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TIIVISTELMÄ  

Tämän työn tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisten, nopeasti  ja  edullisesti 
toteutettavien kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistoimenpiteiden vai-
kutuksia kevyen liikenteen määriin  ja liikkumistottumuksiin,  ajoneuvojen  no-
peuksiin  sekä asukkaiden mielipiteisiin. Vaikutuksia tutkittiin selvittämällä 
muutoksia kanden  pi lottikohteen  olosuhteissa.  

Hi rsalantielle  rakennettiin suojatie Tanskarlan kohdalle  ja  korotettu suojatie 
Långvikiin Karubyn koulun kohdalle. Lisäksi Långvikin kylän valaistusta pa-
rannettiin  ja  ennen kylää tielle rakennettiin kylästä varoittavat tärinäraidat. 
Ajorataa kavennettiin reunaviivamaalauksia  si irtämällä. Hirsalantien onnetto-
muusaste ja onnettomuustiheys  on  hieman keskimääräistä huonompi. 

Volsintielle  rakennettiin kapeahko korotettu kevyen liikenteen väylä Myllykylän 
liittymään asti. Lisäksi tielle rakennettiin kivettyjä suojateitä  ja ajorataa ka-
vennettiin reunaviivamaalauksia  siirtämällä. Volsintien onnettomuusaste  ja 
onnettomuustiheys  on  selvästi keskimääräistä huonompi. 

Kevyen liikenteen määrän kehittymistä selvitetti  in  laskemalla kevyen liikenteen 
käyttäjiä  ja  vertaamalla arvoja ennen toimenpiteitä saatuihin lukuihin. Ajo-
neuvoliikenteen määrän kehittymistä arvioitiin vastaavalla tavalla. Ajoneuvojen 
nopeuksia mitattiin muutamissa pisteissä  ja  tuloksia verrattiin vuoden  1997 

 tuloksiin. Asukkaiden mielipiteitä kokeilun onnistumisesta selvitettiin haas-
tattelemalla aktiivisia kyläläisiä  ja  opettajia sekä tekemällä kirjallinen kysely 
tienvarren asukkaille. 

Kevyen liikenteen laskennoissa Hirsalantiellä lähellä Jorvaksentietä jalan-
kulkijoiden  ja  pyöräilijöiden määrä oli laskenut hieman, kun  se Långvikissä  oli 
kasvanut hieman verrattuna vuoteen  1997. Mopoilijoiden  määrä oli molemmissa 
laskentapisteissä laskenut selvästi. Volsintiellä kevyen liikenteen väylän poh-
joispäässä jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden määrä oli pysynyt jokseenkin sa-
mana, kun pohjoisempana määrät olivat vähentyneet. 

Molemmilla tutkittavana olevilla teillä KVL oli kasvanut vuodesta  1997 n. 3-4 % 
 ja KAVL  noin  10-11 %.  Tämä  on  enemmän kuin Uudenmaan reuna-aluilla 

keskimäärin. Ajoneuvojen nopeudet olivat myös kasvaneet kaikissa muissa 
mittauskohteissa paitsi Långvikin korotetun suojatien kohdalla. 

Maastomittauksilla  haluttiin selvittää mandollisia toteutuksen  ja  suunnitelmien 
eroavaisuuksia. Merkittäviä poikkeamia havaittiin reunavilvamaalauksissa  ja 

 kevyen liikenteen väylän leveydessä. Pientareen leveydet vastasivat suun-
nitelmia, mutta ajorata oli joiltakin kohdin suunniteltua kapeampi. 

Alueen asukkaiden mielipiteitä selvitettiin haastatteluin  ja ki rjallisella kyselyllä. 
 Kirjallisen kyselyn vastausprosentti oli  48.  Molemmilla teillä vallitseva mielipide 

oli, että suurin  osa  tehdyistä toimenpiteistä oli hyviä  ja  toivottuja, mutta ei riittäviä 
takaamaan kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että korotetun kevyen liikenteen väylän raken-
taminen  on  kallis,  mutta turvallisuutta  ja  viihtyisyyttä selvästi parantava ratkaisu. 
Kevyen liikenteen väylää suunniteltaessa  on  muistettava kevyen liikenteen 
verkoston yhtenäisyys  ja talvikunnossapidon  tärkeys. 



Kivetyt suojatiet  herättävät huomiota vasta suojatien kohdalla, minkä takia 
suojateitä ennen pitäisi rakentaa huomiota herättäviä  ja  nopeutta alentavia 
elementtejä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi luonnonkiviset tärinäraidat, joita 
kokeiltiin Långvikissa. Luonnonkiviraidat sopivat myös nopeusrajoitusten  ja 

 taajamien läpiajoteiden yhteyteen. 

Pientareen leventäminen reunaviivamaalauksia  siirtämällä ei ole suositeltavaa, 
 jos ajorata  jää  kapeaksi. Tällöin autoilijat eivät kunnioita reunaviivoja, vaan 

käyttävät tietä  koko  leveydeltä. Kevyelle liikenteelle saattaa  tulla  valheellinen 
turvallisuuden  tunne. Reunaviivamaalaukset  eivät vaikuttaneet ajonopeuksi  in 
alentavasti.  

Korotettu suojatie hiljensi ajoneuvojen nopeuksia selvästi  ja  sai hyvän vas-
taanoton asukkaiden keskuudessa. Korotusten sijoittamisessa  on  kuitenkin 
kiinnitettävä erityistä huomiota muuhun ympäristöön sekä raskaan ajoneu-
votiikenteen  ja joukkoliikenteen  vaatimuksiin. 



ALKUSANAT  

Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen  haja-asutusalueen  yhdys-
tieverkolla  —jälkeen tutkimus  Hirsalan paikallistiellä  11277  ja  Kirkkonummen  - 

 Voisin paikallistiellä 11255 on  laadittu Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta 
 LT-Konsultit Oy:ssä. Selvityksen tekeminen aloitettiin kesäkuussa  2000  ja  se 
 valmistui joulukuussa  2000.  

Työtä  on  ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet  kaavainsinööri  Esko 
Heinonen,  tienpidon  suunnittelija  Heikki  Kanerva  ja  päällysteinsinööri  Viljo 
Seppänen Uudenmaan  tiepiiristä.  

LT-Konsultit Oy:ssä työstä  on  vastannut diplomi-insinööri  Riikka  Kallio. Työhön 
ovat lisäksi osallistuneet diplomi-insinööri  Ville Lehmuskoski,  tekniikan ylioppilas 
Tomi laine, tekniikan ylioppilas Erkki  Hainari  ja  piirtäjä Ritva Anttila. 

Jälkeen tutkimus koskee Kirkkonummen  Hirsalantielle  ja  Volsintielle  raken-
nettujen kevyen liikenteen olosuhteiden  kehittämistoimenpiteiden  vaikutusten 
arviointia. Uudenmaan  tiepiiri  on  tehnyt syksyllä  1997  ennen —tutkimuksen 

 kyseisillä  paikoilla  ja  rakentanut kevyen liikenteen olosuhteiden  kehittämis
-toimenpiteet kesällä  1999  ja  2000.  

Selvitys  on  raportoitu tämän  yhteenvetoraportin  lisäksi teknisenä  kansiona. 
Kansioon  on  koottu  mm. tutkimusmateriaali,  tutkimustulokset  ja  haastatte-
lumuistiot.  Tekninen kansio  on luovutettu  työn tilaajalle.  
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1  JOHDANTO 

 1.1  Taustaa  

Haja-asutusalueiden yhdysteiden  varrella  asuvilta  puuttuu usein kevyen lii-
kenteen yhteydet  lähipalveluihin,  kouluihin  tai kuntakeskukseen.  Tiet ovat usein 
melko mutkaisia eikä niillä ole pientareita. Liikennettä  on  vähän  ja  autoilijat 
ajavat melko suurilla nopeuksilla. Kevyen liikenteen kulkijat kokevat tiet niin 
turvattomiksi, etteivät uskalla käyttää niitä. Erityisesti  kouluikäisten  ja  au-
tottomien  vanhusten  liikkumismandollisuudet  ovat tämän takia rajoitetut. 

Erillisten kevyen liikenteen väylien rakentaminen  haja-asutusalueelle  on  usein 
taloudellisista syistä epärealistinen tavoite, koska tarvittava  väylämäärä  on  hyvin 
suuri. Lisäksi väylän rakentaminen saattaa  tärvellä  maiseman  ja  pihapiirit.  

Tielaitos  teetti vuonna  1997  selvityksen, jossa tutkittiin mandollisuuksia parantaa 
kevyen liikenteen olosuhteita edullisilla, nopeasti  toteutettavilla  ja  hyvin 
ympäristöön  soveltuvilla  ratkaisuilla. Selvityksessä  esimerkkikohteiksi  valittiin 
Kirkkonummen  Hirsalantie  (pt 11277)  ja  Volsintie  (pt 11255). 

Hirsalantielle  rakennettiin kesällä  2000 suojatie Tanskarlan  kohdalle  ja  korotettu 
 suojatie Långvikiin Karubyn  koulun kohdalle. Lisäksi  Långvikin  kylän valaistusta 

parannettiin  ja  ennen kylää tielle rakennettiin kylästä varoittavat  tärinäraidat. 
Ajorataa kavennettiin reunaviivamaalauksia siirtämäl  lä. 

Volsintielle  rakennettiin kesällä  1999 kapeahko  korotettu kevyen liikenteen väylä 
 Myllykylän  liittymään asti. Lisäksi tielle rakennettiin  erottuvasta pintamateriaalista 
 tehtyjä  suojateitä  ja  ajorataa kavennettiin reunaviivamaalauksia  siirtämällä. 

Rakenteen parantamisen yhteydessä tehtiin myös  reunatäyttöä pientareen 
käytettävyyden  parantamiseksi.  

1.2  Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena  on  selvittää vaihtoehtoisten, nopeasti  ja  edullisesti 
 toteutettavien  kevyen liikenteen olosuhteiden  kehittämistoimen piteiden  vai-

kutuksia kevyen liikenteen määriin  ja  liikkumistottumuksiin,  ajoneuvojen  no-
peuksiin  sekä asukkaiden mielipiteisiin. Tutkimustulosten perusteella tehdään 
johtopäätöksiä toimenpiteiden toimivuudesta  ja  käytettävyydestä  sekä suo-
situksia niiden  soveltamismandollisuuksista  jatkossa.  



Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen  haja-asutusalueen  yhdystieverkolla  
10 	 -jälkeen tutkimus Hirsalan  Pt 11277  ja  Voisin pt 11255  

LÄHTÖKOHDAT  

2  LÄHTÖKOHDAT  

2.1  Tutkimusalueen esittely 

Tutkimuskohteet sijaitsevat Kirkkonummen kunnassa. Hirsalan paikallistie 
johtaa kantatieltä  51  etelään, Långvikiin  ja  edelleen Hirsalaan. Hirsalantie 
päättyy Hirsalaan, joten tiellä ei ole läpikulkuliikennettä. Hirsalassa  on  Vantaan 
kaupungin ulkoilualue, jonne  on  kesäisin matkailuliikennettä. VoIsin paikallistie 
johtaa Kirkkonummen keskustasta pohjoiseen. Volsintietä kuljetaan Kirkko-
nummen  keskustasta  mm.  Lapinkylän  ja  Veikkolan suuntaan.  
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Kuva  1  Tutkimuskohteet  

Hirsalantie  (pi 11277)  

Hirsalantie  on  mutkainen, mäkinen  ja  kapea  tie.  Tutkimuksessa oli mukana 
tieosa yksi, jonka pituus  on  noin kuusi kilometriä. Tlerekisterin  (1.1.2000) 

 mukaan tien leveys tällä tieosalla  on 7,0-8,0 m  ja ajoradan  leveys  6,0-7,0 m. 
 Päällysteen  leveys  on 6,5-7,5 m,  joten molemmille puolille tietä pitäisi jäädä 

 0,5 m  piennar,  josta  0,25 m on  päällystetty. Tiellä  on  liikennettä keskimäärin 
 1400  ajon/vrk  ja  raskaan liikenteen osuus  on  noin  3  %.  Tiellä  on  voimassa  60 

km/h  ja  40 km/h  nopeusrajoitus. 

Hirsalantien  varrella  on  jonkin verran asutusta, mutta varsinaisia taloryhmiä  on 
 tien alkupäässä, Vanhan Kirkkotien varrella, Tanskarlassa  ja Långvikin  ym-

päristössä. Etäisyys Kirkkonummen keskustaan  on  Vanhalta Kirkkotieltä noin 
kuusi kilometriä  ja Långvikistä  noin kymmenen kilometriä. 

Hirsalantien  kevyen liikenteen olosuhteita parannettiin rakentamalla kesällä 
 2000  tielle yksi maalattu suojatie  ja  yksi korotettu suojatie. Långvikin kyläaluetta 
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korostettiin parantamalla valaistusta  ja  rakentamalla tielle täristävät huo-
mioraidat. Lisäksi ajorataa kavennettiin ajoratamaalauksin. 

Maalattu suojatie rakennettiin Tanskarlan kohdalle. Suojatie  on  Tanskarlan 
 asutuksen kohdalla, ennen jyrkkiä mutkia. Suojatien molemmin puolin asetettiin 

suojatiestä varoittavat lii kennemerkit. 

Långvikin  kylään Karubyn koulun kohdalle rakennettiin korotettu suojatie. 
Suojatie helpottaa  lasten koulumatkaa ja lasten  siirtymistä koulun pihalta tien 
toisella puolella olevalle urheilukentälle. Lisäksi Långvikiin rakennettiin kylä- 
aluetta korostamaan täristävät luonnonkiviraidat molemmin puolin kylää sekä 
parannettiin valaistusta kylän kohdalla. Kylän valaistusta sekä tihennettiin että 

 sen  väriä muutettiin. Långvikin kylän  40 km/h  nopeusrajoitus siirrettiin alkamaan 
noin  100 m  aiempaa aikaisemmin (pohjoisesta tultaessa). 

Hirsalantiellä ajorataa kavennettiin  ja piennarta  levennettiin siirtämällä reu-
navi ivamaalausta keskiviivaan päin. Ajoratamaalausten muuttamisen jäi  keen 

 ajoradan  leveys  on 6,0 m  ja pientareen  leveys  0,4 m (0,1-0,6 m).  Ajoradan 
kavennus  tehtiin välille Jorvaksentie Långvikin kylä. Ajoratamerkinnät tehtiin 
maalamalla. 

Kuva  2. Pientareen levennys reunaviivamaalauksia  siirtämällä.  

Parantamistoimenpiteiden rakentamiskustannukset olivat  223 500  mk.  
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Kuva  3.  Hirsalantien parantamistoimenpiteet. 

Volsintie  (pt 11255)  

Volsintie  on  mutkainen, mäkinen  ja  kapea. Tutkimuksessa oli mukana tieosa 
yksi, jonka pituus  on  noin viisi kilometriä. Tierekisterin  (1.1.2000)  mukaan tien 
leveys  on 7,0-8,0 m  ja ajoradan  leveys  6,0-6,5 m. Päällysteen  leveys  on 6,5-
6,8 m,  joten molemmille puolille tietä  jää  noin  0,5-0,75 m piennar  josta  0,15-
0,25 m on  päällystetty. Ajoneuvoliikenteen määrä Volsintiellä  on  keskimäärin 

 1674 ajon/vrk  ja  raskaan liikenteen osuus  3  %.Tiellä  on  voimassa  50 km/h  ja 
 60 km/h nopeusrajoitukset. 

Volsintien  varrella  on  asutusta  koko  matkalla. Suurin  osa  asutuksesta  on  alle 
 neljän kilometrin päässä Ki rkkonummen keskustasta. 

Volsintielle  rakennettiin kesällä  1999 kapeahko  korotettu kevyen liikenteen väylä 
Myllykylän liittymään asti. Lisäksi rakennettiin kivettyjä suojateitä  ja kavennettiin 
ajorataa reunaviivamaalauksia  siirtämällä. Samana kesänä tehtiin myös tien 
rakenteen parantamista. Rakenteen parantamisen yhteydessä lisättiin pienta-
reiden reunatäyttöä käytettävyyden parantamiseksi. 
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Volsintielle  rakennettiin korotettu  2,5 m  leveä jalankulku-  ja pyörätie  välille 
Vilhonkummuntie - Myllykyläntie. Uuden kevyen liikenteen väylän pituus  on 

 noin  600 m.  Kevyen liikenteen yhteys jatkuu yhtenäisenä Myllykyläntieltä Kirk-
konummen keskustaan saakka. Kevyen liikenteen väylän loppumiskohtaan MyI-
lykyläntien liittymään rakennettiin keskisaarekkeeltinen suojatie. Liittymässä 

 on  myös bussipysäkit molemmin puolin tietä. 

Kuva  4.  Volsintien  kevyen liikenteen väylä  ja  keskisaarekkeellinen suojatie. 

Kolmeen kohtaan Volsintielle - Karinsbergiin, Ingelsiln  ja Volsiin -  rakennettiin 
 3,0 m  leveät kivetyt suojatiet. Kiveyksen tarkoituksena  on  herättää huomiota  ja 

täristää  ajoneuvoa suojatien yli ajettaessa. 

Myllykyläntien  ja Ingelsintien  välillä ajorataa kavennettiin  ja piennarta  levennettiin 
siirtämällä reunaviivamaalausta keskiviivaan päin. Ajoratamaalausten muuttami-
sen jälkeen ajoradan leveys  on 6,0 m  ja pientareen  leveys  0,4 m (0,33-0,58 
m).  Ajoratamerkinnät  tehtiin maalamalla. 

Lisäksi linja-autopysäkkien  ja liittymien näkemäolosuhteita  parannettiin puustoa 
raivaamalla. 

Volsintien  kevyen liikenteen olosuhteiden parantamistoimenpiteiden rakentamis-
kustannukset olivat  600 000  mk. Tämän lisäksi korvauskustannukset olivat 
noin  98 000  mk.  
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Kuva  5.  Volsintien parantamistoimenpiteet.  

2.2 Onnettomuushistoria 

Hirsalantien tutkimusalueella  on  vuosina  1995-1999  tapahtunut  15  poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä kolme  on  johtanut loukkaan-
tumisiin. Liikenneonnettomuuksista  8 on  ollut eläinonnettomuuksia  ja  6  yksit-
täisonnettomuuksia. Kevyen liikenteen onnettomuuksia ei ole sattunut lainkaan.  

Vol sintien tutkimusalueella on  vuosina  1995-1999  tapahtunut  17  poliisin tietoon 
tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä kuusi  on  johtanut loukkaantumisiin  ja  yksi 
kuolemaan. Lii kenneonnettomuuksista  10 on  ollut yksittäisonnettomuuksia  ja 

 4 eläinonnettomuuksia.  Yksi henkilövahinko-onnettomuuksista  on  ollut mopoi
-I ijaonnettomuus.  Onnettomuudessa mopo  on suistunut  tieltä uimarannan liitty

-män  lähellä. 
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Taajamien ulkopuolella olevien seutu- kokooja-  ja yhdysteiden  keskimääräinen 
onnettomuusaste  on 15  heva-onnettomuuttall  00  milj. ajoneuvokm. Hirsalantien 
onnettomuusasteeksi  tulee tierekisterin mukaisella KVL:llä  (1400  ajon/vrk) 

 laskettuna  19  hvjo/100  milj. ajoneuvokm ja  ajoneuvoliikenteen laskentojen 
mukaisella KVL:llä  (1563  ajon/vrk)  laskettuna  17  hvjo/100  milj. ajoneuvokm. 
Volsintien onnettomuusaste  on  tierekisterin  mukaisella KVL:llä  (1674)43  hvjo/ 

 100  milj. ajoneuvokm ja  ajoneuvoliikenteen laskentojen mukaisella KVL:llä 
 (2615) 28  hvjo/100  milj. ajoneuvokm. Hirsalantie  on  näin  ollen  onnettomuus- 

asteella mitattuna hieman keskimääräistä vaarallisempi  ja Volsintie  selvästi 
keskimääräistä vaarallisempi  tie.  

Taajamien ulkopuolella olevien seutu- kokooja-  ja yhdysteiden  keskimääräinen 
henkilövahinko-onnettomuustiheys  on 1  hvjo/  100  tiekm  vuodessa, kun KVL 

 on  alle  1500  ajon/vrk  ja  15  hvjo/  100  tiekm  vuodessa kun KVL  on  yli  1500  ajon/ 
vrk. Hirsalantien onnettomuustiheys  on  tutkimusalueella  10  hvjo/  100  tiekm 

 vuodessa  ja Volsintien  26  hvjo/100 tiekm  vuodessa. Molempien teiden liiken-
neturvallisuus  on  onnettomuustiheydellä  mitattuna keskimääräistä huonompi.  

2.3  Muutokset maankäytössä 

Kirkkonummen asukasluku  on  kasvanut vuodesta  1997  vuoteen  2000  noin 
 1400  henkilöllä. Rakentaminen  on  keskittynyt etupäässä Kirkkonummen kes-

kustan ympäristöön, Veikkolaan  ja Kantvikiin.  

Kirkkonummella  on  voimassa oleva yleiskaava. Hirsalantien  ja Volsintien  alueilla 
ei ole detaljikaavoja, vaan kaikki lisäasutus  on  poikkeusluvalla  haja-asutus-
alueelle rakennettua. Tanskarlaan ollaan valmistelemassa uutta rakentamista 
sallivaa osayleiskaavaa. Tanskartan kaava oikeuttaisi noin  230  uuden asukkaan 
muuttamisen alueelle. Tällä hetkellä Tanskarlan alueella asuu noin  50  henkilöä. 

Hirsalantien vaikutusalueelle  rakennetaan arviolta  10-20  uutta asuinrakennusta 
vuosittain. Näin  ollen Hirsalantien  asutus olisi vuoden  1997  jälkeen lisääntynyt 

 20-60  rakennuksella. 

Volsintien  läheisyyteen rakennetaan arviolta  5-10  asuinrakennusta  vuosittain. 
Tämä tekee  15-30  asuinrakennusta  vuoden  1997  jälkeen. Lisäksi Volsintieri 
liikenteeseen vaikuttaa  mm.  Veikkolan lisääntynyt rakentaminen.  

2.4  Muutokset  koulukuljetuksissa  ja  joukkoliikenteessä  

Lapsi  on  oikeutettu kunnan järjestämään koulukuljetukseen,  jos koulumatka 
 ylittää  1-3  luokkalaisilla  yli kolme kilometriä  ja  vanhemmilla oppilailla yli viisi 

kilometriä. Tätä lyhempiä  matkoja  kuljetetaan,  jos koulumatkan  varrella oleva 
 tie on  lautakunnan päätöksellä luokiteltu liian vaaralliseksi koululaisille.  

Hi  rsalantiellä kouukuljetuksissa  on  tapahtunut muutoksia,  sillä  lautakunta luo-
kitteli Hirsalantien liian vaaralliseksi vuoden  1999  keväällä. Tämän takia kaikki 
Karubyn koulun oppilaan ovat oikeutettuja koulukyyti  in.  

Volsintie  on  ollut liian vaaralliseksi luokiteltu  jo  vuosia. Ennen kevyen liikenteen 
väylän rakentamista kaikki Volsintien varrella olevat koululaiset saivat koulu- 
kyydin. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen jälkeen  sen ja Myllykyläntien 

 varrella asuvat lapset eivät enää ole koulukuljetuksen piirissä. 
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Joukkoliikennelinjojen  vuorot  ja  reitit  Hirsalasta Kirkkonummelle  ja  Helsinkiin 
eivät ole juuri muuttuneet vuoden  1 997  jälkeen.  VoIsin joukkoliikennelinjat  ovat 
muuttaneet  reittiään.  Nykyisin suuri  osa  vuoroista ajaa  Masalan  sijasta Kirk-
konummen kautta.  Vuorojen  määrä  on  pysynyt samana  tai  lisääntynyt.  

Kuva  6.  Volsintien  korotettu kevyen liikenteen väylä.  
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3  TUTKIMUKSET  

3.1  Tehdyt tutkimukset 

Tässä selvityksessä tutkittiin kevyen liikenteen  ja  ajoneuvoliikenteen määrien 
muutoksia, ajoneuvol iikenteen nopeuksia sekä asukkaiden mielipiteitä. Lisäksi 
selvitettiin ovatko parantamistoimenpiteet toteutettu suunnitellulla tavalla. Työssä 
tehtiin seuraavat tutkimukset: 

•  Kevyen liikenteen laskennat 
•  Ajoneuvoliikenteen laskennat 
•  Ajoneuvoliikenteen nopeusmittaukset 
• Maastotutkimukset  (suunnitellun  ja  toteutuksen vertailu) 
• Asukaspalautteen kerääminen. 

Vertailuvuotena  käytettiin vuotta  1997  eli ajankohtaa, jolloin parantamistoi-
menpiteitä ei oltu vielä toteutettu.  

3.2  Tutkimusmenetelmät  

Kaikki tutkimukset pyrittiin tekemään mandollisimman tarkasti samalla tavalla 
kuin vuoden  1997  tutkimukset. Laskentapaikat  ja  laskenta-ajankohdat mää-
ritettiin vastaaviksi kuin vuonna  1997  oli ollut. Näin vuoden  1997  tuloksista  ja 

 tämän tutkimuksen tuloksista saatiin mandollisimman vertailukelpoiset. 

Kevyen liikenteen laskennat 

Kevyen liikenteen laskennat tehtiin käsin laskemalla  klo  12-18  välisenä aikana. 
Laskentapaikat  ja  ajat olivat seuraavat: 

• Volsintie,  Jungfruberget ke  30.8  ja  ti 5.9  
• Volsintie, Sepelängen  to 31 .8  
• Hirsalantie,  Korpberget ke  30.8  
• Hirsalantie, Långvikin  ruotsinkielinen ala-aste  ti 5.9 

 • Hirsalantie, Långvikin  silta  to 31 .8  ja  ma 11.9.  

Laskennassa eroteltiin jalankulkijat, pyöräilijät  ja mopoilijat.  Kulkijat laskettiin 
 15  minuutin jaksoissa kulkusuunta erottaen.  Sää  oli kaikkina laskenta-ajan-

kohtina sateeton  ja  lämmin. 

Ajoneuvoliikenteen laskennat 

Ajoneuvoliikennettä  laskettiin Tielaitoksen automaattisilla liikennelaskureilla 
viikon ajalta. Laskenta-aika oli  30.8-7.9.2000. Hi  rsalantiel  lä  laskentapaikka  oli 
Korpbergetin kohdalla  ja Volsintiellä Jungfrubergetin  kohdalla. 

Automaattinen  I  iikennelaskuri  pystyy erottelemaan kevyen ajoneuvoliikenteen, 
raskaan ajoneuvoliikenteen  ja yhdistelmäajoneuvoliikenteen.  Tuloksena saa-
daan laskenta-ajankohdan liikennemäärät tunneittain sekä liikennemääristä 
johdetut KVL-arviot. 
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Ajoneuvoliikenteen  nopeusmittaukset  

Ajoneuvojen nopeusmittaukset tehtiin tutkalla mittaamalla. Mittauspaikat  ja  ajat 
olivat seuraavat: 

Volsintie,  Jungfruberget  ke  30.8  ja  ti 5.9  
• Volsintie, Sepelängen  to 31.8  
• Volsintie,  Voisin  suojatie  ma 11.9  
• Hirsalantie, Långvikin  ruotsinkielinen ala-aste  ma 11.9.  

Mittaukset tehtiin päiväsaikaan  ja  sää  oli kaikkina mittausajankohtina kirkas. 

Maastotutkimukset 

Maastotutki muksilla  haluttiin selvittää ovatko parantamistoi menpiteet rakennettu 
suunnitelmien mukaisesti  ja  onko rakentamisen laatu hyvä. Tämä  on  tärkeää 
selvittää, jotta voidaan tarkistaa, kohdentuuko mandollinen kritiikki suunnitelmiin 

 ja  niissä esitettyihin periaatteisiin vai johtuuko  se  virheellisesti toteutetuista 
suunnitelmista. 

Parantamistoimenpiteiden  toteutus mitattiin  ja  arvioitiin maastokäynneillä. 
Mitattavia arvoja olivat: 

• Ajoradan  leveys 
• Pientareen kokonaisleveys 
•  Päällystetyn pientareen  ja  sorapientareen  leveys 
• Suojateiden leveys 
• Korotetun suojatien  korkeus. 

Arvoituja  arvoja olivat: 

• Pääliystetyn pientareen  ja  sorapientareen tasoero 
• Luiskien kaltevuus  ja  penkereen  korkeus.  

Kuva  7.  Tanskarlan suojatie Hirsalantiellä. 
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Asukaspalautteen  kerääminen 

Asukkaiden  ja  tienkäyttäjien mielipidettä selvitettiin haastattelemalla paikallisen 
koulun opettajaa, lii kennelaskentojen yhteydessä ohi kulkevia jalankulkijoita  ja 

 pyöräilijöitä sekä alueen kylätoimikuntien edustajia  tai  muuten aktiivisia kylä-
läisiä. Lisäksi tehtiin kirjallinen kysely kaikille uusittujen järjestelyjen vaikutus-
alueella asuville. 

Alueen kylätoimikuntien edustajia  ja  aktiivisia kyläläisiä haastateltiin vapaa-
muotoisesti paikan päällä. Karubyn koulun opettajaa haastateltiin puhelimitse. 
Haastateltavien annettiin kertoa mandollisimman vapaasti mielipiteitään. 

Liikennelaskentojen  yhteydessä ohi kulkevia jalankulkijoitaja pyöräilijöitä haas-
tateltlin käyttämällä samaa kyselylomaketta kuin kirjallisessa kyselyssä. Ohikul-
kijoiden haastatteluilla haluttiin varmistaa, että otokseen saadaan varmasti edes 
jonkin verran kevyen liikenteen käyttäjiä. 

Kyselylomakkeen kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että saadaan selville 
mielipiteitä sekä autoilijan että kevyen liikenteen käyttäjän näkökulmasta. Ohikul-
kijoiden haastattelut tehtiin ennen kirjallista kyselyä. Näin kyselylomaketta voitiin 
testata haastattelujen avulla. Lomaketta muutettiin vähäisesti haastatteluko-
kemusten perusteella. Lopullinen kyselylomake  on  liitteessä  1.  

Kirjallinen kysely tehtiin jakamalla kyselylomake tienvarren asukkaiden posti-
laatikoihin. Kyselyyn liitettiin vastauskuori, jossa oli postimaksu valmiiksi  mak-
settuna.  Molemmat tutkimuskohteena olevat tiet jaettiin kahteen alueeseen,  ja 
jaettuihin kyselylomakkeisiin  laitettiin aluetta indikoiva tunnus. 
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4  TUTKIMUSTULOKSET 

 4.1  Kevyen liikenteen  laskennat  

Kevyen liikenteen laskentojen tulokset ovat kuvassa  8.  Suluissa  on  vuoden 
 1997 laskentojen  tulokset. Tarkempi tieto kulkijoiden jakautumisesta tunneittain 
 on  liitteessä  2. 

A 
I 	Kevyt liikenne I 	31.8. 2000 (v. 1997)  Luoma  

Kevyt liikenne  
30.8. 2000 (v. 1997)1 

I 	Mopot 	4 (6)  Mopot 	2 (2) 

I 	Pp 	5 (15) Pp 	5 (10)  

Jk 	0 (11) 	Sepelängen  Jk 	1 (3) 
_________  1- 

0,  

Masal  

Jun gfruberget I  Kevjt  liikenne  
31.o. 00 	11.9.00 (v.97)  

Kirkkonu  I  Mopot  6 	0 (16  ja  1 0)1 orpberget  Pp 17 	14  (14ja8)  
Jk  30 	28 (21  ja  19)1  

Kevyt liikenne  Långvikir,  silta  

I 	31.8: 00 5.9. 00 	(v.97)  
Mopot 	10 6 	(14  ja  29)  Karub1vn  

ala-as e I 	Pp 	59 48 	(54ja  55)  
Jk 	8 16 	(9ja  12)  Kevyt liikenne  

5.9. 	000 	(v. 97)  
Mopot 	0 	(16) 	I 
Pp 	8 	(12) 	I  
Jk 	5 	(9)  

Kuva  8.  Kevyen liikenteen  laskentojen  tulokset.  

Hi rsalantiellä  kevyttä liikennettä laskettiin Korpbergetin kohdalla. Laskenta- 
pisteellä haluttiin selvittää, onko Hirsalasta pitkämatkaista kevyttä liikennettä 
Kirkkonummelle. Laskentatulos osoittaa, että paikalla  on  kevyttä liikennettä 
erittäin vähän. Kulkijoiden määrä  on  vähentynyt vuodesta  1997 -  erityisesti  on 

 vähentynyt polkupyöräilijöiden määrä. 

Långvikissa  kevyttä liikennettä laskettiin kandessa paikassa: Långvikin  sillan 
bussipysäkillä ja Karubyn  ala-asteen suojatiellä. Långvikin sillalla pyöräilijöiden 

 ja  jalankulkijoiden määrät ovat kasvaneet hiukan, mutta mopoilijoiden määrä 
 on  pudonnut selvästi. Kulkijoiden määrän ajalliset vaihtelut vaihtelivat päivästä 

riippuen. Karubyn ala-asteen kohdalla jalankulki joiden  ja  pyöräilijöiden määrät 
ovat vähentyneet hiukan. Mopoilijoita ei tässä laskentapisteessä ollut lainkaan. 

Volsintiellä Jungfrubergetin  kohdalla kevyttä liikennettä laskettiin kevyen liiken-
teen väylällä hieman ennen  sen loppumiskohtaa. Laskentapaikasta  on  Kirkko-
nummen  keskustaan noin kaksi kilometriä.  Koko  matkalla  on  kevyen liikenteen 
väylä. Pyöräilijöiden  ja  jalankulkijoiden määrä  on  pysynyt jokseenkin samana 
kuin vuonna  1997,  mutta mopoilijoiden määrä  on  sen  sijaan vähentynyt selvästi. 
Eniten liikennettä oli koulujen loppumisen aikoihin  klo  14-16  välillä. 
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Pohjoisempana  Volsintiellä Sepelängenin  kohdalla kulkijoita oli selvästi 
vähemmän. Sieltä  on  matkaa Kirkkonummen keskustaan noin  5,5 km.  Pyö-
räilijöiden määrä  on  pudonnut selvästi vuodesta  1997  eikä jalankulkijoita ollut 
lainkaan.  Mopoja  oli suurin piirtein saman verran kuin aikaisemmin.  

Hi  rsalantien laskentatuloksista  nähdään, että  Långvikissa  jalankulkijoiden  ja 
 pyöräilijöiden määrä  on  hieman lisääntynyt huolimatta siitä, että kaikki koululaiset 

ovat nykyään oikeutettuja  koulukyytiin.  Sen  sijaan  suojatien  kulki  jamää  rät  eivät 
ole lisääntyneet  korotetun suojatien  rakentamisen jälkeen. Tämä  on  luonnollista, 

 sillä  pistemäinen parantamistoimenpide  ei vielä vaikuta  koko matkan  turvalli-
suuteen  ja  viihtyisyyteen.  Långvikin  sillan  kasvanut  kulkijamäärä  saattaa  selittyä 
satunnaisvaihtelulla,  sillä  kulkijamäärät  olivat  Långvikissa  pieniä.  Osa  jalan

-kulkijoista  oli  suurehkona  ryhmänä  iltakävelyllä Tanskarlan kurssikeskuksesta, 
 mikä osaltaan lisää  satunnaisvaihtelun  merkitystä.  

Voisintiellä  kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei ole lisännyt  lyhytmatkaista 
 eikä  pitkämatkaista  liikennettä.  Mopoilijoiden  määrän  vähentymisen  syynä 

saattaa olla pienessä  asukaskannassa  tapahtuneet muutokset.  

4.2  Ajoneuvoliikenteen  laskennat  

Ajoneuvoliikenteen  laskentatulokset  ovat taulukossa  1.  Taulukossa  on  myös 
vuoden  1997  vertailuarvot  sekä  tierekisterissä  (1.1.2000)  ilmoitetut  liikenne- 
määrät. Tarkemmat  laskentatulokset  ovat liitteessä  3.  

Taulukko  1.  Ajoneuvoliikenteen laskentatulokset 

Hirsalantie _______________  _______________ _____________ 

Laskenta  2000  Laskenta  1997  Tierekisteri  Muutos  '97 -'00  
KyL KAVL KyL KAVL KyL KAVL KyL KAVL  
1563 1785 1499 1606 1400 1477 4,2% 11,1  % 

Volsintie _______________ _______________  _____________ 
Laskenta  2000  Laskenta  1997  Tierekisten  Muutos  '97 -'00  
KyL KAVL KyL KAVL KyL KAVL KyL KAVL  
2615 2800 2535 2545 1674 1778 3,2% 10,0%  

Molemmilla  tutkittavana  olevilla teillä  KVL  on  kasvanut vuodesta  1997 n. 3-4  % 
 ja  KAVL  n. 10-11  %.  Lisäksi  liikennemäärät  olivat suuremmat kuin  tierekisterin 

 perusteella voitiin odottaa.  Tierekisterin  tiedon voidaan olettaa olevan  vanhen-
tunutta,  sillä  sekä vuoden  1997  että vuoden  2000  laskennassa saatiin  tierekis

-term  arvoja suurempia tuloksia. 

Uudenmaan reuna-alueilla  liikennemäärän  kasvu ei yleensä ole yhtä voimakasta 
kuin  se on  ollut  Hirsalantiellä  ja  Volsintiellä.  Erityisesti  arkivuorokausiliikenne 

 on  kasvanut huomattavasti. Liikenteen kasvu selittyy osittain  lisääntyneellä 
 rakentamisella tien  lähialueilla  ja  Veikkolassa.  Volsintien  liikenne  on  lisäksi 

saattanut kasvaa tien kunnon  ja  Kirkkonummen palveluiden parantumisen takia. 
Aikaisemmin  osa  ostosmatkoista  suuntautui Espooseen, kun nyt niistä suun-
tautuu enemmän  Ki rkkonummen  keskustaan. Lisäksi aikaisemmin huonokun-
toisen tien käyttämistä väitettiin.  Joukkoliikenteen  palvelutaso ei ole huonon-
tunut, joten  se  ei selitä liikenteen kasvua.  
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4.3  Ajoneuvoliikenteen  nopeusmittaukset  

Kuvassa  9 on  ajoneuvoliikenteen nopeusmittausten tulokset. Liitteessä  4 on 
nopeusmittausten summakäyrät  ja keskiarvot.  

p  

Evitskog  A  
Nopeusmittaus  
vuosi  2000  

Luoma  Nopeusmittaus  
I V85 	64 km/h  vuosi  2000 (v. 97)  
1 V 	68km/h  Vols  V85 	78 km/h (73 km/h)  

Nopeusrajoitus  60 km/h  Sepelängen  I V85 	79 km/h (74  kmlh)  
%  Nopeusrajoitus  60 km/h 

Nopeusmittaus  
0  
t. 	Masala  

vuosi  2000 (1997)  .  
I V85 	68 km/h (63 km/h)  Jungfruberg  

I V 85 	62 km/h (66 km/h)  
Kirkkonum 

Nopeusrajoitus (Nopeusrajoitus  +  
50 km/h 0 km/h) ,c.  

Karubvn  
ala-asle 

Nopeusmittaus 
vuosi  2000 

/ 	V85 	n, 10 m  ennen  suojatietä 32km/h  
V85 n. 30 m  ennen  suojatietä  45 km/h  

/  vuosi  1997 
V 85 	57 km/h 

0 	1 	2 	3 5 km/ V 85 	52 km/h  

Kuva  9.  Ajoneuvol//kenteen nopeusmittausten  tulokset. 

Hirsalantiellä  nopeuksia mitattiin ainoastaan korotetun suojatien kohdalta. No-
peudet mitattiin noin  30 m  ja  noin  10 m  ennen suojatietä. Näin haluttiin selvittää 
hidastaako korotettu suojatie vauhtia riittävän paljon  jo  ennen suojatietä.  No-
peusmittausten  tulokset kertovat töyssyn olevan tehokas keino hidastamaan 
nopeuksia niin paljon ennen suojatietä, että kuljettaja ehtii havaitsemaan tietä 
ylittävän lapsen. Nopeudet samalla paikalla olivat ennen korotetun suojatien 
rakentamista noin  10 km/h  korkeampia. 

Volsintiellä  ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat nousseet hieman sekä kevyen 
liikenteen väylän kohdalla että Sepelängenin kohdalla. Nopeuksia saattaa 
kevyen liikenteen väylän kohdalla nostaa  se,  että kevyt liikenne ei ole enää 
samalla ajoradalla autojen kanssa, jolloin kuljettajalta ei vaadita yhtä suurta 
tarkkaavaisuutta kuin aikaisemmin. Lisäksi Volsintiestä tuli rakenteen paran-
tamisen jälkeen tasaisempi  ja  parempi ajaa, mikä  on  myös saattanut nostaa 
nopeuksia. Myös yleisen liikennekurin löyhtyminen vaikuttaa ajonopeuksiin. 

Nopeuksia mitattiin myös  Voisin suojatien  päältä. jotta voitiin verrata metsäisen 
osuuden  ja suojatien  (kylän) kohdalla ajettavien nopeuksien eroja. VoIsin 
suojatiellä  V 85-nopeus ylitti nopeusrajoituksen, mutta oli kuitenkin yli  10 km/h 

 alhaisempi kuin Sepelängenin nopeudet. Volsissa ei oltu mitattu nopeuksia 
vuonna  1997,  joten  on  vaikea arvioida, onko alhaisemman nopeuden syynä 
kyläympäristö vai uusi suojatie. 
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4.4  Maastomittaukset 

Maastomittauksia  tehtäessä Hirsalantiellä oli näkyvissä yhtäaikaa kandet  ja 
Volsintiellä  kolmet reunaviivamaalaukset. Volsintiellä reunaviivat maalattiin 
rakenteen parantamisen jälkeen kesällä  1999  liian reunaan. Tilanne korjattiin 
peittämällä vanha reunaviiva  ja maataamalla  uusi viiva oikeaan paikkaan. 
Autoilijat kuitenkin käyttävät tietä  koko sen  leveydeltä, mikä  on  johtanut vanhan 
viivan päällä olleen mustan värin pois kulumiseen. Elokuussa  2000 reunaviivat 

 maalattiin vielä kerran. Lopputuloksena  on,  että paikoittain tiessä  on  näkyvissä 
kolmet eri kohdissa olevat reunaviivat. Maastomittaukset tehtiin uusimmista 
reunaviivoista. 

Kuva  10.  Ajoratamaalauksia Volsintiellä. 

Hirsalantiellä  mitattiin ajoradan  ja pientareen leveyksiä  sekä korotetun suojatien 
korkeutta  ja  leveyttä. Ajoradan leveys vaihtelee enimmäkseen välillä  5,7-6,0 m 

 ja  päällystetyn pientareen leveys  0,35-0,7 m. Sorapiennarta  ei ole  tai se on  niin 
ruohottunut, että  sillä  pyöräily  on  mandotonta. Pientareen leveys vastaa suun-
nitelmia, mutta ajorata  on  monin paikoin hieman suunniteltua kapeampi. Lisäksi 
Tanskarlan  ja Lngvikin  välissä  on  häiritsevä tasoero päällystetyn pientareen 

 ja sorapientareen  välissä. 

Långvikin korotetun suojatien  korkeus vastaa suunnitelmaa. Töyssyn luiskiin 
ei ole tehty kestomerkintänä töyssystä varoittavia valkoisia neliöitä. Suun-
nitelmien mukaan kunnan piti myös siirtää koulun aitaa noin metrillä kouluun 
päin. Aitaa ei ole vielä siirretty. 

Långvikin  kylän molemmin puolin rakennetut luonnonkiviraidat ovat suunni-
telmien mukaiset, mutta ajorataan raitoja ennen ei ole maalattu nopeusrajoitusta. 
Långvikin parannettu tievalaistus  on  toteutettu suunnitelman mukaisesti.  
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Yleisesti voidaan todeta, että merkittäviä poikkeamia havaittiin reunaviiva-
maalauksissa  ja  kevyen liikenteen väylän leveydessä. Lisäksi löytyi useita pieniä 
poikkeamia. Jatkossa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen val-
vontaan  ja  työn laatuun.  

4.5  Asukaspalaute 

 Haastattelut  

Hi  rsalantie 

Hirsalantiellä  haastateltiin neljää Långvikin kyläyhdistyksen jäsentä. Yleisesti 
haastateltavat pitivät Hirsalantielle tehtyjä toimenpiteitä hyvinä, mutta riittämät-
töminä. Ongelmana  he  pitivät tien  ja  erityisesti pientareen kapeutta, huonoja 
näkemiä, autojen suuria nopeuksia  ja  huonoa valaistusta. Tiellä kuikeminen 

 on  eritäin  vaarallista  ja epämiellyttävää.  Autot eivät noudata reunaviivoja vaan 
käyttävät tietä  koko sen  leveydeltä. Käytännön elämän ongelmista  tie  ja  liikenne 

 on  suurin. 

Långvikin luonnonkivi  raitoja, valaistuksen parantamista  ja korotettua suojatietä 
 haastateltavat pitivät hyvinä. Huomiota herättäviä kiviraitoja saisi olla kylän 

kohdalla enemmänkin. 

Tanskarlassa suojatietä  ei näe tarpeeksi kaukaa, koska  mutkassa  ennen suoja- 
tietä  on  pusikkoa. Pusikon  raivaaminen auttaisi. Lisäksi Tanskarlan suojatien 
voisi rakentaa korotettuna  tai  rakentaa ennen suojatietä täristävät luonnon- 
kivi  raidat. 

Nopeusrajoitukset  ovat haastateltavien mielestä väärissä paikoissa. Tällä 
hetkellä  40 km/h  nopeusrajoitus alkaa epäloogisesta paikasta -  sen  tulisi alkaa 

 jo Tanskarlasta. Nopeusrajoituksen  muuttumista voisi tehostaa luonnonkivi-
raidal  la.  

Paras  apu olisi saada tien varrelle kevyen liikenteen väylä. Tämä helpottaisi 
koulumatkoja  ja  erityisesti vapaa-ajan liikkumista. Suurin tarve kevyen liikenteen 
väylälle  on  välillä Tanskarla - Metsärinteentie. Nopeammin toteutettavia kevyen 
liikenteen olosuhteita parantavia ratkaisuja olisivat pusikkojen raivaus, valais-
tuksen parantaminen  ja luonnonkiviraitojen  tai  töyssyjen  rakentaminen. 

Keskustelussa tuli esiin myös tien parantamisen  ja  kevyen liikenteen turvalli-
suuden ristiriita: Mitä paremmaksi  tie  tehdään, sitä nopeammin  sula  ajetaan  ja 

 sitä vaarallisempi  ja epämiellyttävämpi sillä  on  liikkua jalan  tai  pyörällä. 

Hirsalantiellä  haastateltiin myös Karubyn koulun johtajaa.  Hän  oli erittäin tyyty-
väinen rakennettuun korotettuun suojatiehen. Turvallisuus lisääntyisi edelleen, 

 jos  koulun  portin  eteläpuolelle saataisiin toinen töyssy  ja  koulun kohdalle bussi-
pysäkki koulubussia varten. Tällä hetkellä koulubussi joutuu pysähtymään tiellä. 

Voisi ntie 

Volsintiellä  haastateltiin kolmea aktiivista tien varren asukasta. Asukkaat olivat 
itse olleet yhteydessä Tielaitokseen tien rakenteen parantamisen aikana. Haas-
tateltavat pitivät uutta kevyen liikenteen väylää hyvänä asiana, mutta liian 
lyhyenä palvelemaan suurinta osaa tien varren asukkaista. Ajoradan kaven- 
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tammen reunaviivoja siirtämällä ei saanut kannatusta; autoilijat käyttävät joka 
tapauksessa  koko  tien leveyttä, viivat eivät näy talvella  ja piennar  on  liian kapea 
esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulkevalle. Suurimpana ongelmana haas-
tateltavat pitivät pientareiden kapeutta, tien kapeutta  ja  ajoneuvojen suuria 
nopeuksia. Alueella asuu paljon lapsia, eikä heitä voi päästää tielle liikkumaan. 

Huolta aiheutti koulukyytioikeuden poistuminen Vanhan MyI lykyläntien asuk-
kailta. Myllykyläntie  on  kapea valaisematon hiekkatie, jolla kulkee paljon kuorma- 
autoja. Kuorma-autot hakevat hiekkaa tien päässä olevalta hiekkakuopalta. 

 Tie on  vaarallinen koululaisille. Uusi kevyen liikenteen väylä  on  siten oikeastaan 
hankaloittanut Vanhan Myllykyläntien asukkaiden elämää.  

50 km/h  nopeusrajoitusaluetta  tulisi haastateltavien mielestä jatkaa pidemmälle. 
Lisäksi Grinbackan kohdalle tarvittaisiin hirvivaroitusmerkki. 

Kivettyjen suojateiden  vaikutuksista ei oltu varmoja. Niiden vaikutuksen arveltiin 
olevan sama kuin aivan tavallisten suojateiden. Luonnonkiviraidat ennen suo-
jateitä saattaisivat tehostaa vaikusta. Suojateitä pitäisi saada kaikkien bussi-
pysäkkien kohdille. 

Myös tässä keskustelussa tuli esiin tien parantamisen  ja  kevyen liikenteen 
turvallisuuden ristiriita. Aikaisemmin tien ollessa kuoppainen  ja  hidas ajaa, oli 
kevyen liikenteen miellyttävämpi käyttää tietä. 

Kirjallinen kysely  

Kysymyslomakkeita  jaettiin yhteensä  252  kpl  ja  palautettiin määräaikaan 
mennessä  120  kpl  (vastausprosentti  48  %).  

Tutkimusalue jaettiin neljään alueeseen tien  ja sillä  tehtyjen toimenpiteiden 
mukaan. Alueet olivat Hirsalantie etelä  (Långvik), Hirsalantie  pohjoinen, Volsintie 
etelä (kevyen liikenteen väylä)  ja Volsintie  pohjoinen. Palautusprosentti vaihteli 
alueittain  36-54 %:n  välillä. Hirsalantie etelän  ja Volsintie  etelän otokseen lisättiin 
lisäksi tienvarsihaastatteluissa saadut vastaukset. 

Kysymyksiin vastanneista noin puolet oli miehiä  ja  puolet naisia. Sukupuoli- 
jakauma ei vaihdellut alueittain. lältään  85  %  (73-93  %)  vastanneista oli  26-64 

 —vuotiaita. Eniten muita ikäluokkia oli Hirsalantie etelässä  ja Volsintie  etelässä. 
 88  %:lla  vastanneista oli ajokortti  ja  samalla myös mandollisuus käyttää autoa 

aina  tai  lähes aina.  Vain 5  %:lla  vastanneista oli mandollisuus käyttää autoa 
satunnaisesti  ja  7  %:lla  ei ollenkaan. Ikäjakaumasta  ja  ajokortin omistuksesta 
voidaan päätellä suurimman osan vastaajista olleen perheen työssäkäyviä 
vanhempia. 

Seuraavassa  on  käyty lyhyesti läpi tärkeimmät kyselystä saadut vastaukset. 
Tarkemmat alueittaiset vastaukset ovat liitteessä  5  ja  teknisessä kansiossa. 
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Parantamistoimenpiteiden  vaikutus jalankulkuun  ja  pyöräilyyn 

tuallisuuteen  
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Hirsalantie  etelä  (Långvik) 

1  
il  

- 	-1 
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_________________________________________  

_________________________________________  
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Kuva  13.  Parantamistoimenpiteiden  vaikutus  jalankulun  ja  pyöräilyn turvallisuuteen,  nopeu  teen  ja 
 viihtyisyyteen eri alueilla 

Vastauksissa parantamistoimenpiteiden vaikutuksesta jalankulun  ja  pyöräilyn 
turvallisuuteen, nopeuteen  ja  viihtyisyyteen  on  suuri ero sellaisten alueiden 
välillä, joilla  on  tehty selkeitä parantamistoimenpiteitä  tai  jos parantamistoi-
menpiteenä  on  ollut  vain reunaviivojen  siirto. Volsintie etelässä, jossa raken-
nettiin kevyen liikenteen väylä, jopa  75 %  vastaajista  on  ollut sitä mieltä, että 
toimenpiteiden vaikutus turvallisuuteen  on  ollut suuri  tai  kohtalainen. Vastaava 
luku Hirsalantie pohjoisessa  on vain  noin  12 %. Långvikin  alueen vastaajista 
noin  45 %  oli sitä mieltä, että toimenpiteiden vaikutus turvallisuuteen  on  ollut 
suuri  tai  kohtalainen. Selvästi suurin vaikutus  on  siis ollut kevyen liikenteen 
väylän rakentamisella. 

Kyselyssä kysyttiin myös toimenpiteiden vaikutusta vastaajan käyttäytymiseen 
 ja  ihmisten käyttäytymiseen yleensä. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 

näyttäisi lisäävän ihmisten liikkumista,  sillä Volsintie  etelän vastaajista  30 % 
 ilmoitti lisänneensä jalankulkua selvästi  tai  jonkin verran  ja  20 %  pyöräilyä. 

Myös Volsintie pohjoisen vastaajista  22 o,/  oli lisännyt jalankulkua  ja  20 % 
pyäräilyä.  Kuitenkin samaan aikaan hiukan  alle  10 % Volsintie  pohjoisen 
vastaajista ilmoitti vähentäneensä pyöräilyä  ja  kävelyä selvästi  tai  jonkin verran. 
Syyksi kerrottiin kaventunut piennar. Hirsalantiellä kevyen liikenteen kulku- 
muotoja lisänneitä oli selvästi vähemmän — maksimissaan  alle  10 %  vastan-
neista (Langvik, jalankulku). 

Ristiintaulukoimalla  selvitettiin ovatko liikkumista lisänneet vastaajat henkilöitä, 
joilla  on  mandollisuus käyttää autoa, vai ovatko liikkumista lisänneet ne, joiden 
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on  pakko valita kevyen liikenteen  tai  joukkoliikenteen  väliltä. Vastauksista 
selviää, että kevyen liikenteen väylän rakentaminen  on  lisännyt nimeen omaan 
autonkäyttömandollisuuden omaavien henkilöiden liikkumista.  Sen  sijaan  Lang

-vikissa  tehdyt toimenpiteet eivät houkuttele autoilijoita liikkumaan jalan  tai 
 pyörällä. 

Vastaajilta kysyttiin myös arviota liikkumisen muutoksista yleensä. Yleisesti 
muiden liikkuminen arvioitiin omaa liikkumista vilkkaammaksi. Syynä tähän 
saattaa olla  se,  että kyselyyn vastaaja  on  ollut perheen autolla liikkuva jäsen, 
jolloin muut perheen jäsenet todellisuudessa ovat lisänneet liikkumistaan 
enemmän kuin vastaaja Toinen syy voi olla ihmisen taipumus ajatella muiden 
olevan ahkerampia liikkujia kuin itse  on.  

Kevyen liikenteen laskentatulokset eivät vahvista vastaajien arvioita lisään-
tyneestä liikkumisesta. 

Parantamistoimenpiteiden  vaikutus ajonopeuksHn 

Muutos vastaajan  ajoriopeuteen 

Hirsalantie  etelä 

Hirsalantie pohjoinen 

Volsintie etelä 

Volsintie pohjoinen  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
D  selvästi hitaammin 	D  hieman hitaammin 

ei muutosta 	 Li  hieman nopeammin  
i  selvästi nopeammin 	en  osaa sanoa/ei vastausta 

Muutos  ajonopeuksiin  yleensä  

Hirsalantie  etelä 

Hirsalantie pohjoinen 

Volsintie  etelä 

Volsintie  pohjoinen  

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

o  selvästi hitaammin 	Li  hieman hitaammin  
o  ei muutosta 	 o  hieman nopeammin 

selvästi nopeammin 	en  osaa sanoa/ei vastausta  

Kuva  14  Parantamisto/menpiteiden  vaikutus ajonopeuks/in. 
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Nopeutta koskevista kysymyksistä huomataan, että Långvikin korotetulla 
suojatiellä  on  ollut huomattava hidastava vaikutus sekä vastaajien ajonopeuksiin 
että vastaajien arvioimiin muiden ajonopeuksiin.  Sen  sijaan reunaviivamaa-
lausten siirtämisellä ei ole ollut hidastavaa vaikutusta — päinvastoin yli  10 % 

 vastaajista kertoo ajavansa hieman nopeammin. 

Volsintiellä  kevyen liikenteen väylän läheisyydessä jopa yli  30 %  arvioi autojen 
ajavan hieman  tai  selvästi nopeammin. Pohjoisosalla Volsintietä vastaava luku 
oli yli  40 %. Volsintien nopeuksien  lisääntyminen johtunee pääasiassa tien 
rakenteen parantamisesta  ja päällysteen  uusimisesta. Kevyen liikenteen väylän 
rakentamisen vaikutusta  on  vaikea arvioida. 

Nopeusmittaukset  tukevat kyselyssä saatuja vastauksia. 

Mielipiteitä tiedottamisesta 

Sekä Volsintiellä että Hirsalantiellä pidettiin suunnittelun aikana yteisötilaisuus. 
Tilaisuuksista  ja  rakentamisen aloittamisesta ilmoitettiin paikallislehdissä sekä 
Hirsalantiellä koulun kautta jaetussa tiedotteessa. Kyselyssä haluttiin selvittää 
kuinka moni vastaajista oli saanut tiedon suunnittelun  ja  rakentamisen aloitta-
misesta. 

Parhaiten tietoa olivat saaneet Volsintien asukkaat, joista tarpeeksi tietoa oli 
saanut  18-40 %.  Loput vastaajista olivat saaneet tietoa liian vähän  tai  ei 
ollenkaan. Hirsalantiellä ainoastaan noin  7 %  vastaajista arvioi saaneensa 
tarpeeksi tietoa  ja Hirsalantie  pohjoisessa jopa  70 %  ilmoitti ettei ollut saanut 
tietoa lainkaan. 

Suurin  osa Volsintiellä  tiedon saaneista asukkaista oli saanut tiedon sanoma-
lehdestä. Hirsalantie etelässä tieto oli kulkenut koteihin paljon myös koulun 
kautta. 

Avoimien kysymysten vastauksia 

Avoimissa kysymyksissä kyselyn lopussa kysyttiin mielipiteitä  ja kehittämis
-ehdotuksia. Tässä  on  lueteltu ne mielipiteet  ja kehittämisehdotukset,  jotka ovat 

saaneet yli kolme mainintaa. Sulkuihin  on  merkitty mainintojen määrä. Tarkempi 
listaus saaduista vastauksista  on  liitteessä  5. 

Hirsalantien  mielipiteitä: 

•  Tehdyt toimenpiteet eivät vastaa tarpeita  (19). 
•  Vastaaja ei ollut huomannut parannuksia/ei pitänyt niitä parannuksia  (14). 
• Töyssy on  hyvä  ja  välttämätön  (12). 
• Reunaviivojen  siirrolla ei ole mitään vaikutusta; toimenpide riittämätön  (10). 
• Töyssy  hiljentää vauhtia, mutta vaikutus  on vain  paikallinen  (9). 
•  Tie on  vaarallinen koska autot ajavat lujaa  (8). 
•  Tie on  niin vaarallinen, ettei  sillä  uskalla kävellä  tai  ainakaan päästää lapsia 

tielle  (5). 
•  Tie on  liian kapea kevyelle lilkenteelle  (5). 
• Töyssy  on  liian teräväreunainen  ja  huonosti tehty  (4). 
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Hi  rsalantien kehittämisehdotuksia: 

•  Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tien varteen  (48). 
 • Tievalaistuksen  rakentaminen  (7).  

Volsintien  mielipiteitä:  

•  Tehdyt toimenpiteet eivät vastaa tarpeita  (19).  
•  Kevyen liikenteen väylä  on  hyvä siltä osin kun  se on  tehty  (15). 

 • Kevyn  liikenteen väylä vastaa tarpeita  (13).  
• Reunaviivojen  siirrolla ei ole mitään vaikutusta; toimenpide riittämätön  (7). 

 • Ajonopeudet  ovat nousseet  (6).  
•  Vanhan  Myllykyläntien  ja  Volsintien  liittymä  on  huonosti tehty  ja  suojatie  on 

 väärässä paikassa  (6).  
• Piennar  on  kaventunut; aikaisemmin  sillä  mahtui kävelemään,  enään  ei 

 (4).  

Volsintien kehittämisehdotuksia:  

Kevyen liikenteen väylää pitäisi jatkaa  (53).  
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET  JA  SUOSITUKSET 

Korotettu kevyen liikenteen väylä  

Korotettua,  kapeaa kevyen liikenteen väylää pidettiin yleisesti hyvänä  ja  tur-
vallisena ratkaisuna. Kuitenkin lähes kaikki toivoivat väylän jatkamista  ja  olivat 
sitä mieltä, että  se  ei tällaisenaan palvele riittävästi. Kevyen liikenteen väylien 
rakentamisessa onkin otettava huomioon verkon yhtenäisyys  ja  väylien jat-
kuvuus. 

Volsintien  kevyen liikenteen väylä oli leveydeltään suunnitellun  2,5  metrin sijasta 
 3,0  metriä. Olisiko kapeampi väylä vaikuttanut vastaajien mielipiteisiin eri tavalla? 

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä olisi huolehdittava, etteivät 
ajoneuvojen nopeudet nouse. 

Volsintien  kevyen liikenteen väylä ei lisännyt ihmisten liikkumista, mutta paransi 
huomattavasti liikkujien viihtyisyyttä  ja  turvallisuutta.  Jos  kevyen liikenteen väylän 
rakentamisella halutaan lisätä liikkumista,  on  väylän oltava tarpeeksi pitkä. 
Ulkomaisissa tutkimuksissa (esim.  Wien) on  todettu kevyen liikenteen väylän 
lisäävän jalankulkua  ja  pyöräilyä. 

Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon  on  kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Ajoradan  ja  kevyen liikenteen väylän kunnossapidon kiireellisyysluokkien  mää-
rittämisellä on  varmistettava, etteivät ajoradalta auratut lumet  jää  kevyen lii-
kenteen väylälle pitkäksi aikaa. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen poistaa 
usein  lasten koulukyytioikeuden,  minkä takia kevyen liikenteen väylää  on  voitava 
kulkea aamulla kouluun.  Jos  väylä ei ole aurattu, joutuu käyttäjä siirtymään 
ajoradalle väylän viereen, mikä  on  erityisen vaarallista puuttuvan pientareen 
takia. 

Kivetyt suojatiet  

Haastatteluissa asukkaiden oli vaikea käsittää kivettyjen suojateiden tarkoitusta. 
Heidän mielestään tavallinen suojatie toimisi paikalla yhtä hyvin. 

Kivetyn suojatien  huono puoli onkin, ettei  sen täristävä  vaikutus hidasta 
ajoneuvon nopeutta kuin vasta suojatien kohdalla. Varsinkaan ensi kertaa tietä 
ajavat eivät osaa hidastaa ennen suojatietä. Luonnonkiviset tärinäraidat ennen 
suojatietä voisivat olla tarkoituksenmukaisempi ratkaisu herättämään huomiota 

 ja  hidastamaan ajonopeuksia. 

Pientareen leventäminen reunaviivamaalausta  siirtämällä  

Pientareen leventäminen reunaviivamaalausta  siirtämällä sai huonon vas-
taanoton molemmilla teillä. Syyksi mainittiin  se,  etteivät autoilijat kunnioita 
reunaviivoja  ja  että maalaukset eivät näy talvella. 

Pientareen  kaventaminen reunaviivaa siirtämällä ei olekaan suositeltavaa,  jos 
ajorata  jää  kapeaksi. Tällöin autoilijat käyttävät tietä  koko sen  leveydeltä  ja 
jalankulkijalle  saattaa  tulla  valheellinen turvallisuuden  tunne.  Vaikutus saattaa 
siis olla päinvastainen kuin  on  haluttu. Ajoradan kavennus saattaa toimia,  jos 

 tie on  tarpeeksi leveä. 
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Nopeusmittauksissa  ajoneuvojen nopeudet olivat nousseet hiukan. Ajoradan 
kaventaminen ei siis ainakaan ollut vaikuttanut nopeuksiln hidastavasti. 
Päinvastoin nopeudet saattavat nousta verrattuna tilanteeseen, jossa reuna-
viivamaalauksia ei ole lainkaan. Tällöin tietä  on  helpompi ajaa,  sillä  tien suuntaus 

 on  helpommin hahmotettavissa valkoisten reunaviivamaalausten ansiolsta.  

Jos piennarta levennetään ajoratamaalauksin, on  maalaukset syytä tehdä 
kestomerkintänä. Kuluneet maalaukset eivät ainakaan aja asiaansa. 

Autoilijoiden pysymistä reunaviivojen sisäpuolella voisi auttaa reunaviivamaa-
lausten tekeminen vastaavasta täristävästä materiaalista kuin joillakin mootto-
riteillä  on  tehty. Tielaitos tutkii parhaillaan täristävien reunaviivojen käyttöä 
sekaliikenneteillä. 

Korotettu suojatie 

Korotettu suojatie hidasti ajonopeuksia selvästi. Lisäksi korotettu suojatie sai 
erittäin hyvän vastaanoton asukkaiden keskuudessa. 

Korotettua suojatietä  voidaankin suositella paikkoihin, joiden läheisyydessä  on 
 esimerkiksi koulu, päiväkoti  tai  vanhainkoti. Korotus voidaan kuitenkin sijoittaa 

 vain  paikkoihin, joissa myös muu ympäristö viestli hitaasta tiejaksosta. Lisäksi 
 on  otettava huomioon raskaan ajoneuvoliikenteen  ja joukkoliikenteen  vaati-

mukset sekä mandollisen läpikulkuliikenteen määrä. 

Luonnonkiviset huomioraidat 

Luonnonkiviset, täristävät huomioraidat  saivat hyvän vastaanoton asukkaiden 
keskuudessa. 

Luonnonkiviraidat  ovat halpa  ja  hyvä keino hidastamaan nopeuksia  ja  herättä-
mään huomiota. Niiden käyttöä voisi lisätä esimerkiksi ennen suojatietä  ja 

 korostamaan nopeusrajoitusalueen muutosta. 

Luonnonkiviraidat  tulisi rakentaa siten, että ne eivät jatku aivan päällysteen 
reunaan saakka. Tällöin pyöräilijä pääsisi kiertämään kiviraidan. Huomioraitojen 
sijoituksessa  on  otettava huomioon myös niistä mandollisesti aiheutuva melu. 
Lisäksi tulee varmistaa kiviraitojen talvikunnossapidon kestävyys. 

Muita huomioita  

Tien  varressa olevien pusikkojen raivaus olisi tehokas  ja  edullinen keino lisää-
mään näkemiä  ja  kevyen liikenteen turvallisuutta. Sama toimenpide auttaa myös 
eläinonnettomuuksien ennalta ehkäisemisessä. Pusikkojen raivaus olisi tehtävä 
nykyistä tehokkaammin. 

Valaistuksen tehostaminen vaikuttaa kevyen liikenteen turvallisuuteen, koettuun 
turvallisuuden tunteeseen  ja  viihtyisyyteen. Nykyään  on  paljon teitä, joille  on 

 rakennettu tievalaistus, mutta lampuista  on  päällä  vain  joka toinen. Tästä tilan-
teesta olisi päästävä eroon,  sillä jo  yhden lampun rikkoontuminen johtaa kolmen 
pylväänvälin pituiseen pimeään jaksoon. 

Rakentamisen laatuun  ja  valvontaan  on  kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 
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Tiedottamiseen  on  kiinnitettävä enemmän huomiota. Vaikka  Volsintiellä  ja 
 Hirsalantiellä  pidettiin  yleisötilaisuudet  ja  tilaisuuksista ilmoitettiin lehdissä, oli 

ilman tietoa jääneitä ihmisiä huomattava määrä. Hyvä tapa olisi ottaa yhteyttä 
alueen  kansalaisjärjestöihin  jo  ennen tilaisuuksia  ja  laittaa siten tieto kulkemaan 
myös heidän kauttaan. 

Taulukko  2.  Keskeiset huomiot parantamistoimenpiteistä. 

Toimenpide Keskeiset huomiot 

Korotettu kevyen liikenteen väylä •  Kallis,  mutta turvallisuutta  ja  viihtyisyyttä parantava 
vaihtoehto  

•  Yhtenäinen verkosto tärkeä  
• Talvikunnossapitoon  kiinnitettävä erityistä huomiota 

Kivetyt suojatiet  e  Herättävät huomiota vasta  suojatien  kohdalla  

Pientareen leventäminen 
reunaviivamaalauksia  siirtämällä 

•  
•  

Ei alentavaa vaikutusta ajoneuvojen nopeuksiln 
Maalaukset eivät näy talvella  

•  Saattaa nostaa  vaiheellisesti  kevyen liikenteen 
 kokemaa  turvallisuutta 

Korotettu  suojatie •  Hidastaa ajoneuvojen nopeuksia selvästi 
•  Sijoittamisessa otettava huomioon muu ympäristö 

 ja raskas  ajoneuvoliikenne 

Luornonkiviset huomioraidat •  Hyvä  ja  halpa keino herättää huomiota  
• Käytöä  voisi lisätä nopeusrajoitusten  ja  suojateiden 

 yhteydessä  
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LUTE 1  
Tielaitos 	LT 	 (1/3)  

Uudenmaan tiepliri 	________ 	 26.9.2000 
vi  

Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen  haja-asutusalueiden yhdystieverkolla.  Jälkeen tutkimuksen 
suorittaminen Hirsalan paikallistiellä  11277  ja  Kirkkonummen  Voisin  paikallistiellä  11255.  

KYSELYLOMAKE 
Tielaitos  on  tehnyt kesällä  1999  Volsintielle  ja  kesälla  2000  Hirsalantielle  pieniä parantamistoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena  on  ollut kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen  ja  kevyen liikenteen olosuhteiden kohen 

 tummen.  Tällä kyselytutkimuksella halutaan selvittää toimenpiteiden vaikutuksia tietä käyttävien liikkumiseen  ja  
viihty miseen.  

Jokainen vastaus  on  tärkeä. Toivomme teidän vastaavan kysymyksiin, vaikka ette käyttäisikään tietä kävelyyn  tai 
 pyöräilyyn. Kyselytutkimuksen tietoja käytetään ainoastaan kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämisen tarpeisiin. 

Palauttakaa  täytetty  lomake  oheisessa kirjekuoressa  6.10.2000  mennessä, Postimaksu  on  valmiiksi maksettu. 

Rastittakaa oikea vaihtoehto  tai  kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan  

1.  Sukupuolenne 	2.  Ikänne 	 3. 	Onko teillä ajokortti  

fl  nainen 	fl  
flmies 	fl 

fl 
fl 
fl 
fl 

	

7-11  vuotta 	fl on 

	

12-17  vuotta 	fl  ei  
18-25  vuotta 

 26-64  vuotta 
 65-75  vuotta 

yli  75  vuotta  

4. kuinka usein teillä  on  mandollisuus käyttää henkilöautoa?  

fl  aina  tai  lähes aina  
fl  satunnaisesti  
fl  eiole  

5. Montako henkilöä  taloudessanne  asuu? 

lapsia  0-12 v 	______  nuoria  13-19 v 	______  yli  20 v 

6. Kuinka usein  käythtte  Voisi  ntietä/Hi rsalantietä 

jalankulkuun 
pyÖräi lyyn 
mopoiluun 

paivittain  muutaman 
kerran 
viikossa  

kerran 
viikossa 

narvemmin  en  oiienaan  

7.  Mikä  on  keskimääräinen tekemän ne  matkan  pituus?  

alle  l Km 	1-3 Km 	i-b Km 	b-]U Km 	ii ]U Km  
kävellessänne 
pyöräillessänne 
mopoillessanne 



LuTE  1 
(2/3) 

8.  Mikä  on  pääasiallinen matkanne tarkoitus? 

kävellen 
 pyÖräi  Ile fl  

mo  poillen  

työ-!  
koulumatka 

ostos-!  
asiointimatka  

vapaa-ajan-  
matka  

vlrKlstys-/ 
urheilumatka  

9. Kävelyn  ja  pyöräilyn suhteen parannusten vaikutus  on  ollut 

suuri 	kohtalainen 	ei vaikutusta 

turvallisuuteen  _____________ ______________ ______________ 
nopeuteen 	____________ _____________ _____________  

viihtyisyyteen _____________ ______________ ______________  

10. Miten tehdyt parantamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet omaan käyttäytymiseenne? 

kävely 
pyöräily 

 mopoilu  

olen lisännyt 
selvästi 

olen lisännyt  
jonkin verran  

en  ole muuttanut 
liikkumistani  

olen vähentänyt 
jonkin verran 

olen  vähentän 
 selvästi  

11.  Miten tehdyt parantamistoimenpiteet ovat mielestänne vaikuttaneet käyttäytymiseen yleensä? 

kävely 
pyöräily 

 mopoilu  

on  lisääntynyt  
selvästi 

on  lisääntynyt 
jonkin verran 

ei ole muuttanut  
liikkumista 

on  vähentynyt  
jonkin verran 

on  vähentynyt  
selvästi 

en  osaa 
sanoa  

12. Miten parantamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet ajonopeuteenne henkilöautoa ajaessanne?  

fl  ajan selvästi hitaammin  fl  ajan hieman nopeammin  
fl  ajan hieman hitaammin  Ej  ajan selvästi nopeammin  
fl  ei muutosta  fl en  aja autolla  

13. Miten parantamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet ajonopeuksiin yleensä?  

fl  autot ajavat selvästi hitaammin  fl  autot ajavat hieman nopeammin  
fl  autot ajavat hieman hitaammin  fl  autot ajavat selvästi nopeammin  
fl  ei muutosta  fl en  osaa sanoa  

14. Miten parantamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet autoilijoiden asenteeseen pyöräilijöitä  ja 
 mopoilijoita  kohtaan? 

Asenteet ovat  

fl  parantuneet selvästi 	fl  huonontuneet  jonkin verran  
fl  parantuneet jonkin verran 	fl  huonontuneet  selvästi  
fl  eivät ole muuttuneet 	fl en  osaa sanoa  
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15.  Saitteko  tietoa rakentamisesta ennen rakentamista  ja sen  aikana  

EJ  liian paljon  
EJ  tarpeeksi  
EJ  liian vähän  

EJ  en  ollenkaan 

Entä rakentamisen jälkeen  

EJ  liian paljon  
EJ  tarpeeksi  
EJ  liian vähän  

EJ  en  ollenkaan 

Mistä saitte tietoa  

EJ  sanomalehdistä  
EJ  radiosta  
EJ  kotiin jaettavista tiedotteista  
EJ  kunnan ilmoitustaululta  
EJ  muualta, mistä?  

16. Mitä mieltä olette parantamistoimenpiteiden onnistumisesta? 
Vastaavatko tehdyt toimenpiteet tarpeita?  

17. Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin?  

18. Onko teillä kehittämisehdotuksia  tai  muita mielipiteitä kevyen liikenteen olosuhteiden 
parantamisesta 

Voitte tarvittaessa jatkaa kääntöpuolel  le.  

Kiitos vastauksistanne! 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat 

Riikka  Kallio 	 Esko Heinonen  
LT-Konsultit Oy 	 Uudenmaan tiepiiri  
p. 09-615 81 482 	 p. 0204 44 2780  
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Kevyen liikenteen laskentojen tulokset  

12 

10 

8 

E 

4 

2 

0  

Kevyt liikenne  31 .8.2000,  Långvikin  silta  

L .  rIJ  
aika  

Omp  6 
•pp 17 
Djk3O 

Kevyt liikenne  11.9.2000,  Långvikin  silta 

: 	i  •n 	LM  
aika  

Vuoden  1997  laskennassa  3.9.1997  
mopoilijoita  16,  pyöräilijöitä  14  ja jalankukijoita  21  

ja  4.9.1997  
mopoilijoita  10,  pyöräilijöitä  8  ja  jalankulkijoita  19.  

12 

10 

8 

E 

4 

2 

0  

Omp  0 
 Upp  14 

 jk  28  
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Kevyt liikenne  5.9.2000,  Hirsalantie, Karuby  lågstadiet  

4  

3 

E 
Dmp  0 

 •  pp 8 
 Djk  5  

1 

0 I 	 — — — 	
— rvvI 	 r vi 

C C 0 0 0 0 C C 0 C 0 0 
0 	C') 	0 	 C) 	C') 	0 	 Ci 	9 	C,) 

CJ 	C') 	C') 	 Lo 	LO) 	CC) 	CC) 	N. 	 -.  
r 	i- 	r- 	i- 	1 	 i 	 1 	 i- 	 ,- 	 ,- 

aika  

Vuoden  1997  laskennoissa  4.9.1997  
mopoilijoita  16,  pyäräilijöitä  12  ja  jalankulkijoita  9. 

Kevyt liikenne  5.9.2000,  Hirsalantie,  Korpberget  

4  

3 

E 
Dmp2 
•  pp 5 

 Djk  1  

1 

0 I  — — 	 — — 
 I 	 I I 

C C 0 0 C 0 0 0 0 0 C 0 
0 	C') 	0 	C') 	 C') 	9 	9 	C') 	0 
CJ 	 C') 	C') 	 Lo) 	LO) 	(C) 	(C) 	N. 	N- 
1 	 i- 	 ,- 	 ,- 	 ,- 	1 	 r 	,- 	r 	1 	 —  

aika  

Vuoden  1997  laskennoissa  1.9.1997  
mopoilijoita  2,  pyöräilijöitä  10  ja  jalankulkijoita  3.  
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Kevyt liikenne  30.8.2000,  Volsintie,  J  ungfruberget  

12 

10  

aika 

Kevyt liikenne  5.9.2000,  Volsintie,  Jungfruberget  

12 

10 

8  

Omp  6 
6 	 •pp48 

Djkl6  

aika 

Vuoden  1997  laskennoissa  1.9.1997  
mopoilijoita  14,  pyöräilijöitä  54  jajalankulkijoita  9 

 ja  4.9.1997  
mopoilijoita  29,  pyöräilijöitä  55  jajalankulkijoita  12.  
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Kevyt liikenne  31 .8.2000,  Volsintie, Sepelängen  

4 

H__  

Dmp4 
.  2 	 - 	 •pp5 

:.inI,;jn:L  lut,  T 
 

Djk  0  

aika 

Vuoden  1997  laskennoissa  3.9.1997  
mopoilijoita  6,  pyöräilijäitä  15  ja  jalankulkijoita  1.  
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ETE  LÄ-SUOMI 

Laskenta-aika: Yleistä  laskennasta: Laskentapaikka: 

Laskentavuosi:  2000  Laskentanro:  81205  Piiri:  01  

Laskentaviikko:  35  Laskentakoodi:  089000  Tienumero:  11255  

Alkamisaika:  30.8.2000  Laskentalaite: LLKA5O83 Tieosa:  1  

Lopetusaika:  7.9.2000  Datatiedosto:  11255001.243  Etäisyys:  1000  

Lisätiedot: Xkoord:  1  

(vols Ykoord:  1 

W-arvot:  KVL-arviot:  Vertailutiedot tierekisteristä:  

W: 	2877  KVL:  2615  K\JL: 	1674  

AW: 	3007  KAVL:  2800  KAVL: 	1778  

Wras: 	69 	2,4 	% KVLras:  43 	1,6 	% KVLras: 	50  

AWras: 	86 	2,9 	% KAVLras:  60 	2,1 	% IKAVLras: 	67  

Wyhd: 	11  KVLyhd:  10  çLyhd 	19  

AWyhd: 	15  KAVLyhd:  14  KAVLyhd: 	19  

Luokitus:  

Tuntivaihteluluokka:  Työmatka Kausivaihteluluokka: 	Tasainen 

Viikonpäivävaihteluluokka:  Perjantai Kausikerroin:  

Koko  ajoneuvoliikenne:  

Päivä  
Kello  

30.8.00 

ke  
31.8.00 

to  
1.9.00 

pe  
2.9.00 

la  
3.9.00 

su  
4.9.00 

ma 

5.9.00 

ti  
6.9.00 

ke  
7.9.00  

to  AW  W 

00-01 8 7 17 23 4 4 6 5 5 10 

01-02 5 7 12 17 7 4 5 7 6 8 
02-03 5 4 18 18 2 2 2 5 3 8 
03-04 8 8 6 12 0 2 2 2 3 5 
04-05 2 3 13 9 6 0 3 4 3 5 
05-06 15 26 13 9 19 21 19 24 20 18 
06-07 118 92 16 22 115 124 100 114 84 
07-08 185 185 48 29 200 200 178 191 146 
08-09 179 204 99 40 221 232 213 211 170 
09-10 128 146 156 81 144 151 124 137 133 
10-11 137 177 192 115 141 128 151 139 149 
11-12 135 153 203 159 127 156 157 144 156 
12-13 158 161 170 195 175 149 143 150 152 164 
13-14 164 171 193 235 239 157 174 134 160 187 
14-15 179 183 239 200 253 202 183 198 189 207 
15-16 298 241 287 208 253 279 250 264 266 259 
16-17 257 295 291 165 177 242 278 289 272 246 
17-18 269 264 246 206 224 258 256 280 265 248 
18-19 229 249 201 143 184 171 215 242 221 202 
19-20 186 235 197 135 165 149 175 191 187 178 
20-21 170 174 141 113 106 114 171 195 165 146 
21-22 121 112 100 73 71 63 92 96 97 90 
22-23 53 38 47 32 29 27 37 39 39 38 
23-24 23 17 30 36 12 15 16 17 18 21  

Yht:  2107 3065 3154 2534 2422 2812 3014 3055 47 3007 2877  
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ETELÄ-SUOM! 

Laskenta-aika: Yleistä laskennasta: Laskentapaikka: 

Laskentavuosi:  2000  Laskentanro: 	81204  Piiri:  01  

Laskentaviikko:  35  Laskentakoodi:  089000  Tienumero:  11277  

Alkamisaika:  30.8.2000  Laskentalaite: 	LLKA5O46 Tieosa:  1  

Lopetusaika:  7.9.2000  Datatiedosto: 	11277001.243  Etäisyys:  2100  

Lisätiedot: Xkoord:  1  

(hirsala Ykoord:  1  

W-arvot: KVL-arviot: Vertailutiedot tierekisteristä:  
W: 	1763  KVL:  1563  KVL: 	1400  

AW: 	1937  KAVL:  1785  KAVL: 	1477  

Wras: 	47 	2,7 	% KVLras:  28 	1,8 	% K\JLras: 	48  

AWras: 	58 	3, 	% KAVLras:  39 	2,2 	°" KAVLras: 

Wyhd: 	6  KVLyhd: KVLyhd: 	23  

AWyhd: 	9  KAVLyhd:  8  KAVLyhd:  26  

Luokitus: 

Tuntivaihteluluokka:  Korkea työmatka Kausivaihteluluokka: 	Normaali 

Viikonpäivävaihteluluokka:  Arkipäivä Kausikerroin:  

Koko  ajoneuvolilkenne:  

Päivä  
Kello  

30.8.00 

ke  
31.8.00 

to  
1.9.00 

pe  
2.9.00 

la  
3.9.00 

su  
4.9.00 

ma 
5.9.00 

ti  
6.9.00 

ke  
7.9.00  

to  AW  W 

00-01 14 7 14 9 3 2 5 5 6 8 
01-02 6 7 6 12 2 0 3 4 3 5 
02-03 8 2 4 8 1 1 1 1 2 3 
03-04 7 1 3 8 1 2 3 7 4 4 
04-05 12 5 3 5 3 3 6 2 5 5 
05-06 13 9 6 7 19 11 10 10 13 10 
06-07 58 64 13 7 67 54 65 61 47 
07-08 148 137 16 12 142 145 148 146 107 
08-09 154 141 40 15 198 265 149 192 137 
09-10 195 113 97 42 112 120 94 130 110 
10-11 87 84 84 66 79 79 100 86 83 
11-12 74 87 133 99 97 94 85 88 96 
12-13 107 116 109 130 119 88 91 91 99 107 
13-14 86 95 107 125 113 102 97 93 95 103 
14-15 99 112 120 118 117 81 109 102 101 108 
15-16 144 128 145 102 113 116 139 129 131 126 
16-17 176 164 193 107 118 157 218 196 182 164 
17-18 190 175 157 109 110 140 153 192 170 151 
18-19 123 134 161 81 105 134 102 148 128 123 
19-20 93 114 101 73 82 89 99 88 97 92 
20-21 106 78 76 39 61 80 92 92 90 76 
21-22 59 55 56 26 35 44 70 60 58 50 
22-23 53 38 25 25 14 17 20 37 33 28 
23-24 24 21 15 28 10 20 14 18 19 19  

Yht:  1260 2006 1922 1382 1287 1792 1980 1915 29 1937 1763  



LIllE  4 
(1/2)  

Ajoneuvojen  nopeusmittausten  tulokset  

Hirsalantie, Karubyn  ala-aste  11.9.2000  
Nopeusrajoitus  40 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot),  
fl.  jOrn  ennen suojatietä  

100 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
Nopeus,  km/h 	 n=40 

V85-nopeus  32 km/h 
 Keskiarvo  28 km/h  

Volsintie,  Jungfruberget  30.8.2000  
Nopeusrajoitus  50km/h 

Nopeussum makäyrä  (kaikki aoneuvot), 
 Voisin  suuntaan  

37 47 50 53 56 59 62 65 68 73 76 80  
Nopeus,  km/h 	 n=143 

V85-nopeus  68 km/h 
 Keskiarvo  58 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot),  
fl. 30 m  ennen suojatietä  

28 31 33 35 37 39 41 43 47 50  
Nopeus,  km/h 	 n=46 

V85-nopeus  45 km/h 
 Keskiarvo  39 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot), 
Kirkkonum  men  suuntaan  

38434649535659626568  
Nopeus,kmlh 	 n=114 

V85-nopeus  62 km/h 
 Keskiarvo  55 km/h  



LUTE 4 
(2/2)  

Volsintie, Sepelängen  31.8.2000  
Nopeusrajoitus  60 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki aoneuvot), 
 Voisin  suuntaan  

100 

90 	 _  
80 
70 
60 
50 
40 
30 

10 
20 

52 59 62 65 68 71 74 77 81 86  
Nopeus,  km/h 	 n=102 

V85-nopeus  78 km/h 
 Keskiarvo  70 km/h  

Voisintie,  Voisin suojatie 11.9.2000  
Nopeusrajoitus  60 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot), 
Kirkkonummen suuntaan  

100 

404749 51 53 555759 61 63 65 6876  
Nopeus,  km/h 

V85-nopeus  68 km/h 
 Keskiarvo  58 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot), 
Kirkkonum  men  suuntaan  

t 50 	
/ 	_______  

49 58 63 67 71 75 79 83 1 111  

Nopeus,  km/h 	 n=147 

V95-nopeus  79 km/h 
 Keskiarvo  71 km/h  

Nopeussummakäyrä  (kaikki ajoneuvot), 
pohjoiseen  

100 

80 
70 
60 

t 50 
40 
30 
20 
10 

40444650525456586062646569  
Nopeus,  km/h 	 n=51 

V85-nopeus  64 km/h 
 Keskiarvo  55 km/h  



Parantamistoimenpiteiden  vaikutus kävelyyn  ja  pyöräilyyn 

Hirsalantie  etelä  (Långvik)  

turvallisuuteen  

nopeuteen  

viihtyisyyteen  

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

n=30 	D  suuri  •  kohtalainen  0  ei vaikutusta  U en  osaa sanoa  I  ei vastausta]  

Volsintie  etelä 

turvallisuuteen  

nopeuteen  

viihtyisyyteen  

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

n=30 D  suuri  U  kohtalainen  0  ei vaikutusta  U en  osaa sanoa  /  ei vastausta  

	

Hirsalantie  pohjoinen 	 Volsintie  pohjoinen 

	

turvallisuuteen 	 turvallisuuteen  

	

nopeuteen 	 nopeuteen  

	

viihtyisyyteen 
	 viihtyisyyteen  

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

I- 

n=40 	0  suuri  U  kohtalainen  0  ei vaikutusta  U en  osaa sanoa  / ei vastausta] 
	

suuri 	U  kohtalainen  0  ei vaikutusta  U en  osaa sanoa  /  ei vastausta  
(0  



I 	 I 

I ___________  

I ______  

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

jalankulku 

 pyöräily 

mopoilu 

jalankulku 

 pyöräily 

mopoilu  

0% 

I _______  

I 	I 	 I 
20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

_____________________ _______ 	II  

____________________  

0% 
	

20% 	40% 	60% 	80% 	100% 
I 	I  

% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100% 

jalankuiku  

pyöräily 

mopoilu  

0  

jatankulku 

pyäräily 

mopoilu 

Parantamistoimenpiteiden  vaikutus vastaajan käyttäytymiseen 

Hirsalantie  etelä  (Långvik) 
	

Volsintie  etelä 

n=30  n=30 

olen lisännyt selvästi 	U  olen lisännyt jonkin verran  
Den  ole muuttanut liikkumistani  0  olen vähentänyt jonkin verran  
U  olen vähentänyt selvästi 	0  ei vastausta 

Dien  lisännyt selvästi 	•  olen lisännyt jonkin verran  
n  ole muuttanut liikkumistani  0  olen vähentänyt jonkin verr 

 Dien  vähentänyt selvästi 	El  ei vastausta 

Hirsalantle  pohjoinen 
	

Volsintie pohjoinen  

n=40 ^^^^ 

D  olen lisännyt selvästi 	U  olen lisännyt jonkin verran  
Den  ole muuttanut liikkumistani  0  olen vähentänyt jonkin verran 
• olen vähentänyt selvästi 	0  ei vastausta 

Dien  lisännyt selvästi 	•  olen lisännyt jonkin verran  
n  ole muuttanut liikkumistani  0  olen vähentänyt jonkin verr 

 Dien  vähentänyt selvästi 	El  ei vastausta  

I- 



autonkäyttö
-mandollisuus 

ei ole 

satunnaisesti 

aina  tai  lähes aina  

0 

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	1C 

sännyt  selvästi 	 U  lisännyt jonkin verran 
muutosta 	 0  vähentänyt jonkin  ver 

'ähentänyt  selvästi  

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

sännyt  selvästi 	 U  lisännyt jonkin verran 
muutosta 	 0  vähentänyt jonkin verran  

ähentänyt  selvästi  n=23 n=28 

autonkäyttö
-mandollisuus 

ei ole 

satunnaisesti 

aina  tai  lähes aina  

autonkäyttö
-mandollisuus 

ei ole 

satunnaisesti 

aina  tai  lähes aina  

Hirsalantie  pohjoinen  

Parantamistoimenpiteiden  vaikutus vastaajan jalankulkuun autonkäyttömandollisuuden mukaan 
(luvuissa mukana  vain  kysymykseen vastanneet)  

Hlrsalantie  etelä  (Långvlk)  r Volsintle  etelä  

II 

autonkäyttö
-mandollisuus 

ei ole 

satunnaisesti 

aina  tai  lähes  ainJ  

Volsintie  pohjoinen  a 
0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	1C 

sännyt  selvästi 	 U  lisännyt jonkin verran  
ri  muutosta 	 0  vähentänyt jonkin  ver 
'ähentänyt  selvästi  

0% 	20% 	40% 	60% 	80% 	10 

sännyt  selvästi 	 U  lisännyt jonkin verran 
muutosta 	 0  vähentänyt jonkin verran  

ähentänyt  selvästi  n=36 n=37 

I- 

(A) 

CD '-U,  



______________ 	 mopoilu 

jalankulku 

 pyöräily 

 mopoilu 

Parantamistoimenpiteiden  arvioitu vaikutus käyttäytymiseen yleensä 

Hirsalantie  etelä  (Långvik) 	 Volsintle  etelä 

. 	 ____________  

	

jalankulku 
	 jalankuiku  

	

pyöräily 	 pyöräily  

	

mopoilu 	 mopoilu 

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

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

on  lisääntynyt selvästi 	U on  lisäntynyt  jonkin verran 	 on  lisääntynyt selvästi 	•  on  lisäntynyt  jonkin verran 
ei ole muuttunut 	 Don  vähentynyt jonkin  verra 	 ei ole muuttunut 	 Don  vähentynyt jonkin  verra  

n=30 
	on  vähentynyt selvästi 	Den  osaa sanoa  /  ei vastaus 	n=30 

	on  vähentynyt selvästi 	Den  osaa sanoa  /  ei vastaus  

Hirsalantie  pohjoinen 

jalankulku  

pyöräily  

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

	
0 

Volsintie  pohjoinen  

I 	I 	I  
% 	20% 	40% 	60% 	80% 	100%  

n=40 n=39 

on lisääntynyt selvästi 	U on lisäntynyt jonkin verran 
ei ole muuttunut 	 Don vähentynyt jonkin verra 
on vähentynyt selvästi 	Den osaa sanoa / ei vastaus 

on  hsääntynyt  selvästi 	•  on  lisäntynyt  jonkin verran 
ei ole muuttunut 	 Don  vähentynyt jonkin  verra  
on  vähentynyt selvästi 	Den  osaa sanoa  I  ei  vastaw  

I- 

CD -(fl  



Parantamistoimenpiteiden  vaikutus ajonopeuksiin 

Muutos vastaajan ajonopeuteen 

Hirsalantie  etelä  

Hirsalantie  pohjoinen  

Volsintie  etelä  

Volsintie  pohjoinen  

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

O  selvästi hitaammin 	U  hieman hitaammin  
Qei  muutosta 	 0  hieman nopeammin  
•  selvästi nopeammin 	Den  aja autolla  /  ei vastausta  

Muutos ajonopeuksiln yleensä  

Hirsalantie  etelä  

Hirsalantie  pohjoinen  

Volsintie  etelä  

Volsintie  pohjoinen 

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

]  selvästi hitaammin 	 •  hieman hitaammin  
]  ei muutosta 	 0  hieman nopeammin  
I  selvästi nopeammin 	Den  osaa sanoa  /  ei  vastaust 

Parantamistoimenpiteiden  vaikutus autoilijoiden asenteisiin 

Muutokset autoilijolden asenteissa 

Hirsalantie  etelä  

Hirsalantie  pohjoinen  

Volsintie  etelä  

Volsintie  pohjoinen  

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

]  parantuneet selvästi  U  parantuneet jonkin verran  
]  eivät ole muuttunut  0  huonontuneet  jonkin verran  
I  huonontuneet  selvästi  Den  osaa sanoa  / ei  vastaust  

I- 

(fl 

'-01  



Mielipiteitä rakennustoimenpiteiden  ja  suunnittelun tiedottamisesta 

Tiedon saanti ennen rakentamista 	 Tiedon saanti rakentamisen jälkeen 

Hirsalantie  etelä 

Hirsalantie 
pohjoinen 

Volsintie  etelä 

 Volsintie  pohjoinen 

Hirsalantie  etelä 

Hirsalantie 
pohjoinen 

Volsintie  etelä 

Volsintie pohjoinen  

• 	 I  

•  
I  

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

0% 	20% 	40% 
	

60% 	80% 	100% 

0  liian paljon 	Itarpeeksi 	0  liian vähän 	 0  liian paljon 	U  tarpeeksi 
	

0  liian vähän  
Den  ollenkaan 	0  ei vastausta 

	 Den  ollenkaan 	Del  vastausta  

Tiedon lähde 

Hirsalantie  etelä 

Hirsalantie pohjoinen 

Volsintie etelä 

Volsintie pohjoinen  

0% 	20% 40% 60% 80% 
O  sanomalehdestä 	 0  kotiin jaettavasta tiedotteesta  
o  kunnan ilmoitustaululta 	U  muualta  
o  ei vastausta  

100% 

I- 

-—•1 

cn 



LUTE 5 
(7/9)  

HIRSALANTIE 
mainintoja  kpl 

yht 	etelä 	pohjoinen 
Mielipiteitä toimenpiteistä 

negatiivista 
Tehdyt toimenpiteet eivät vastaa tarpeita  19 4 15  
Vastaaja ei ollut huomannut parannuksia  /  ei pitänyt niitä parannuksina  14 3 11 
Reunaviivojen maalauksella  ei mitään vaikutusta, toimenpide riittämätön  10 3 7 
Töyssy  on  liian teräväreunaunen  ja  huonosti tehty  4 3 1 
Töyssy  ei hiljennä vauhtia tarpeeksi, ei riittävä toimenpide  lasten  turvallisuuden  2 2  
takaamiseksi 
Luonnokiviraidat tarpeettomat  1 1 
Töyssy  lisää autojen päästöjä  1 1  
Ajoneuvojen nopeudet eivät ole laskeneet koulun kohtaa lukuun ottamatta  1 1  
Rakentaminen kesti liian kauan  1 1  
Toimenpiteistä olisi pitänyt tiedottaa paremmin  1 1 

neutraalia 
Töyssy  hiljentää vauhtia, mutta vaikutus  on vain  paikallinen  9 6 3  
Tehdyt toimenpiteet hyviä, mutta riittämättömiä  2 1 1  

positiivista 
Töyssy  on  hyvä  ja  välttämätön  12 11 1  
Toimenpiteet vastaavat tarpeita  1 1 
Pientareelia  kävely tuntuu turvallisemmalta kuin aikaisemmin  1 _________  1 
Keh ittämisehdotu ksia  

Kevyen liikenteen väylä  /  tien parannnus  
Tien  varteen tarvitaan kevyen liikenteen väylä  48 20 28  
Rakennetaan kevyen liikenteen väylä  tai levennetään  tietä  4 4  
Rakennetaan uusi suo rempi  tie  uuteen paikkaan  2 2 
Levennetään piennarta  1 1 
Levennetään  tietä  1 1 
Oiotaan  tietä  1 1 
Maaliviivoin  tehty levennys kannattaisi tehdä  vain  toiselle puolelle, jolloin tilaa  2 1 1  
jäisi enemmän 

Töyssyt / luonnonkiviraidat 
Luonnonkiviraitoja  pitäisi olla myös asutuksen alkaessa  3 3  
Myös Tanskarlan kohdalle tarvitaan töyssy  1 1  
Koulun lähelle pitäisi rakentaa toinen töyssy  1 1 
Töyssyjä  pitäisi olla enemmän  1 1 
Luonnonkiviraidat  tulisi rakentaa siten, että  kivet  eivät ole pystysuorassa  1 1 
Luonnonkiviraidoista  pitäisi olla näkyvä varoitus  1 1  

Muuta 
Tievalaistus  koko matkalle  7 3 4 
Nopeusrajoitusmerkit  ovat väärissä paikoissa. Esim.  40 km/h  pitäisi alkaa  jo  3 2 1 
Tanskarlan  kohdalta 
Poliisin pitäisi pitää useammin nopeusratsioita  3 3  
Koulun kohdalle tarvitaan bussipysäkki  2 1 1  
Kuorma-autojen lastauspaikka Långvikissä (bussipysäkki) kaipaa lisää tilaa  1 1  
Kaavoitus  / rakennuslupien myöntäminen tulee hoitaa siten, ettei liian lähelle  1 1  
tietä saa rakentaa 
Näkemäesteen  mutkista  pitäisi raivata  1 1 
Tienvieren pusikot  pitää raivata. Alueella paljon hirviä  ja  peuroja  1 1  
Vanhan Kirkkotien liittymään tarvitaan keskisaarekkeellinen suojatie  1  _________  1 



LuTE  5 
(8/9)  

HIRSALANTIE 
mainintoja  kpl 

yht 	etelä 	pohjoinen 
Muita mielipiteitä  

Tie on  vaarallinen, koska autot ajavat liian lujaa  8 3 5 
Tie on  niin vaarallinen, ettei  sillä  uskalla kävellä eikä ainakaan päästää lapsia  5 3 2  
tielle  
Tie on  liian kapea kevyelle lilkenteelle  5 2 3  
Ennen parannustäitä jaetussa tiedotteessa luvattiin rakentaa kevyen liikenteen  3 2 1  
väylä  ja bussipysäkit  koulun kohdalle. Tehkää mitä lupasitte. 
Autoilijat oikovat mutkissa  1 1 
Oltiinko aukkaislin  yhteydessä suunnittelutyön aikana?  1 1  
Turvallisuutta parantaisi mandollisuus liikkua julkisilla kulkuvälineillä. Nyt  on 1 1  
pakko kävellä kun busseja ei ole 
Tiellä voi nyt ajaa nopeammin, kun kaistat erottuvat selvästi  1 1 
Tanskarlaan  suunniteltu pientaloalue lisää kevyttä liikennettä  ja  tarvetta kevyen  1 1  
liikenteen väylälle _________ ________ __________ 



LuTE  5 
(9/9)  

mainintoja kpl 

VOLSINTIE yht 	etelä 	pohjoinen 
Mielipiteitä toimenpiteistä 

negatiivista 
Tehdyt toimenpiteet eivät vastaa tarpeita  19 3 16  
Reunavlivojen maalauksella  ei mitään vaikutusta, toimenpide riittämätön  7 2 5  
Ajonopeudet  ovat nousseet  6 1 5  
Myllykyläntien  ja Volsintien  liittymä huonosti tehty, suojatie väärässä paikassa  6 5 1  

Suojateiden kiveämisellä  ei ole ollut mitään vaikutusta  1 1  
Rakennustyöt olisi pitänyt tehdä nopeammin  1 1  
Piennar  on  kaventunut; aikasemmin  sillä  mahtui kävelemään, nyt ei  4 4  
Yksi bussipysäkki poistettiin turhaan  (300 m  Myllykylän  liittymästä etelään)  1 1  

neutraalia  
Kevyen liikenteen väylä hyvä siltä osin kun  se on  tehty  15 7 8  

positiivista 
Kevyen liikenteen väylä vastaa tarpeita  13 11 2  
Kivetyt suojatiet  huomaa paremmin kuin normaalit  1 1  
Suojatiet  ovat lisänneet turvallisuutta  1  ________  1  
Kehittämisehdotuksia  

Kevyen liikenteen väylä  /  tien parannus 
Kevyen liikenteenteen väylää pitäisi jatkaa Volsiin päin  53 22 31  
Rakennetaan leveämpi  tie tai  pyörätie  3 3  
Rakennetaan pyörätie  tai  pudotetaan nopeuksia hidasteilla  2 2  
Piennarta  tulisi leventää (edes toiselta puolelta)  2 1 1  
Talvikunnossapitoa  tulisi tehostaa. Kevyen liikenteen väylää pitää päästä  2 2  
kulkemaan kandeksaksi kouluun 
Tietä pitäisi oikoa  1 1  
Kevyen liikenteen väylän pitäisi olla erillinen  1 1  
Veikkolan suuntaan menevälle liikenteelle pitäisi rakentaa uusi  tie  esim.  1 1  
Gesterbyn  ohi 

Muuta 
Tievalaistuksen  pitäisi olla kokonaan päällä, ei  vain  joka toinen lyhty  3 3  
Tahostetaan nopeudenvalvontaa  3 3  
Suojatiet  voisi rakentaa korotettuna  2 1 1  
Nopeuden laskeminen  50 km/h tai  hidasteiden  rakentaminen  2 2  
Rakennetaan nopeuksia hidastavia raitoja ennen suojateitä  1 1  
Näkemäesteet  tuli raivata tehokkaammin  1 1  
Volsintien  ja Wilhelmsbergintien  liittymään tarvitaan tienviitta  1 1  
Suojateiden  ja  pyöräteiden saumakohtien tulisi olla tasaisia  1  ________  1  
Muita mielipiteitä 

Olosuhteiden parantaminen kohdistui pääosin ajoneuvoliikenteeseen  3 1 2 
Tie on  liian kapea kevyelle liikenteelle  2 2  
Ajorata  on  liian kapea  1 1  
Traktorin  ohittaminen ei enää onnistu,  sillä  yksi tien levennyskohta poistettiin  1 1  
Ajoneuvojen nopeudet ovat onglema  1 1  
Mikäli kevyen liikenteen väylää  on  tarkoitus jatkaa, tulisi  se  tehdä korotettuna  1 1  

Maanomistajiin  tulisi ottaa yhteyttä ennen rakennustöiden aloittamista  1  ________ - 	1  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

