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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.1

Suunnittelualue ja suhde liikennejärjestelmään

Varkaus-Pieksämäki -seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen ja
koostuu kahdesta tiiviistä, 42 kilometrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevasta
kuntakeskuksesta, Varkaudesta ja Pieksämäestä sekä niitä ympäröivistä,
enemmän haja-asutusaluetyyppisistä kunnista (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta). Kunnista Pieksämäki, Joroinen ja Heinävesi kuuluvat Etelä-Savon
maakuntaan sekä Varkaus ja Leppävirta Pohjois-Savon maakuntaan.
Seudulla asui vuoden 2009 lopussa noin 63 700 henkilöä (Varkaus 23 156,
Pieksämäki 20 289, Leppävirta 10 744, Joroinen 5 464, Heinävesi 4 052).
Asukasmäärät ovat olleet 1990-luvun alkupuolelta saakka laskussa. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan asukasmäärä tulee edelleen vähenemään ja sen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 56 400
henkilöön. Samalla eläkeikäisen väestön osuuden ja määrän ennustetaan
kasvavan seudulla merkittävästi, mikä tulee vaikuttamaan myös seudun liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistarpeisiin.
Vaikka seutu muodostaakin kahteen keskuskuntaan tukeutuvan työssäkäyntialueen, tukeutuu alue myös vahvasti pohjois-eteläsuuntaiseen valtatiehen 5
sekä itä-länsisuuntaiseen valtatiehen 23. Valtatien 5 kautta alue kiinnittyy
osin myös Kuopion seutuun, erityisesti Leppävirta kuuluu pohjois-osaltaan
myös Kuopion työssäkäyntialueeseen. Myös muiden suurempien kaupunkien (Mikkeli, Joensuu, Jyväskylä) läheisyys tuo omat piirteensä seudun kehittymiseen ja mm. liikkumis- ja kuljetustarpeiden suuntautumiseen.
Valtateiden 5 ja 23 merkitys on seudun liikenneverkon runkona suuri. Valtatien 5 ohella on myös valtatien 23 merkitys viime vuosina jatkuvasti korostunut; tie yhdistää Varkauden ja Pieksämäen kaupungit sekä muodostaa Pohjois-Karjalan keski- ja pohjoisosien kannalta tärkeän yhteyden etelän ja lännen suuntaan. Pieksämäen osalta muodostaa myös kantatie 72 tärkeän pohjois-eteläsuuntaisen yhteyden.
Valta- ja kantatiestön sekä seudulle tärkeän seututieverkon ohella tarjoavat
Savonrata, itä-länsisuuntainen Jyväskylä-Pieksämäki-Varkaus-Joensuurata, Siilinjärvelle jatkuva syväväylä sekä Joroisissa sijaitseva Varkauden
lentoasema suurelle osalle seutua hyvät liikenneyhteydet usealla eri kulkumuodolla. Pieksämäen asema rautateiden risteysasemana vaikuttaa myös
seudun liikkumis- ja kuljetustapoihin. Henkilöliikenteen rautatieasemia on
Pieksämäen ohella Varkaudessa sekä Heinävedellä ja Vihtarissa. Vesiväylästön osalta on lisäksi Heinäveden reitti matkailullisesti tärkeä. (Kuva 1)
Ihmisten liikkuminen seudulla perustuu pääosin henkilöautoon. Päivittäisistä
matkoista noin 65 % tehdään henkilöautolla (kilometreistä lähes 80 %). Kevyen liikenteen osuus matkoista on noin 30 %, keskittyen pääosin lyhyisiin 05 km pituisiin matkoihin. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on noin 5 %. Auton käyttömahdollisuuden ja asuinpaikan vaikutus liikkumistapoihin ja
-mahdollisuuksiin korostuu erityisesti haja-asutusalueilla. Tie- ja katuverkon
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merkitys on suuri myös kuljetusten hoitamisessa (lähes 70 % kuljetussuoritteesta).

Kuva 1.

1.2

Suunnittelualueen sijainti ja seudun liikenteellinen asema.

Elinkeinorakenne, työssäkäynti ja palvelujen saavutettavuus

Varkaus-Pieksämäki-seudulla on työpaikkoja yhteensä noin 24 600 kpl
(Pieksämäki 7 800, Varkaus 9 040, Leppävirta 4 100, Joroinen 2 230, Heinävesi 1 465). Työpaikat ovat viimeisten vuosikymmenien aikana keskittyneet selvästi taajamiin ja pääliikennekäytävien varrelle. Keskuskuntien merkitys seudun työpaikkakeskittyminä on huomattava.
Selvästi suurin osa työpaikoista on kaikissa seudun kunnissa yhteiskunnallisissa ja muissa palveluissa sekä teollisuudessa. Maa- ja metsätalouden
osuus vaihtelee huomattavasti ja sen merkitys on suuri mm. Joroisissa.
Seudun kunnista ovat työpaikkaomavaraisia Varkaus ja Pieksämäki. Suurimpia työnantajia ovat kaikissa kunnissa omat kuntaorganisaatiot. Lisäksi
jokaisessa kunnassa on myös merkittävän kokoisia muita, pääosin yksityisiä
työnantajia (joista suurimpia Stora Enson Varkauden tehdas, Foster Wheeler, VR ja Vaalijalan kuntayhtymä).
Keskuskuntien, erityisesti Varkauden merkitys seudun työmatkapendelöinnin
kohteena on huomattava. Varkaudessa käy töissä yhteensä noin 2000 henkilöä alueen muista kunnista. Myös Kuopio on merkittävä pendelöinnin koh-
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de. Suurimpia pendelöintivirtoja ovat Joroisista Varkauteen (722 henkilöä),
Leppävirralta Varkauteen (705 henkilöä), Leppävirralta seudun ulkopuolelle
Kuopioon (534 henkilöä) sekä Pieksämäeltä Varkauteen (311 henkilöä)
suuntautuvat työmatkavirrat. Lisäksi yli 200 henkilön pendelöintiliikennettä
on myös Varkaudesta Leppävirralle ja Joroisiin. Pendelöintiliikennettä suuntautuu myös Pieksämäeltä Mikkeliin. Pieksämäen osalta on myös kunnan
sisäinen, sivutaajamista (entisistä itsenäisistä kunnista) kuntakeskuksiin
suuntautuva pendelöintiliikenne huomattavaa.
Kuntien välillä on huomattavia eroja palvelujen saavutettavuudessa. Kuntakeskukset ovat oman kuntansa voimakkaimpia palvelukeskittymiä, mutta
merkittävä osa asiointiliikenteestä suuntautuu myös seudun kahteen kuntakeskukseen, Varkauteen ja Pieksämäelle. Lisäksi osa liikenteestä suuntautuu myös läheisiin suurempiin kaupunkeihin, erityisesti Kuopioon. Kuntakeskuksissa olevat lähipalvelut ovat saavutettavissa hyvin myös kevyellä liikenteellä, pidemmät matkat tehdään kuitenkin suurelta osin henkilöautoilla. Asiointivirroista on huomattavaa, että erityisesti Joroisten asiointiliikenne suuntautuu hyvin voimakkaasti Varkauteen.
Liikkumista synnyttävät paljon myös vapaa-ajan matkat. Myös ko. matkat
tehdään suurelta osin henkilöautoilla, lähiliikkumisympäristöissä tehtäviä
kevyen liikenteen matkoja lukuun ottamatta.
Lisääntymässä oleva kuntien välinen yhteistyö voi tulevaisuudessa muuttaa
merkittävästi myös liikkumistarpeita (esim. sosiaali- ja terveyspuolen yhteistyö ja palvelujen keskittyminen).
Koulut
Pieksämäellä on yhteensä 12 perusopetusta antavaa koulua, joista 10 on
alakouluja ja kaksi yläkouluja. Varkaudessa on yhdeksän perusopetusta antavaa koulua, joista viisi on alakouluja, yksi yläkoulu ja kolme toimii sekä alaettä yläkouluna. Joroisissa on kuusi perusopetusta antavaa koulua, joista
kuusi on alakouluja ja yksi yläkoulu. Leppävirralla on yhdeksän perusopetusta antavaa koulua, joista kahdeksan on alakouluja ja yksi yläkoulu. Lisäksi
Heinävedellä on neljä perusopetusta antavaa koulua, joista neljä on alakouluja ja yksi yläkoulu. Jokaisessa kunnassa on myös lukio.
Varkaudessa toimii laaja Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Savoniaammattikorkeakoulun Varkauden yksikkö. Myös Pieksämäellä toimii neljä
toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen yksikköä sekä kaksi ammattikorkeakoulua (Diakonia-AMK ja Mikkelin AMK:n metsätalouden laitos).

1.3
1.3.1

Maankäyttö ja kaavoitus
Nykyinen maankäyttö

Asutus sekä myös palvelut ovat keskittyneet ja niiden arvioidaan edelleen
keskittyvän seudulla entistä enemmän kuntakeskuksiin sekä pääteiden varsille. Teollisuusalueet sijaitsevat pääosin kuntakeskusten tuntumassa suhteellisen hyvien liikenneyhteyksien varrella. Paitsi valtatie 5 ovat myös muut
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keskeiset liikenneväylät ohjanneet merkittävästi seudun maankäytön kehittymistä.
Alueelle ovat luonteenomaisia suurempien keskuskuntien rajojen tuntumaan
sijoittuvat merkittävät sivutaajamat (esim. Leppävirran Timola ja Paukarlahti
sekä Joroisten Kuvansi). Sivutaajamat vaikuttavat merkittävästi alueen liikkumis- ja tätä kautta myös yhteystarpeisiin. Lisäksi lähes jokaisessa kunnassa on myös muutoin esim. kuntaliitosten kautta muodostuneita merkittäviä
sivutaajamia (esim. Pieksämäen Jäppilä ja Virtasalmi, Varkauden Kangaslampi, Leppävirran Sorsakoski ja Oravikoski). Sivutaajamien palveluiden
siirtyessä ja keskittyessä entistä enemmän kuntakeskuksiin tulevat tarpeet
sivutaajamien ja kuntakeskusten välisten yhteyksien parantamiselle kasvamaan tulevaisuudessa. Toisaalta sivutaajamien ja niiden palveluiden kehittyminen antaisi mahdollisuuksia päivittäisten liikkumistarpeiden järkevöittämiseen ja toisaalta loisi tarpeita sivutaajamien omien lähiliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Kuntakohtaiset erot sivutaajamien kehittymisessä ja kehittämismahdollisuuksissa ovat suuria.
Alueen maankäytölle ovat luonteenomaisia myös laajat haja-asutusalueet,
vesistörikkaus sekä yksittäiset haja-asutusalueelle sijoittuvat kasvualueet.
Hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu tulevaisuudessa myös liikenneturvallisuuden kehittämisen kannalta. Vesistörikkaus näkyy seudun vapaaajan asutuksen sijoittumisessa. Suuri osa kuntien vapaa-ajan asutuksesta on
ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa, mikä näkyy erityisesti kesäaikoina
liikennemäärien kasvuna.
Vapaa-ajan asutuksen ohella on myös matkailun merkitys suuri erityisesti
Pohjois-Heinävedellä, josta on muodostunut merkittävä matkailualue mm.
Lintulan ja Valamon luostarien sekä Karvion ja Varistaipaleen kanavien myötä.
Kuntakohtaisesti ovat merkittävimpiä myös liikenneturvallisuussuunnittelussa
huomioon otettavia maankäytön kehittämishankkeita:
-

-

-

-

Pieksämäen kuntakeskuksen alueen merkittävin hanke on vt 23
Naiskankaan liittymäalueelle suunniteltu kauppakeskus. Lisäksi kaupungin alueella on useita selvityshankkeita, mm. Tahiniemen eteläosan asemakaavan muuttaminen ympäristöön soveltuvien asuinrakennusten rakentamiseksi.
Varkauden osalta ovat olleet esillä mm. akku- ja biodieseltoimialojen
edistämiseksi tarvittavat maankäyttöhankkeet. Lisäksi maakuntakaavassa ollaan varaamassa mahdollisuutta sijoittaa tilaa vaativaa erikoiskauppaa Warkauden Portin pohjoispuolelle.
Leppävirralla on esillä sekä valtatien 5 varrella olevan teollisuusalueen laajentaminen että Paukarlahden alueen kehittäminen. Lisäksi
keskusta-alueen asutus on laajenemassa mm. Heinävedentien pohjoispuolelle Konnuksentien suuntaan. Pohjois-Savon maakuntakaavassa on esitetty kirkonkylän taajaman laajentumista. Lisäksi teollisuus-, liike- ja toimistorakentamisen lisääntymistä tutkitaan asemakaavalla vt 5 läheisyyteen.
Joroisten eritasoliittymän tuntumaan on vireillä liikenneasemahanke.
Lisäksi keskustassa on tarpeita uudelle päiväkodille.
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Heinävedellä ovat vireillä ja osin myös jo rakenteilla sekä Karvion että kuntakeskuksen uudet koulut. Lisäksi Karviossa on ollut esillä uuden leirintäalueen toteuttaminen Karvion sillan eteläpuolelle.

Em. hankkeiden lisäksi on kaikissa kunnissa vireillä pienempiä hankkeita
mm. uuden asutuksen/täydennysrakentamisen sijoittumiselle.
Toimintojen sijoittelussa on tärkeää ottaa jatkossa entistäkin enemmän
huomioon maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen
(mm. liikkumistarpeiden ja turhan liikkumisen minimointi, liikenneturvallisuus
ym.). Edellä mainitut kehittämishankkeet on otettu liikenneturvallisuussuunnittelussa huomioon.
1.3.2

Kaavoitus

Seudun kuntien maankäyttö ja aluevaraukset on esitetty mm. maakunta-,
yleis-, asema- ja rantakaavoissa. Seuraavassa on esitetty liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen kannalta keskeiset kaavahankkeet. Tarkemmin
kuntien kaavoitustilannetta on kuvattu lakisääteisissä, kuntien internetsivuilta löytyvissä vuosikohtaisissa kaavoituskatsauksissa (www.varkaus.fi,
www.pieksamaki.fi, www.leppavirta.fi, www.joroinen.fi ja www.heinavesi.fi).
Pohjois-Savon maakuntakaava
Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi helmikuussa 2010. Ehdotus on nähtävillä maalishuhtikuussa 2010, jonka jälkeen se viimeistellään maakuntavaltuustossa
hyväksyttäväksi ja edelleen ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyyn lähetettäväksi. Kaavassa huomioitavia seikkoja ovat em. kaupan hankkeiden
sijoittumisen ohella mm. valtatien 5 uudet linjaukset Leppävirran keskustan
kohdalla ja välillä Palokangas-Humalajoki sekä valtatien 23 ohitustievaraus
Varkauden keskustan kohdalla. Seudun kunnista Varkaus ja Leppävirta kuuluvat kaava-alueeseen.
Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava
Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava on vahvistettu
27.11.2008. Maakuntakaava on laadittu rinnan valtatien 5 välin PalokangasHumalajoki YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä osittain
Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti-osayleiskaavan laadinnan kanssa.
Etelä-Savon maakuntakaava
Etelä-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt seutukaavan korvaavan
maakuntakaavan toukokuussa 2009. Kaava on tällä hetkellä ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyssä. Liikenteellisestikin merkittävä kaavassa esitettävä asia on kauppakeskuksen sijoittuminen Pieksämäen keskusta-alueen
tuntumaan, vt 23 Naiskankaan liittymäalueelle. Lisäksi esitetään aluevarauksina myös muiden valtatien 23 Pieksämäen kohdan liittymien parantamista
ja valtatien 23 muuttamista pääsuunnaksi. Seudun kunnista Pieksämäki,
Heinävesi ja Joroinen kuuluvat kaava-alueeseen.
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Yleis- ja asemakaavat, rantayleis- ja ranta-asemakaavat
Seudun kuntien kuntakeskuksiin sekä sivutaajamiin on viimeisten vuosikymmenien aikana laadittu yleis- ja osayleiskaavat sekä tarkemmat asemakaavat. Kaavoja on tarkistettu ja ollaan parhaillaan tarkistamassa mm. uusien maankäyttöhankkeiden myötä. Lisäksi kunnissa on voimassa lukuisia
ranta-asemakaavoja.
Keskeisimpiä vireillä olevia kaavahankkeita ovat seudulla:
-

Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaavan laadinta
Varkauden kaupungin Tappuvirran osayleiskaavan muutos
Leppävirran kunnan Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti-alueen
osayleiskaavan laadinta sekä
Joroisten kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus.

Edellä mainittujen kaavojen ja kaavahankkeiden vaikutukset liikennesuunnitteluun on tarkistettu ja otettu huomioon esitettävissä parantamistoimenpiteissä. Uusien kaavojen laatimisvaiheessa tulee maankäytön suunnittelu
sovittaa yhteen liikennesuunnittelun kanssa, tarkistaa kaavojen liikenneturvallisuusvaikutukset sekä pyrkiä laajemminkin turvallisiin ja viihtyisiin lähiliikkumisympäristöihin, jotka mahdollistavat esim. lasten ja ikääntyneiden omatoimisen liikkumisen ja minimoivat liikkumistarpeita. Kaavojen liikenneturvallisuusvaikutusten tarkistuslistoja on esitetty mm. Ympäristöministeriön julkaisuissa.

1.4
1.4.1

Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne
Seudun tie- ja katuverkon erityispiirteet

Seudulla on maanteitä yhteensä 1583 km. Tästä valtateiden osuus on 248
km, kantateiden 43 km, seututeiden 324 km ja yhdysteiden 968 km. Maantieverkon lisäksi katu- ja yksityistieverkko sekä osaltaan myös kevyen liikenteen väylästö muodostavat merkittävän osan seudun liikenneväylästöstä.
Seudulla on kuntien ja kaupunkien alueilla katuja yhteensä noin 410 km.
Yksityistieverkon pituus on noin 3700 km.
Alueen tie- ja katuverkon rungon muodostavat pohjois-eteläsuuntainen valtatie 5 ja itä-länsisuuntainen valtatie 23. Lisäksi pohjois-eteläsuuntaisen kantatien 72 merkitys on erityisesti seudun länsiosien kannalta suuri. Kuntakeskusten väliset sekä myös kuntakeskusten ja kuntien sivutaajamien väliset
yhteydet tukeutuvat suurelta osin päätieverkkoon. Myös seututieverkon merkitys on seudun tie- ja katuverkon runkona suuri. Alempi tieverkko sekä yksityistiestö muodostavat tie- ja katuverkon laajan, mutta vähäliikenteisen hiussuoniston. Lisäksi metsäautotiestön merkitys on puunhankinnan kannalta
tärkeä.
Seudun kannalta keskeisimpiä seututeitä ovat seututiet 447 (Kangasniementie), 453 (Jäppiläntie), 455 (Vättiläntie), 459 (Pieksämäentie), 533 (Sorsakoskentie), 464 (Tiemassaarentie), 468 (Viljolahdentie), 476 (Varkaudentie)
sekä 534 (Heinävedentie). Em. seututiet yhdistävät osaltaan kuntakeskuksia
ja sivutaajamia sekä toimivat yhteyksinä valtateiden välillä.
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Yhteistä Heinäveden ja Joroisten keskustaajamille on, että keskustojen pääväylät ovat asemakaava-alueella olevia maanteitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ko. maantiet siirtynevät jatkossa osaksi kuntien katuverkkoa.
Muiden kuntien osalta ei ole ainakaan lähiaikoina odotettavissa merkittäviä
keskustan tieverkon hallinnollisia muutoksia.
1.4.2

Liikennemäärät

Seudun suurimmat liikennemäärät ovat valtateillä 5 ja 23. Valtatien 5 liikennemäärät ovat suurimmillaan Varkauden kohdalla, missä liikennemäärä on
noin 8800 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus noin 10 %) sekä Varkaudesta
Leppävirran pohjoisrajalle asti, jossa liikennemäärä on 6100-6700 ajon./vrk
(raskaan liikenteen osuus noin 10%). Valtatien 5 liikennemäärä on myös
muutoin koko seudulla yli 5000 ajon./vrk. (Kuva 2)
Suurin liikennemäärä sijoittuu valtatielle 23 Varkauden keskustan kohdalle
(Taipaleentielle), jossa liikennemäärä on keskimäärin noin 10 000 ajon./vrk
(raskaan liikenteen osuus noin 7 %). Pieksämäen keskustan kohdalla valtatien 23 liikennemäärä on noin 4200-4500 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus
noin 7-8 %) Muutoin valtatien 23 liikennemäärät ovat noin 1900-2800
ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus noin 9-11 %).
Seututeistä vilkasliikenteisimpiä ovat mt 533 (Koskentie) välillä LeppävirtaSorsakoski (2200 ajon./vrk), mt 534 (Heinävedentie) välillä LeppävirtaVehmersalmentie
(2100
ajon./vrk)
sekä
mt
476
(Varkaudentie/Heinävedentie) Heinäveden kirkonkylän kohdalla (1300-1900 ajon./vrk).
Huomioon otettavaa on, että seudun maantieverkostolla on paljon yhdysteitä, joiden liikennemäärät ovat hyvin pieniä (30-100 ajon./vrk). (Kuva 2)
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Seudun maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät.

Tievalaistus

Maanteiden varsilla olevaa tievalaistusta on seudulla yhteensä yli 200 km:n
matkalla. Pisin yhtenäinen valaistu tieosuus on valtatiellä 5, missä valaistus
on yhtäjaksoisesti Joroisten kirkonkylän pohjoispuolella olevasta Kaislaharjun eritasoliittymästä pohjoiseen aina Iisalmen pohjoispuolelle asti. Muutoin
tievalaistusta on pääosin kuntakeskusten ympäristöissä sekä suurimpien
sivutaajamien/kylien kohdilla sekä valtateiden vilkkaimmilla liittymäalueilla.
Suurimmat valaistuspuutteet sijoittuvat valtatielle 23 ja kantatielle 72 Pieksämäen kohdalle. (Kuva 3)
Kuntakeskusten ja myös sivutaajamien katuverkolla (asuinalueet mukaan
lukien) on valaistusta melko kattavasti. Valaistusperiaatteissa on kuntakohtaisia eroja ja mm. energiansäästösyistä valaistusta vähennetään ja osin
myös sammutetaan yöaikaan.
1.4.4

Kevyen liikenteen väylät

Seudulla on maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä yhteensä
noin 80 km:n matkalla. Kevyen liikenteen väyliä on pääosin kuntakeskusten
halki kulkevien maanteiden varsilla sekä muutamia osuuksia valtateiden varsille sijoittuvien sivutaajamien/kylien kohdalla. Pitkiä yhtäjaksoisia osuuksia
on mm. Pieksämäellä kantatien 72 varrella keskustasta aina Nenonpeltoon
asti sekä valtatien 23 varrella Varkauden kohdalla. (Kuva 3)
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Kevyen liikenteen väyliä on lisäksi kuntien ylläpitämällä katuverkolla yhteensä noin 190 km, josta suurin osa on Varkauden ja Pieksämäen katuverkostolla. Merkittävimmät yhteyspuutteet sijoittuvat kuntakeskusten reunaalueille; asuinalueiden ja keskustojen välisissä yhteyksissä esiintyy puutteita
mm. Pieksämäellä, Leppävirralla, Joroisissa ja Heinävedellä. Lisäksi Varkaudessa esiintyy puutteita kuntarajan ylittävissä yhteyksissä (Varkauden
kaupungin rajan tuntumaan sijoittuvat muiden kuntien sivutaajamat).

Kuva 3.

Seudun maanteiden nykyinen tievalaistus ja nykyiset kevyen liikenteen väylät.

1.4.5

Nopeusrajoitukset

Valtatien 5 nopeusrajoitus on kesäaikana pääosin 100 km/h lukuun ottamatta Leppävirran keskustan sekä Oravikosken ja Paukarlahden kohtia, joissa
nopeusrajoitus on 80 km/h. Myös valtatien 23 nopeusrajoitus on kesäaikana
Pieksämäen länsipuolisella tieosuudella, Pieksämäen ja Varkauden välisellä
tieosalla sekä Karviosta Viinijärven suuntaan 100 km/h. Muita 100 km/h nopeusrajoitusalueita on seudulla kantatiellä 72 (sekä Pieksämäen etelä- että
pohjoispuolella) sekä seututiellä 447 (Kangasniementie). Talviaikana on
seudulla 100 km/h nopeusrajoitus ainoastaan valtatiellä 5 Varkauden kohdalla.
Muun tieverkon nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h lukuun ottamatta tiheämmin asuttuja kyläkeskittymiä sekä vaarallisiksi havaittuja liittymäalueita,
joiden nopeusrajoitus on 50-60 km/h. Kuntakeskuksissa ja asuinalueilla on
toteutettu kattavasti aluenopeusrajoitus 40 km/h. Valtakunnan tasolla yleistyvää asuinalueiden 30 km/h nopeusrajoitusta on käytetty ainoastaan muutamilla alueilla Varkaudessa, Pieksämäellä sekä Leppävirralla. Ko. alueilla on
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rajoitukseen yhdistetty suurelta osin myös tasa-arvoiset tonttikatujen väliset
liittymät. (Kuva 4)

Kuva 4.

1.4.6

Seudun maanteiden nopeusrajoitukset.

Hidasteet

Seudulla käytetään korkeiden ajonopeuksien hidastamiseksi ja kevyen liikenteen ylitysten turvaamiseksi erityyppisiä hidasteita. Pääosin hidasteita on
rakennettu koulujen lähistöille ja koulureiteille, mutta myös vilkkaimmille kevyen liikenteen ylityskohdille. Lisäksi hidasteita on toteutettu muutamin paikoin myös suorille tieosuuksille. Hidastetyyppeinä on käytetty korotettuja
liittymäalueita ja korotettuja suojateitä, hidastetöyssyjä sekä mm. keskisaarekkeellisia suojateitä. Seudulla on käytetty myös jo uudentyyppisiä ns. loivapiirteisiä hidastetöyssyjä.
Hidasteiden nykyiset käyttöperiaatteet vaihtelevat seudun kunnissa. Osin
periaatteita ei ole vielä kattavasti määritelty. Esimerkiksi Varkaudessa on
kuitenkin päätetty, että hidasteita käytetään pääsääntöisesti koulujen lähialueilla ja koulureiteillä.
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Aikaisemmat suunnitelmat

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui
vuonna 2007. Suunnitelmassa ja sen pohjalta laaditussa aiesopimuksessa
määriteltiin yhdeksi tärkeimmistä lähivuosien tehtävistä seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen.
Liikenneturvallisuussuunnitelmat
Varkauden edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2001.
Suunnitelma käsitti sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet että
hallintokuntakohtaiset koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelmat. Nykyisin
Varkauteen kuuluvan entisen Kangaslammin kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 1998. Suunnitelma käsitti liikenneympäristön
parantamistoimenpiteiden lisäksi menettelytapoja liikenneturvallisuusvalistuksen järjestämiseksi.
Pieksämäen kaupungin ja maalaiskunnan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2000. Suunnitelman pääpaino oli liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisten kohteiden selvittämisessä. Suunnitelmassa
laadittiin toimenpideohjelma, esitettiin periaate nopeusrajoitusjärjestelmästä
sekä esitettiin menettelytapoja liikenneturvallisuusvalistuksen järjestämiseksi. Nykyisin Pieksämäen kaupunkiin kuuluvan entisen Jäppilän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 1997. Suunnitelma sisälsi
liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi menettelytapoja liikenneturvallisuusvalistuksen järjestämiseksi.
Leppävirran edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna
1997. Suunnitelma käsitti liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi suppean kuvauksen liikennekasvatus- ja tiedotustyöstä osana liikenneturvallisuuden parantamista.
Joroisten edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 1992
ja käsitti lähinnä liikenneympäristön parantamistoimenpidesuunnitelman.
Joroisiin on laadittu liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma vuonna
2008.
Heinäveden edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna
1985. Suunnitelman pääpaino oli liikenneonnettomuuksien ehkäisyssä, niiden vakavuusasteiden lieventämisessä sekä omakohtaisesti liikenteessä
koetun riskin vähentämisessä tie- ja liikenneteknisin toimenpitein. Toimenpideohjelman painopiste oli kirkonkylän alueella.
Edellä mainitut suunnitelmat ja niiden toteutumisaste käytiin läpi suunnittelutyön aluksi. Toteutumisaste vaihtelee kunnittain huomattavasti, osin toimenpiteet eivät ole enää ajantasaisia (erityisesti Heinävesi ja Joroinen).
Muut suunnitelmat
Valtatielle 5 on laadittu useita parantamissuunnitelmia. Valtatien 5 välin
Mikkeli – Kuopio tavoitetila ja kehittämispolku esitettiin kokonaisuutena
vuonna 2002 valmistuneessa yhteysvälin kehittämisselvityksessä. Valtatien
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5 osuudesta Palokangas-Humalajoki (Leppävirta) on laadittu ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma sekä yleissuunnitelma. Ko. välin tiesuunnitelman
laatiminen tulee käynnistymään kesällä 2010. Lisäksi välistä Leppävirta –
Palokangas on valmistumassa tiesuunnitelma. Väliltä Varkaus-Leppävirta on
laadittu selvitys ohituskaistojen muuttamisesta keskikaiteellisiksi.
Valtatielle 23 on laadittu myös useita parantamissuunnitelmia. Valtatien 23
välin Hankasalmi-Viinijärvi yhteysvälin kehittämisselvitys sekä välin VarkausViinijärvi tarveselvityksen päivitys valmistuivat vuonna 2007. Selvityksissä
määriteltiin valtatien 23 kehittämispolku. Selvitysten pohjalta käynnistetään
vuonna 2010 tiesuunnitelma valtatien 23 välin Varkaus-Viinijärvi parantamisesta. Varkauden kohdalle on laadittu myös mm. tiesuunnitelma Mustikkatien eritasoliittymästä.
Valtatien 23 Naiskankaan liittymän (kt 72) parantamisesta laadittava tiesuunnitelma valmistui keväällä 2010, mutta sitä ei ole tämän suunnitelman
valmistuessa vielä hyväksytty. Tiesuunnitelman laatiminen kytkeytyy liittymän tuntumaan mahdollisesti sijoittuvan kauppakeskuksen toteuttamiseen.
Valtatien 23 parantamisesta Pieksämäen kohdalla tullaan lisäksi laatimaan
vuoden 2010 aikana yleiskaavan laatimiseen liittyvä aluevaraussuunnitelma.
Kuntien alueille on lisäksi laadittu useita yksittäisiä, pääosin pieniä väyläkohtaisia suunnitelmia. Näistä merkittävin on Pieksämäen keskustaan sijoittuvan
Länsiväylän/Keskuskadun keväällä 2009 valmistunut ideasuunnitelma.
Edellä mainitut suunnitelmat on otettu huomioon liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä suunniteltaessa.
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2.1

Liikenneonnettomuudet

Laadittu onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. On arvioitu, että poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikenneonnettomuuksista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet
loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta
pienistä omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni
osa päätyy tilastoihin.
Onnettomuustarkastelu käsittää maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä vuosina
2004-2008 tapahtuneet onnettomuudet. Onnettomuusaineisto saatiin Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä. Huomioon otettavaa on, että tiedot kaduilla
ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista ovat erityisesti tarkasteluajanjakson alkupuolella sijaintitiedoiltaan puutteellisia.
Varkaus-Pieksämäki -seudulla tapahtui vuosina 2004-2008 yhteensä 2076
onnettomuutta, joista maanteillä tapahtui 1186 kpl sekä kaduilla ja yksityisteillä 890 kpl. Onnettomuuksista tapahtui Varkaudessa 474 kpl, Pieksämäellä 779 kpl, Leppävirralla 412 kpl, Joroisissa 286 kpl ja Heinävedellä 125 kpl.
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia seudulla tapahtui yhteensä 395
kpl (19 % kaikista onnettomuuksista), joista maanteillä tapahtui 234 kpl sekä
kaduilla ja yksityisteillä 161 kpl. Varkaudessa tapahtui henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 104 kpl, Pieksämäellä 114 kpl, Leppävirralla 91 kpl,
Joroisissa 51 kpl ja Heinävedellä 35 kpl. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui yhteensä 24 kpl, joista Varkaudessa 8 kpl, Pieksämäellä 3
kpl, Leppävirralla 9 kpl, Joroisissa 3 kpl ja Heinävedellä 1 kpl. (Kuva 5 ja
Kuva 6)
Onnettomuusmäärien kehityksessä ei ole tarkasteluajanjaksolla havaittavissa varsinkaan koko seutua koskien selvää trendiä. Liikennemäärien kasvun
myötä voidaan kuitenkin suhteellisen liikenneturvallisuustilanteen katsoa
seudulla hieman parantuneen.
Kuljettaja oli juopunut yhteensä 217 onnettomuudessa (10,5 %). Maanteillä
tapahtuneista onnettomuuksista kuljettaja oli juopunut 132 onnettomuudessa
(11,1 %) sekä kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista 85
onnettomuudessa (9,6 %). Alkoholionnettomuuksista henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia oli 58 kpl. Varkaudessa henkilövahinkoon johtaneita
alkoholionnettomuuksia tapahtui 16 kpl, Pieksämäellä 14 kpl, Leppävirralla
14 kpl, Joroisissa 9 kpl ja Heinävedellä 5 kpl. (Kuva 5)
Onnettomuuksissa osallisten ikäjakauma noudattaa valtakunnallisia havaintoja. Osallisia tarkastellessa korostuu erityisesti 18-20 -vuotiaiden ikäluokka.
Henkilövahinkoja tapahtui eniten 15-17 -vuotiaille. Kokonaisuutena korostuu
15-23 -vuotiaiden ikäluokka. (Kuva 7)
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Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet
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Kuva 7.

Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 1999-2008 tapahtuneiden
onnettomuuksien osallisten ikäjakauma.

Seudulla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli yhteensä 27 ja loukkaantui
484 henkilöä. Lisäksi onnettomuuksissa oli osallisina yhteensä noin 3 500
henkilöä, joille ei tapahtunut henkilövahinkoa tai henkilövahingosta ei ole
tietoa. Alkoholionnettomuuksissa loukkaantui 75 ja kuoli neljä henkilöä. Seudun kunnissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät on esitetty seuraavassa
taulukossa. (Taulukko 1)
Taulukko 1. Varkaus-Pieksämäki –seudun tieliikenteessä vuosina 2004-2008 tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantuneet ja kuolleet.
Varkaus
Pieksämäki
Leppävirta
Joroinen
Heinävesi
Seutu yhteensä

Kuolleet
9
4
10
3
1
27

Loukkaantuneet
116
142
120
64
42
484
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Asukaslukuun suhteutettuna seudun maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui keskimäärin 0,93 ja kuoli keskimäärin 0,06 henkilöä
vuodessa tuhatta asukasta kohti. (kuntien yhteenlaskettu asukasluku oli
vuosina 2004-2008 keskimäärin 65114 asukasta). Vastaavat luvut olivat
vuosina 2004-2008 valtakunnallisesti keskimäärin 0,87 ja 0,05. Luvuissa
ovat mukana myös onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut. (Taulukko
2)
Asukaslukuun suhteutettuna Leppävirran ja Joroisten maanteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli ja loukkaantui enemmän ihmisiä kuin koko
seudulla ja koko Suomessa keskimäärin. Lisäksi Heinäveden maanteillä
tapahtuneissa onnettomuuksissa loukkaantui enemmän ihmisiä kuin koko
seudulla ja koko Suomessa keskimäärin. (Taulukko 2)
Taulukko 2. Varkaus-Pieksämäki -seudun maanteillä kuolleet ja loukkaantuneet
asukaslukuun suhteutettuna.
Varkaus
Pieksämäki
Leppävirta
Joroinen
Heinävesi
Koko seutu
Koko Suomi

Kuva 8.

Kuolleet / 1000 henkilöä
0,03
0,03
0,17
0,11
0,05
0,06
0,05

Loukkaantuneet / 1000 henkilöä
0,40
0,71
1,72
1,87
1,75
0,93
0,87

Varkaus-Pieksämäki -seudun maanteillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet henkilövahinkoon johtaneet
onnettomuudet (punaisella merkityt ovat alkoholionnettomuuksia).
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Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet keskittyvät voimakkaasti valtateille sekä kuntakeskusten ja niiden lähialueiden katuverkolle. Valtatiestöllä
korostuvat erityisesti vilkasliikenteiset tiejaksot (valtatie 5) sekä valtatie 23
Pieksämäen kohdalla sekä erityisesti välillä Varkaus-Karvio. (Taulukko 3)
Taulukko 3. Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet
onnettomuudet (ilman alkoholionnettomuuksia).
Omaisuusvahinkoon Loukkaantumiseen
Kuolemaan
johtaneet
johtaneet
johtaneet
onnettomuudet
onnettomuudet
onnettomuudet

Yhteensä

Valtatiet
Kantatiet
Seututiet
Yhdystiet
Kadut ja
yksityistiet

498
44
161
143

88
12
44
37

8
0
4
2

594
56
209
182

676

135

7

818

Yhteensä

1522

316

21

1859

Onnettomuusluokat
Seuraavassa esitetyissä onnettomuustarkasteluissa on oletettu, että kuljettajan juopumus vaikuttaa onnettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut,
poistettiin aineistosta, jotta liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien
tapahtumiseen ja syihin saataisiin paremmin selville.
Seudulla tapahtuneista kaikista onnettomuuksista suurin osa oli yksittäisonnettomuuksia. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui 452 kpl, mikä oli noin 24 %
kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka kaikista
onnettomuuksista oli risteämisonnettomuudet, joita tapahtui 286 kpl (noin 15
% kaikista onnettomuuksista). Onnettomuusluokan muu onnettomuus suuri
osuus johtuu siitä, että kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneissa onnettomuuksissa suuri osa onnettomuuksista on kirjattu ko. luokkaan. (Kuva 9 ja
Taulukko 4)
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui yksittäis- (87
kpl), risteämis- (45 kpl), kääntymis- (41 kpl), jalankulkija- (38 kpl), kohtaamis(31 kpl) ja polkupyöräonnettomuuksia (28 kpl). Muissa onnettomuusluokissa
tapahtui 0-18 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta kussakin onnettomuusluokassa. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuuksissa. Jalankulkijaonnettomuuksista 72 %, polkupyöräonnettomuuksista 70 % ja mopedionnettomuuksista 50 % johti henkilövahinkoon. Yksittäisonnettomuuksissa kuoli yhdeksän henkilöä. (Kuva 9 ja Taulukko 4)
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Kuva 9.

Onn. luokka ei tiedossa

Mopedionnettomuus

Muu eläinonnettomuus

Peuraonnettomuus

Polkupyöräonnettomuus

Ohitusonnettomuus

Jalankulkijaonnettomuus

Peräänajo-onnettomuus

Kohtaamisonnettomuus

Kääntymisonnettomuus

Hirvionnettomuus

Muu onnettomuus

Risteämisonnettomuus

Yksittäisonnettomuus

0

Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet
onnettomuudet onnettomuusluokittain (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).

Taulukko 4. Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet
onnettomuudet onnettomuusluokittain ja vakavuusasteittain sekä onnettomuuksissa kuolleet (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet).
Onnettomuusluokka

Yksittäisonnettomuus
Risteämisonnettomuus
Muu onnettomuus
Hirvionnettomuus
Kääntymisonnettomuus
Kohtaamisonnettomuus
Peräänajo-onnettomuus
Jalankulkijaonnettomuus
Ohitusonnettomuus
Polkupyöräonnettomuus
Peuraonnettomuus
Muu eläinonnettomuus
Mopedionnettomuus
Onn. luokka ei tiedossa
Yhteensä

Kaikki
onnettomuudet

Henkilövahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

452
286
284
207
176
117
109
53
44
40
28
18
14
31

87
45
25
18
41
31
9
38
6
28
0
2
7
0

Osuus
kaikista
onn.
19 %
16 %
9%
9%
23 %
26 %
8%
72 %
14 %
70 %
0%
11 %
50 %
0%

1859

337

18 %

Kuolleet

9
1
2
1
0
5
0
3
1
0
0
1
0
0
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Hirvi-, peura- ja muut eläinonnettomuudet
Seudulla tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 235 kpl sekä muita eläinonnettomuuksia 18 kpl. Em. eläinonnettomuudet tapahtuivat maanteillä kahta muu eläinonnettomuus -luokan onnettomuutta lukuun ottamatta
(joista toinen oli kuolemaan johtanut onnettomuus). Hirvionnettomuusmääriin
on vaikuttanut erityisesti hirvikannan vuosittainen vaihtelu. Maanteillä tapahtuneiden hirvi-, peura- ja muiden eläinonnettomuuksien sijainnit sekä nykyiset hirvivaroalueet, hirviaidat sekä tehdyt tienvarsiraivaukset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 10). Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet.

Kuva 10.

Varkaus-Pieksämäki -seudun maanteillä vuosina 2004-2008 tapahtuneet hirvi- ja peuraonnettomuudet
sekä hirviaitojen ja nykyisten hirvivaroalueiden sijainnit.

Onnettomuuksien kasaumapisteet
Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myös
kasaumapisteittäin, jotta aineistosta saatiin seulottua selkeät onnettomuuskasaumat. Kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi onnettomuutta
tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta enintään 500
metrin etäisyydellä toisistaan. Jokaiselle kasaumapisteelle laskettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku on kasaumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja
omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla
painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon
johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnettomuuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti
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paikallistaa. Kasaumapisteiden onnettomuuksissa ei ole mukana alkoholionnettomuuksia eikä hirvi- ja peuraonnettomuuksia.
Riskiluvuiltaan seudun suurin onnettomuuksien kasaumapiste sijaitsi Varkauden keskustassa valtatiellä 23 (Taipaleentie) Relanderinkadun liittymän
ja Pirtinvirran sillan välisellä tieosuudella (riskiluku 30). Ko. kohdalla tapahtui
yhteensä 14 onnettomuutta, joista henkilövahinkoon johti neljä. Muut riskipisteet on esitetty seuraavissa taulukoissa ja kuvassa eroteltuna maanteillä
sekä katu- ja yksityistieverkolla havaittuihin ongelmakasaumapisteisiin.
(Taulukko 5, Taulukko 6 ja Kuva 11)
Taulukko 5. Varkaus-Pieksämäki -seudun maanteillä vuosina 2004-2008 tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on
poistettu hirvi-, peura- ja alkoholionnettomuudet).
Nro

Kunta

1

Varkaus

2
3

Varkaus
Varkaus

4

Varkaus

5
6
7
8
9
10

Joroinen
Leppävirta
Leppävirta
Heinävesi
Joroinen
Leppävirta

11

Leppävirta

12

Varkaus

13

Heinävesi

14
15
16
17
18
19
20

Joroinen
Joroinen
Leppävirta
Leppävirta
Pieksämäki
Varkaus
Varkaus

21

Heinävesi

22
23
24

Leppävirta
Pieksämäki
Leppävirta

25

Varkaus

26

Joroinen

27

Pieksämäki

28

Joroinen

29

Pieksämäki

Paikka

Vt 23 (Taipaleentie), Relanderinkadun liittymän
ja Pirtinvirran sillan välinen tieosuus, Varkauden keskusta
Vt 5:n ja vt 23 Käpykankaan eritasoliittymä
Vt 23:n ja Ahlströminkadun liittymä
Vt 23:n ja Harjulantien liittymä, Varkauden
keskusta
Mt 455, Mutalantien ja Koskentien liittymä
Vt 5:n ja mt 534 Heinävedentien liittymä
Vt 5:n ja mt 16267 Hyvärilänniementien liittymä
Vt 23:n ja mt 476 Varkaudentien liittymä
Mt 455:n ja mt 15323 Järvikyläntien liittymä
Vt 5:n ja Pilkkatien liittymä
Vt 23:n, Kangaslahdentien ja Saahkarlahdentien liittymä
Vt 23:n, Käärmeniementien ja Lehtoniementien
liittymä, Varkauden keskusta
Mt 15420 (Kermarannantien), Kermantien ja
Suojalantien liittymä
Vt 5 Niemensuon kohdalla
Vt 5:n ja mt 4561 Virtasalmentien liittymä
Vt 5:n ja Louhitien liittymä, Oravikoski
Vt 23, Sarkajärven kohta
Mt 15287 (Partaharjuntie), Suurisuon kohta
Vt 5:n ja mt 453 (Jäppilantien) eritasoliittymä
Mt 468 Rauhamäen kohdalla
Mt 476:n ja mt 15420 (Kermarannantien) liittymä
Vt 23:n ja mt 468 Rauhamäentien liittymä
Vt 23:n ja Jukolantien liittymä
Vt 5, Kaidanpää
Vt 23, Wredenkadun ja Kauppatorin liittymien
välinen tieosuus, Varkauden keskusta
Vt 23:n ja mt 15323 Kolmantien liittymä
Vt 23:n ja kt 72 (Mikkelintien) liittymä, Naiskangas
Vt 5, P-alueen liittymät Sekalammen kohdalla
Mt 15724 Jyväskyläntien, Seunalantien ja
Tuomaantien liittymä

Kaikkien
onnettomuuksien
määrä

Henkilövahinkoon
johtaneiden
onnettomuuksien
määrä

Riskiluku

14

4

30

10
10

2
2

18
18

7

2

15

6
5
5
4
3
3

2
2
2
2
2
2

14
13
13
12
11
11

7

1

11

3

2

11

2

2

10

2
6
2
2
2
2
2

2
1
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10
10
10

5

1

9

5
5
7

1
1
0

9
9
7

7

0

7

6

0

6

6

0

6

5

0

5

5

0

5
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Taulukko 6. Varkaus-Pieksämäki -seudun kaduilla ja yksityisteillä vuosina 20042008 tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut. Joroisissa ja Heinävedellä ei ollut kasaumapisteitä kaduilla eikä yksityisteillä (aineistosta on poistettu hirvi-, peura- ja alkoholionnettomuudet).
Nro

Kunta

50
51
52
53

Varkaus
Varkaus
Varkaus
Varkaus

54

Varkaus

55
56
57

Varkaus
Varkaus
Varkaus

58

Varkaus

59
60
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Varkaus
Varkaus
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki

48

Pieksämäki

49
70
71

Pieksämäki
Leppävirta
Leppävirta

72

Leppävirta

Paikka

Ahlströminkatu
Relanderinkatu 22-32
Savontie 16-42
Relanderinkatu 64-72
Relanderinkadun, Jäppiläntien ja Kuoppakankaankadun liittymä
Hasintien ja Pajamiehentien liittymä
Kuoppakankaankadun ja Osmajoentien liittymä
Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymä
Kauppakadun, Osmanjoentien ja Sandvikeninkadun liittymä
Käpykankaantie 8-10
Pirnankatu
Kenttäkadun ja Keskuskadun liittymä
Keskuskatu 23-38
Myllykatu
Kalevalankadun ja Keskuskadun liittymä
Kalevalankadun ja Savontien liittymä
Keskuskadun ja Kirkkotien liittymä
Keskuskadun ja Lampolahdenkadun liittymä
Kontiopuiston ja Laaksotien liittymä
Vilhulantie 2-5
Kaakinmäentien ja Joroistentien liittymä
Kauppakatu 3, S-Marketin pysäköintialue
Kenttäkadun ja Savontien liittymä
Kangaskadun ja Selkiöntien liittymä
Selkiöntien ja Tikankadun liittymä
Keskuskatu 5-14
Savontie 18-26
Savontien ja Huvilakadun liittymä
Kaakinmäenkatu, asemansilta
Keskuskadun, Kukkaroniementien ja Myllykadun liittymä
Kuopiontien, Niilontien ja Savontien liittymä
Leppävirrantie 20-26
Savonkatu 33-43
Leppävirrantie, Teollisuustien ja Kalmanlahdentien liittymien välinen tieosuus

Kaikkien
HenkilöRiskionnettovahinkoon
luku
muuksien johtaneiden
määrä
onnettomuuksien
määrä
15
3
27
13
3
25
9
4
25
7
2
15
8

1

12

3
7
6

2
1
1

11
11
10

6

1

10

6
6
11
12
8
7
7
4
7
7
3
10
10
6
5
8
7
6
6
5

1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0

10
10
23
20
16
15
15
12
11
11
11
10
10
10
9
8
7
6
6
5

5

0

5

5
4
7

0
2
1

5
12
11

5

1

9
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Kuva 11.

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma
LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

Varkaus-Pieksämäki -seudun teillä vuosina 2004-2008 tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja riskiluvut (aineistosta on poistettu hirvi-, peura- ja alkoholionnettomuudet).

Onnettomuuskustannukset
Seudulla tapahtuneista liikenneonnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet
kustannukset ovat olleet keskimäärin 35,8 milj. € vuodessa (Varkaus 10
milj. €, Pieksämäki 9 milj. €, Leppävirta 9,5 milj. €, Joroinen 4,6 milj. € ja
Heinävesi 2,7 milj. €). Kustannuksista kuntien osuudeksi on arvioitu 20-30
%. Lisäksi erityisesti kevyen liikenteen onnettomuuksista aiheutuu merkittäviä kustannuksia, jotka eivät ole em. kustannuksissa mukana.
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2.2

Liikenneturvallisuuskyselyt

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin toukokesäkuun 2009 aikana asukas- ja koululaiskyselyillä. Asukkaat ja koululaiset
vastasivat kyselyihin internetissä tai täyttämällä paperilomakkeen. Kyselystä
tiedotettiin paikallisissa lehdissä, paikallisradiossa sekä kuntien internetsivuilla. Lisäksi kyselystä tiedotettiin sähköpostitse mm. kuntien työntekijöitä.
Asukaskysely
Asukaskyselyyn saatiin seudulta yhteensä 486 vastausta (Varkaus 58 kpl,
Pieksämäki 240 kpl, Leppävirta 89 kpl, Joroinen 43 kpl ja Heinävesi 56 kpl).
Vastaajista noin 54 % oli naisia ja noin 46 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli
42 vuotta. Suurin osa vastaajista, noin 51 % oli täysipäiväisesti työssäkäyviä.
Opiskelijoita tai koululaisia oli vastaajista noin 22 %. Eläkeläisten osuus oli
noin 16 %. Valtaosalla vastaajien talouksista oli yksi tai kaksi autoa. Ajokortti
oli yleisimmin kahdella talouteen kuuluvalla henkilöllä.
Liikenneturvallisuustilanne oli vastaajien omalla asuinalueella suurimman
osan (36 %) mielestä tyydyttävä. Oman paikkakunnan yleistä liikenneturvallisuustilannetta vastaajat pitivät hieman parempana kuin oman asuinalueensa liikenneturvallisuustilannetta. (Kuva 12)
Suuri osa Pieksämäellä asuvista piti oman paikkakuntansa liikenneturvallisuustilannetta hyvänä, kun taas muissa seudun kunnissa oman paikkakunnan liikenneturvallisuustilanne oli suurimman osan mielestä tyydyttävä. Pieksämäellä myös oman asuinalueen liikenneturvallisuustilanne oli suurimman
osan mielestä hyvä, kun muissa seudun kunnissa oman asuinalueen liikenneturvallisuustilanne koettiin suurimman osan mielestä tyydyttäväksi.

Liikenneturvallisuustilanne
Erinomainen
Kunnassa yleensä
3,0 %
(470 vastaajaa)
Omalla
asuinalueellanne
(431 vastaajaa)

7,4 %

0%

Kuva 12.

Hyvä

Tyydyttävä

41,5 %

Liikenneturvallisuustilanne
kyselyn mukaan.

Huono

43,8 %

27,8 %

20 %

Välttävä

36,0 %

40 %

60 %

Varkaus-Pieksämäki

8,5 % 3,2 %

19,3 %

80 %

-seudulla

9,5 %

100 %

asukas-
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Suurin osa (noin 46 %) kaikkien kuntien vastaajista koki liikenneturvallisuustilanteen pysyneen omalla paikkakunnalla ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Tilanne oli vastaava tarkasteltaessa myös yksittäisen kunnan
vastauksia. Kokonaisuutena liikenneturvallisuuden voidaan seudulla arvioida
pysyneen ennallaan tai heikentyneen hieman. (Kuva 13)

Liikenneturvallisuuden muuttuminen kunnassa
viimeisten kolmen vuoden aikana
(469 vastaajaa)
Pysynyt
ennallaan
46,3 %
Parantunut
jonkin verran
16,4 %
Parantunut
huomattavasti
1,7 %
En osaa
sanoa
8,5 % Heikentynyt
huomattavasti
6,0 %
Kuva 13.

Heikentynyt
jonkin verran
21,1 %

Liikenneturvallisuustilanteen
muuttuminen
Varkaus-Pieksämäki
–seudulla viimeisten kolmen vuoden aikana asukaskyselyn mukaan.

Vastaajat pitivät seudun suurimpina liikenneturvallisuusongelmina teiden ja
katujen heikkoa kuntoa, ylinopeuksia, autoilijoiden piittaamattomuutta liikennesäännöistä tai kevyestä liikenteestä sekä kevyen liikenteen väylien puutetta tai sijaintia (Kuva 14). Edellisten lisäksi kuntakohtaisesti suurimpina liikenneturvallisuusongelmina nousivat esille Pieksämäellä näkemäesteet, Joroisissa mopoilijat ja Heinävedellä raskas liikenne.
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Liikenneturvallisuusongelmat
1- ei ongelmaa
Teiden ja katujen
heikko kunto

9,2 %

13,9 %

Ylinopeudet

10,7 %

10,7 %

Autoilijat, jotka eivät
piittaa liikennesäännöistä

9,1 %

Kevyen liikenteen
väylien puute tai sijainti

11,0 %
11,7 %

18,8 %

25,3 %

19,8 %

Alkoholi tai
huumeet

14,4 %

20,1 %

32,7 %

Kevyen liikenteen
väylien liukkaus

14,7 %

Iäkkäät kuljettajat

15,8 %
18,2 %

24,1 %

Nuoret kuljettajat

18,5 %

22,9 %

16,0 %
24,3 %
19,5 %
23,9 %

26,6 %

Turvalaitteiden
käyttämättömyys

27,6 %

29,6 %

Moottoripyöräilijät

28,0 %

Pysäköinnin
järjestämistapa
Liian hitaasti
ajavat ajoneuvot

36,3 %

Moottorikelkkailijat

Linja-autopysäkkien
kunnossapito
Rullaluistelijat

43,8 %

Omat asenteet

44,1 %

Puutteet omassa
havaintokyvyssä
Liian korkeat
nopeusrajoitukset

10,4 %

5,7 %

Varkaus-Pieksämäki
-seudun
Kysymyksiin vastasi 468 henkilöä.

6,8 %

8,4 %

17,4 %

6,0 %

5,3 %

16,1 %
15,9 %
18,1 %

6,4 %

5,8 % 4,6 %
5,1 % 3,8 %

36,1 %

12,8 %

4,8 %2,2 %

32,5 %

15,4 %

4,2 % 2,0 %

15,4 %

32,2 %

60 %

liikenneturvallisuusongelmat

5,2 % 3,2 %

14,8 %

31,9 %
40 %

5,8 %

8,5 %

19,9 %

50,0 %
20 %

14,4 %

22,8 %

23,6 %

48,3 %

0%

25,4 %

29,2 %

52,6 %

Oma väsymys

5,5 %

28,3 %

45,9 %

Oma keskittymisen
puute

10,0 %

23,8 %

45,4 %

10,5 %

27,3 %

26,3 %

48,5 %

6,2 %

15,3 %

28,4 %

41,9 %

Linja-autopysäkkien
puute tai sijainti

9,8 %

15,9 %

19,0 %

22,3 %

10,5 %

14,9 %

30,5 %

34,7 %

11,6 %

19,5 %

28,3 %

28,6 %

8,4 %

14,5 %

27,8 %

25,7 %

11,6 %

22,9 %

24,7 %

Heikko valaistus
teillä ja kaduilla

12,7 %

18,4 %

30,9 %

28,0 %

12,1 %

18,5 %

27,3 %

21,0 %

13,5 %

20,3 %

27,6 %

27,0 %

13,2 %

19,2 %

31,0 %

Raskas liikenne

10,4 %

21,5 %

30,4 %

22,0 %

13,2 %

25,0 %

29,8 %

22,5 %

21,2 %

25,8 %

30,2 %

23,0 %

13,7 %

19,9 %

24,1 %

29,7 %

Hirvet

29,3 %

31,9 %

19,2 %

17,4 %

15,5 %

19,0 %

21,8 %

Jalankulkijat, jotka eivät
piittaa liikennesäännöistä

22,6 %
24,7 %

13,8 %

Kortteliralli

Kuva 14.

32,3 %

Mopoilijat

Pyöräilijät, jotka eivät
piittaa liikennesäännöistä

27,4 %

33,0 %

15,5 %

Teiden ja katujen
liukkaus

5 -Suuri ongelma

25,3 %

18,9 %

Kasvillisuus/lumivallit/
muut näköesteet

4

23,7 %

15,8 %

10,1 %

Kevyen liikenteen
väylien heikko kunto

3

24,2 %

17,3 %

Autoilijoiden piittaamattomuus
kevyestä liikenteestä

2

13,3 %
80 %

asukaskyselyn

3,1 % 1,5 %
3,3 % 1,5 %
100 %

mukaan.
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Turvavälineistä seudun vastaajat käyttivät eniten turvavyötä autoillessa, lapsella turvaistuinta autossa sekä lapsella turvaistuinta pyöräillessä. Vähiten
vastaajat käyttivät talvella liukuesteitä kengissä ja nastarenkaita polkupyörässä. (Kuva 15) Myös kunnittain vastaajat käyttivät eniten em. turvavälineitä.
Turvavälineiden käyttäminen
Käytä
aina

Käytän
yleensä

Autoillessa
turvavyötä

Käytän
harvemmin

En
käytä
9,4 % 1,3 %

86,1 %

Lapsella turvaistuinta
autossa

4,5 % 11,2 %

82,6 %

Lapsella turvaistuinta
pyöräillessä

3,1 % 17,1 %
3,1 %

76,0 %

Mopoillessa
kypärää

6,9 %2,3 %

69,2 %

Heijastinta
liikkuessa pimeällä

53,5 %

Muuta
turvavälinettä

52,6 %

Pyöräillessä
pimeällä valoja

21,1 %

21,1 %

26,5 %

43,4 %

Pyöräillessä
pyöräilykypärää

27,0 %

Rullaluistellessa tai -hiihtäessä
polvi-, kyynär- ja rannesuojia

26,1 %

Rullaluistellessa tai
-hiihtäessä kypärää

24,3 %

Pyöräillessä talvella
nastarenkaita

20,8 %

Liukuesteitä
kengissä talvella

14,8 %

7,3 % 9,1 % 12,3 %

11,4 % 7,3 % 11,4 %

34,8 %

49,7 %

9,2 %3,3 %11,8 %

55,9 %

7,2 % 5,9 %6,6 %

60,4 %

5,9 %5,0 %7,9 %

20 %

7,9 %2,6 % 15,8 %

11,7 % 11,7 %

55,0 %

14,5 % 8,3 % 13,2 % 9,0 %
0%

40 %

20,8 %

9,5 % 5,2 %4,3 %

27,4 %

50,3 %

Aurinkolaseja kirkkaalla
säällä autoillessa

Kuva 15.

Käytän
joskus

60 %

80 %

Varkaus-Pieksämäki -seudun asukkaiden turvavälineiden käyttäminen
asukaskyselyn mukaan. Kysymyksiin vastasi 470 henkilöä.

100 %
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Seudun kunnista kyselyyn vastanneiden osalta pyöräilykypärää käytettiin
eniten Heinävedellä ja vähiten Pieksämäellä. Yleisesti ottaen pyöräilykypärää käytettiin seudun kunnissa vähän. (Kuva 16)
Pyöräilykypärän käyttäminen
Käytän
aina
Heinävesi

Käytän
joskus

43,6 %

Varkaus

12,8 %

37,0 %

Joroinen

28,6 %

Leppävirta

26,9 %

Pieksämäki

17,4 %

13,4 %

20 %

Käytän
harvemmin
12,8 % 10,3 %

4,3 % 8,7 %

11,4 % 5,7 %

17,1 %

14,6 %

21,2 %

0%

Kuva 16.

Käytän
yleensä

13,4 %

12,6 %

40 %

14,9 %

12,6 %

60 %

En
käytä
20,5 %

32,6 %

37,1 %

31,3 %

38,9 %

80 %

100 %

Varkaus-Pieksämäki -seudun asukkaiden pyöräilykypärän käyttäminen
kunnittain. Kysymykseen vastasi 454 henkilöä.

Asukaskyselyssä kysyttiin myös kokemuksia matkaketjujen toimivuudesta
sekä matkaketjuihin liittyvistä ongelmista. Vastauksia saatiin 109 vastaajalta.
Vastaajat pitivät seudun ongelmina julkisen liikenteen vuorojen vähyyttä erityisesti haja-asutusalueella sekä aikataulujen pitämättömyyttä ja sopimattomuutta jatkoyhteyksiin niin juna- kuin linja-autoyhteyksien osalta. Leppävirralla ongelmia olivat huonot yhteydet Sorsakoskelta Kuopion ja Varkauden
suuntiin, Joroisissa epäselvät pysäkkimerkinnät sekä Matkahuollon huono
sijainti ja odotustilojen puuttuminen sekä Heinävedellä rautatieaseman kaukainen sijainti keskustaajamasta.
Asukaskyselyssä kysyttiin myös ns. läheltä piti -tilanteista hirvien kanssa.
Vastauksia saatiin 133 vastaajalta. Suurin osa vastaajista mainitsi nähneensä hirviä tiellä liikkuessaan ja monilla oli kokemuksia myös läheltä piti tilanteista. Tiejaksoista vastaajat mainitsivat valtatien 5 Paukarlahden kohdalla, Lahnalahdentien ja Virtasalmentien liittymien välisellä tiejaksolla sekä
valtatien 23 Kolman ja Siikamäen alueilla sekä Varkauden ja Pieksämäen
välillä. Lisäksi läheltä piti –tilanteita mainittiin tapahtuneen mm. Leppävirralla
maanteillä 533 (Koskentie), 16365 (Varkaudentie) ja 536 (Vehmersalmentie
välillä Heinävesi-Konnuslahti), Heinävedellä maanteillä 476 (Varkaudentie/Heinävedentie), 4703 (Malkkilantie/Kuittuantie) ja 4763 (Asemantie),
Pieksämäellä kantatiellä 72 ja maanteillä 447 (Kangasniementie) ja 453
(Jäppiläntie) sekä Joroisissa maantiellä 4557 (Kuopiontie).
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Koululaiskysely
Suunnitelman yhteydessä tehtiin myös seudun koululaisille liikenneturvallisuuskysely. Varkauden kaupungin osalta hyödynnettiin syksyllä 2007 tehtyä
koululaiskyselyä. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikilta luokka-asteilta. Vastauksia saatiin 33 koulusta yhteensä 2004 kpl (em. Varkauden kaupungin kyselyt mukaan lukien).
Kyselyssä kysyttiin koululaisten turvavälineiden käyttöä. Eniten koululaiset
käyttivät turvavälineistä turvavyötä autossa. Koululaisista 88-96 % käytti turvavyötä aina tai yleensä. Yleisesti ottaen alakoululaiset käyttivät turvavälineitä selvästi enemmän kuin yläkoululaiset. Erityisesti pyöräilykypärän käyttöaste on huolestuttavan alhainen. (Kuva 17)
Turvavälineiden käyttäminen
Alakoululaiset
(1037 vastaajaa)

Yläkoululaiset
(935 vastaajaa)

Käytän aina
Autossa
turvavyötä

54 %

Mopoillessa
kypärää

26 %

50 %

Rullaluistellessa
kypärää

58 %

Pyöräillessä
talvella
nastarenkaita

15 %

Pyöräillessä
pimeällä
valoja

8% 9%

30 %

Pyöräillessä
pyöräilykypärää

24 %

55 %

0%

20 %

Heijastinta pimeällä
liikkuessa
12%
%liikkuu
8%
(92
pimeällä)

Rullaluistellessa
12 % 8 % kypärää
22 %
(49 % rullaluistelee)

20 %

60 %

Pyöräillessä
13 % 9 %
pyöräilykypärää
(88 % pyöräilee)
80 %

100 % 0 %

60 %

11 % 9 %

10 % 8 %

80 %

40 %

25 %

67 %

15 %

20 %

34 %

51 %

14 %

Pyöräillessä talvella
nastarenkaita
68 %
6 %4 % 9 %
(70 % pyöräilee
talvella)
Pyöräillessä
pimeällä valoja
21 %
24 %
21 %
14 %
(86 % pyöräilee
pimeällä)
23 %

40 %

17 %

5 %8 %

19 %

25 %

13 %2 %

52 %

19 %

9%

20 %

29 %

26 %

Rullaluistellessa
polvi-,
25 %
kyynär- ja
rannesuojia…

16 %

En käytä koskaan

68 %

Mopoillessa kypärää
10 % 6 %
27 %
(48 % mopoilee)

57 %

Rullaluistellessa
polvi-, kyynär- ja
rannesuojia

Käytän harvemmin

Autossa turvavyötä
(90 %
11liikkuu
% 3%
autolla)

85 %

Heijastinta
pimeällä
liikkuessa

Kuva 17.

Käytän yleensä

40 %

Varkaus-Pieksämäki -seudun koululaisten turvavälineiden käyttäminen.

Asukaskyselyn yhteydessä kysyttiin myös koulumatkoihin ja koulukuljetuksiin
liittyviä ongelmia erillisellä kysymyksellä. Vastauksia saatiin yhteensä 167
vastaajalta. Kyselyssä esiin nousseita koulumatkoihin liittyviä ongelmia olivat
koulukuljetusmatkat ja -aikataulut, autoilijoiden ja koululaisten käyttäytyminen, tievalaistuksen ja kevyen liikenteen väylien puuttuminen, saattoliikenne
sekä pysäkit.

60 %

80 %

100 %
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Koulukuljetusmatkat koettiin seudulla liian pitkiksi, jolloin kuljetus- ja odotusajat venyivät pitkiksi. Lisäksi ahtaus koettiin ongelmaksi koulukuljetuksissa.
Myös teiden kunto ja kapeus koettiin ongelmaksi.
Myös autoilijoiden käyttäytyminen koettiin ongelmaksi. Autoilijat eivät ota
huomioon kevyttä liikennettä ja ajavat ylinopeutta (myös koulutaksit). Lisäksi
koululaisten käyttäytymisessä koulumatkoilla on parantamisen varaa liikennesääntöjen tuntemuksen ja kevyen liikenteen väylillä kulkemisen osalta.
Tievalaistuksen ja kevyen liikenteen väylien puuttuminen koettiin myös ongelmaksi. Koululaiset joutuvat kulkemaan mm. raskaan liikenteen seassa.
Lisäksi saattoliikennejärjestelyt koettiin sekaviksi. Pysäkkejä koettiin olevan
liian vähän, pysäkit olivat huonokuntoisia ja katoksia puuttui pysäkeiltä.
Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet
Asukaskyselyssä asukkailta kysyttiin liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita. Lisäksi koululaiskyselyiden yhteydessä koululaisilta kysyttiin koulumatkan vaaranpaikkoja. Kyselyjen tulokset on analysoitu yhdessä
ongelmakohdekokonaisuuden selvittämiseksi. Asukas- ja koululaiskyselyissä
ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet
mainitsivat vähintään kolme (Varkaus viisi kertaa vastausten suuren määrän
johdosta) kertaa. Ongelmakohteet on esitetty seuraavissa kuntakohtaisissa
kuvissa ja taulukoissa (Taulukko 7, Taulukko 8, Taulukko 9, Taulukko 10,
Taulukko 11, Kuva 18, Kuva 19, Kuva 20, Kuva 21 ja Kuva 22).
Tyypillisiä ongelmia tai ongelmakohteita seudulla ovat mm. vilkkaasti liikennöidyt liittymät, huonot näkemät tai näkemäesteet liittymissä, ajoneuvojen
korkeat nopeudet, kevyen liikenteen väylien puuttuminen sekä huonokuntoiset ja kapeat tiet. Kuntakohtaisia erityispiirteitä ovat mm.:
-

-

-

-

-

Varkaudessa tyypillisiä ongelmakohteita ovat mm. liittymät, joissa on
vilkas liikenne, valo-ohjaus puuttuu tai olemassa oleva valo-ohjaus ei
toimi parhaalla mahdollisella tavalla. (Taulukko 7 ja Kuva 18)
Pieksämäellä tyypillisiä ongelmakohteita tai ongelmia ovat mm. liittymät, joissa on huonot näkemät ja turvattomat olosuhteet kevyelle liikenteelle sekä epäjohdonmukaiset väistämisvelvollisuudet keskustan
kaduilla. (Taulukko 8 ja Kuva 19)
Leppävirralla tyypillisiä ongelmakohteita ovat mm. vilkkaasti liikennöidyt kapeat tiet, joilta puuttuu kevyen liikenteen väylät sekä liittymät, joissa on vilkas liikenne ja huonot näkemät tai näkemäesteitä.
(Taulukko 9 ja Kuva 20)
Joroisissa tyypillisiä ongelmakohteita ovat mm. vilkkaasti liikennöidyt
tiet sekä liittymät, joissa on huonot näkemät tai näkemäesteitä.
(Taulukko 10 ja Kuva 21)
Heinävedellä tyypillisiä ongelmakohteita tai ongelmia ovat mm. huonot näkemät liittymissä sekä teiden mäkisyys ja mutkaisuus.
(Taulukko 11 ja Kuva 22)
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2
3
4

Vt 23:n ja Harjulantien (Käpykankaantielle) liittymä (ABC:n liittymä)
Savontie, mm. liittymät ja ylitys sairaalan
ja Luttilan koulun kohdalla
Mt 468 (Jäppiläntie), mm. Reporinteentien ja Eetunkadun liittymät
Relanderinkatu, mm. Kuoppakankaan
liikennevalot, Kiertotien liikenneympyrä

Maininnat
(kpl)
Koululaiskysely

1

Kohde

Asukaskysely

Nro

16

50

Riskiluku (jos
kasaumapiste)

Taulukko 7. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Varkaudessa.

15

Vilkas liikenne, ylinopeudet, paikoin huonot näkemät

4

36

Kevyen liikenteen väylä puuttuu, tien kunto, kovat ajonopeudet, paikoin
huonot näkemät

3

32

Vilkas liikenne, ylinopeudet, valo-ohjaus

Osmajoentie, mm. Urheilukadun liittymä

28

6

21

18

18

10

14
15
16

Ahlströminkadun ja Taipaleentien liittymä
Käsityökadun ja Jäppiläntien liittymä
(Prisman liikennevalot)
Riittulanmäentien ja Savontien liittymä
Savontien ja Kiertotien liittymä
Taipaleentie, Pirtinvirran silta - Relanderinkatu
Kuoppakankaankatu, mm. Osmajoentien
liittymä
Kauppakatu, mm. Osmajoentien liittymä
Turjanvirrantie, mm. Käpykankaantien
liittymä
Kivipurontie
Kaura-ahontie
Järvelänkatu, mm. Osmajoentien liittymä

17

Mt 4681 (Harjurannantie)

6

5

18
19

Wahlinkatu, liittymät
Puurtilanniementie

1
1

9
8

20

Ahlströminkatu

1

7

8
9
10
11
12
13

21
22
23
24
25

Askolankatu, mm. Eteläniementien liittymä
Pitkälänniementie, mm. Niskaselänkadun
liittymä
Ilveskatu
Joutenlahdentie
Puurtilan silta

Vilkas ja ruuhkautuva liikenne, liikennevalojen puute, raskas liikenne

47

5

7

Ongelmat

2

18
16
14

4
8

Vilkas liikenne, liikennevalojen puute, ylinopeudet, paikoin huonot näkemät
Vilkas liikenne, liikennesäännöistä piittaamattomuus
Vilkas ja ruuhkautuva liikenne, valo-ohjaus
Liikennettä neljästä eri suunnasta, liikennesääntöjä ei noudateta
Tien kunto, autoilijoiden piittaamattomuus, liikennesääntöjä ei noudateta

2

30

Vilkas liikenne, liukkaus, raskas liikenne, liikennesääntöjä ei noudateta

16

11

Ruuhkaisuus, paikoin huonot näkemät

10
5
13
12
11

8

Jalkakäytävälle pysäköidyt autot ja rekat sekä vilkas liikenne.
Ylinopeudet, kevyen liikenteen väylä puuttuu, tien kunto, Käpykankaantien liittymän lähellä oleva linja-autopysäkki
Vilkas liikenne, ylinopeudet
Vilkas liikenne, ylinopeudet, autoilijoiden piittaamattomuus
Vilkas liikenne, ylinopeudet, huonot näkemät
Tien kunto ja kapeus, ylinopeudet, runsas raskas liikenne, kevyen liikenteen väylä puuttuu
Vilkas liikenne, suuret tilannenopeudet, kevyen liikenteen väylä puuttuu
Tie kapea ja mutkainen, ylinopeudet, liittymissä huonot näkemät
Vilkas liikenne, nopeudet, paikoin huonot näkemät ja liikennevalojen
puute
Ylinopeudet, piittaamattomuus kevyestä liikenteestä, paikoin huonot
näkemät

1

7

Vilkas liikenne, paikoin huonot näkemät

3
1

5
6
7

Ylinopeudet, tien kapeus, paikoin huonot näkemät
Huonokuntoinen tie, ylinopeudet, kevyen liikenteen väylän puute
Vilkas liikenne, ylinopeudet
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Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Varkaudessa.
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Taulukko 8. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Pieksämäellä.

1

Valtatien 23 ja Metsäopistontien liittymä

53

2

Keskuskatu

22

5

Huonot näkemät sekä vaaratilanteet
Useita:
Ajonopeudet, suojateiden turvattomuus, pysäköinti, talvikunnossapito
5, 7, 20

4
5

Vt 23 Metsäopistontien ja Kontiopuiston
välillä
Keskuskadun ja Kenttäkadun liittymä
Keskuskadun ja Huvilakadun liittymä

6
13

6

Keskuskadun ja Kalevankadun liittymä

12

15

7

Kontiopuisto

12

11

8

Savontie

9

3

9

Seunalantie

7

5

10

Kt 72 Suonenjoentie

4

8

11

Mt
453
Tihusniementie)

9

2

12

Tahintie

11

13

Kt 72:n ja Länsiväylän liittymä, Vangasjärven liittymä (ABC)

5

3

(Jäppiläntie-Kauppatie-

24

Kevyen liikenteen väylän puuttuminen ja turvattomuus
12
4

23

Häyrisentie 1-37

8

15

Keskuskatu 35-38

7

16

Kirkkotie, Pieksämäki

7

17

Pohosjoentie

7

18

Savontien ja Huvilakadun liittymä

3

19

Kaakinmäenkatu, liittymät

6

20
21
22
23

Valtatie 23, Heiskalantien liittymä
Keskuskatu, Yläristin alamäki, alikulku
Mt 447, Kangasniementie
Siilinkankaantie
Mt 4561:n (Virtasalmentie) ja Kitulantien
liittymä

6
3
2

25

Mt 4561 (Virtasalmentie)

1

4

26
27
28
29
30
31

Vilhulantie
Keskuskatu 3
Vt 23:n ja Pirttimäentien liittymä
Niilontie
Karjalankyläntie
Mataramäentie

1
4
3
3

4

3

3
4
5

Näkemät, vilkas liikenne
Suuret ajonopeudet, katu toimii kiihdytyskaistana poikkikatujen kolmioiden ansiosta
20
Liittymät kauppojen pihoihin, ajonopeudet, suojateiden turvattomuus
Ylinopeudet, tien kunto, pysäköinti tien varrelle sekä kevyen liikenteen
12
väylän puuttuminen
Nopeusrajoitus liian suuri, kevyen liikenteen väylän kunto sekä liittymä
kt 72:een
6
Huonot näkemät sekä tien ylitys
Useita: Autoilijoiden piittaamattomuus liikennesäännöistä, Joroistentien, vt
10, 5 23:n ja Nesteen liittymät
Valtatien nopeusrajoitus liian suuri (80 km/h), liittymässä ei levikettä
Näkyvyys, suuret nopeudet
Kapea, ylinopeudet, näkemät liittymissä
Ajonopeudet, näkemät liittymissä koulun ympäristö

5

3

Ajonopeudet, tien ylitys, suojatien sijainti

11

1
5
3

Kadun ylitys, liittymän ruuhkaisuus ja turvattomuus, paljon koululaisia
Liittymän yleinen toimimattomuus sekä tien ylitys
Tien ylitys, ajonopeudet, näkemäesteet sekä vaarallinen jalankulkijoille ja vanhuksille
Ylinopeudet, tien kunto, Kuusitien vilkas liittymä, Joroistentien liittymän suojatie sekä Laaksotien liittymän näkemät

Useita:
Tasa-arvoisten ja etuajo-oikeutettujen liittymien vaihtelu, ylinopeudet
6, 10,
sekä jalkakäytävillä pyöräily
15
Epäselvät väistämisvelvollisuudet, näkemät, liittymät sekä ajonopeudet
Tien ylitys, liittymät, ajonopeudet, ohitukset, kunnollisen kevyen liikenteen väylän puute
Tien kapeus, mäkisyys, mutkaisuus, kevyen liikenteen väylän puute,
ylinopeudet, näkemäesteet, liukkaus
Ylinopeudet, paikoin huonot näkemät sekä kevyen liikenteen väylän
puuttuminen

3

14

24

Ongelmat

Riskiluku (jos
kasaumapiste)

Maininnat
(kpl)
Koululaiskysely

Kohde

Asukaskysely

Nro

Vilkas liikenne, kevyen liikenteen väylän puute, näkemäesteitä, liittymät
Liittymät ongelmallisia, näkemäesteitä
Liittymä Lidliin, vaarallinen suojatie
Näkemät sekä suuret ajonopeudet
Ajonopeudet, autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista
Talvikunnossapito
Tien huono kunto
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Kuva 19.

Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Pieksämäellä.
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Taulukko 9. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Leppävirralla.

Leppävirrantien ja Kartanontien liittymä,
linja-autoasema

3

33

Ongelmat

Riskiluku
(jos
kasaumapiste)

1

Maininnat
Koululaiskysely

Kohde

Asukaskysely

Nro

Vilkas liikenne, linja-autot.

2

Mt 533 Koskentie

22

11

3

Mt 16363 Timolantie

3

28

9

17

4

18

Vilkas liikenne, tien kapeus, kevyen liikenteen väylän puuttuminen, raskas
liikenne, Kanavatien liittymä, huonot näkemät
Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien kunto, kapea, mutkainen,
ylinopeudet
Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, näkemät liittymissä, ylinopeudet,
silta
Vilkas liikenne, ajonopeudet, näkemäesteet

1

17

Vilkas liikenne, ajonopeudet, leveä tie, suojatien/alikulun puute

6
3

10
11

Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien kapeus, näkemät, ylinopeudet
Vilkas liikenne, tien ylitys, kevyen liikenteen väylien puute

3

8

Vilkas liikenne, näkemäesteet, tien ylitys

4
5
6
7
8
9

Mt 534 Heinävedentie Kirkonkylältä Leppäsaloon
Leppävirrantien ja Tuikkalantien liittymä
Heinävedentien, Leppävirrantien ja Konnuksentien liittymä
Mt 536 Vehmersalmentie, Konnuslahti
Vt 5
Tuikkalantien, Koulutien ja Oksmanintien
liittymä

4
5

Savonkadun liikenneympyrä (3), vilkas liikenne, näkemäesteet, talvikunnossapito
Kevyen liikenteen väylän puttuminen, vilkas liikenne, heikko näkyvyys
risteyksissä, ylinopeudet
Vilkas liikenne koulun alkamis- ja päättymisaikaan
Ylinopeudet, näkemäesteet liittymissä
Vilkas liikenne, näkemäesteet, suojatien sijainti
Ylinopeudet, alamäki, liittymät
STOP-merkkiä ei noudateta, näkemäesteitä
Talvikunnossapito, näkemät liittymissä, mutkainen, mäkinen, ajonopeudet
Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien kunto, lisääntynyt liikenne
Tien kunto, kevyen liikenteen väylän puuttuminen
Kapea, mäkinen, raskasta liikennettä, näkemät liittymissä
Ylinopeudet, näkemäesteet

5

Näkemäesteet

4
5
4
3
3
1
2

Mutkainen, keveyn liikenteen väylän puute, Ollintien liittymä
Vilkas liikenne, suojatien puute
Ajonopeudet, näkemäesteet
Kevyen liikenteen väylän puute, kasvillisuutta näkemäesteenä
Ajonopeudet, liittymät
Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, Hyvärilänniementien liittymä
Ylinopeudet, kevyen liikenteen väylä puute
Talvikunnossapito, ylinopeudet sekä kevyen liikenteen väylän puuttuminen
Kortteliralli
Näkyvyys
Kapea, talvikunnossapito
Kapea, kevyen liikenteen väylän puute

10

Leppävirrantie

5

5

12

11

Vt 5 Oravikoski

5

5

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
5
1
1
2
2
6
5
1

8
4
8
8
6
6
1

23
24
25
26
27
28
29

Leppävirrantien ja Opintien liittymä
Savonkatu
Koskentie 810, koulun kohta
Tuikkalantie
Savonkadun ja Majurintien liittymä
Kurjalanrannantie
Sorsakoskentie
Mt 16365 (Varkaudentie)
Vt 23
Kartanontien ja Laivurintien liittymä
Kurjalanrannantie ja Koistinmäentien
liittymä
Paajalanmäentie
Koskentien ja Sorsakoskentien liittymä
Leppävirrantien ja Kievarinkadun liittymä
Konnuksentie
Oravikoskentie
Vt 5 Paukarlahti
Laivurintie

1
1
2
1

30

Osmajärventie

3

31
32
33
34

Kievarinkatu
Kolarinsaaren silta
Paljakantie
Laivurintien ja Liukontien liittymä

3

22

1

1

3
3
2

13
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Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Leppävirralla.
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Taulukko 10. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Joroisissa.

Mutalantien
ja
Urheilutien/Koulutien
liittymä, Koulukeskuksen bussipysäkki

2

45

Ongelmat

Riskiluku
(jos
kasaumapiste)

1

Maininnat
(kpl)
Koululaiskysely

Kohde

Asukaskysely

Nro

Vilkas liikenne, hankalat ajojärjestelyt, huonot näkemät
Järvikylän- Piittaamattomuus liikennesäännöistä, vilkas liikenne, tietyömaa keskustien tan kohdalla, näkemäesteet, Sairaalatien liittymä, Järvikyläntien liittymä,
liitty- kapea ja mutkainen, ylinopeudet, näkemät liittymissä
mä: 11
Tien kunto, hankalat liittymät, tien ylitys sekä ylinopeudet
Liikaa risteyksiä, sekavat liikennejärjestelyt sekä näkemät

2

Mt 455 (Pieksämäentie /Vättiläntie)

3

30

3
4

Kuvansintie
Mutalantie 2-3, kunnanvirasto - S-market
Kuopiontien alikulku Roposen kohdalla,
Kuvansi??
Kaitaistentie
Mt 455 (Pieksämäentien/Joroistentien) ja
Koskentien/Mutalantien liittymä

3
10

16
7

1

12

Erittäin huonot näkemät, vaaratilanteita

1

11

Mäkinen, ylinopeudet, talvikunnossapito, hankalia liittymiä

3

9

14
Useita: 5,
10

5
6
7

Vilkas liikenne, kasvillisuutta näkemäesteenä

8

Valtatie 5

2

9

9
10

Joroistentien ja Pappilantien liittymä
Mt 4652 (Kerisalontie)

1

10
8

11

Vt 23

3

6

2

6

Näkemäesteitä, liukkaus talvisin

8

6
4
4
4
3
3
3
3

Näkemät liittymissä, ylinopeudet
Näkyvyys, ylinopeudet, vilkas liikenne, rekat talvisin, moottoripyöräilijät,
kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen puuttuminen, Rajatien liittymä
Kasvillisuutta näkemäesteenä
Ylinopeudet, valaistuksen ja kevyen liikenteen väylien puute, vilkas
liikenne
Huono näkyvyys alamäkeen, ajonopeudet, kevyen liikenteen väylän
puutteellisuus
Huonot näkemät
Suuret ajonopeudet, kevyen liikenteen väylän puute, liittymissä näkemäesteitä
Nopeusrajoitus, autoilijoiden nopeudet, valaistuksen puuttuminen sekä
kääntymiskaistan puuttuminen
Suuret nopeudet mäessä, näkemäesteet
Vilkas liikenne, vaarallinen ylittää
Mutka mäessä, näkemät, liittymät
Sekava risteys, näkemät, vauhdikas risteävä liikenne
Vilkas liikenne, bussikuskin käyttäytyminen ja ajotapa liittymässä
Vilkas liikenne, ajonopeudet
Mutkainen, näkemät, tien ylitys-paikkojen puute
Suuret nopeudet mäessä, huonot näkemät

3

Näkemäesteitä

3
1

Ajonopeudet, näkemät
Ylinopeudet sekä lisääntynyt liikenne

13

Pieksämäentien ja Urheilutien/Viertotien
liittymä
Mt 4557(Kuopiontie)

14

Koskentie

2

6

15

Koskentien ja Asematien liittymä

4

4

16

Valtatie

3

4

17

Joroistentien ja Koulutien liittymä

7

18

Koulutien ja Joroisniementien liittymä

7

19

Koulutie

7

20

Mt 4557 (Kuopiontie) Kuvansin kohdalla

21
22
23
24
25
26
27
28

Jukkalantien ja Kaupparinteentien liittymä
Jukkalantien ja Lassinkuja liittymä
Meijerinmäki
Mt 4557 (Kuopiontie 66), Teboilin liittymä
Vt 5 ja mt 4652 (Kerisalontie) liittymä
Kuvansintien ja Kirvesniementien liittymä
Kolmantie
Kuvansintien ja Koivikontien liittymä
Kaitaistentien ja Härkälänmäentien liittymä
Leevintien ja Kuusikkotien liittymä
Urheilutie

12

29
30
31

4
1

2

2

Vilkas liikenne, näkemät liittymissä, hirvet
Vilkas liikenne, ylinopeudet
Tie mutkainen, näkemät, ylinopeudet

Kolma: 6

Hirvet, näkemät liittymissä
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Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Joroisissa.
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Taulukko 11. Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Heinävedellä.

1

Mt 15420 (Kermarannantie) ja Kermantien/Suojalantien liittymä

2

Vt 23 Karvio

12

3

Mt 476 (Heinävedentie/Varkaudentie),
mt 4763 (Asemantien) ja mt 15420
(Kermanrannantie) liittymä

3

4

Mt 15420 (Kermanrannantie)

6

5

Mt 4703 (Malkkilantie)

5

6

Askeltie

6

7
8

Kermantie
Suojalantie
Mt 476 (Heinävedentie) välillä Kirkonkylä-Kerma
Kenttätie
Sepäntie
Mäkeläntie
Mt 15420 (Kermanrannantie) ja Kalliokujan liittymä

4
5

9
10
11
12
13

Riskiluku
(jos
kasaumapiste)

Maininnat
(kpl)
Koululaiskysely

Kohde

Asukaskysely

Nro

12

10

Ongelmat

Paljon liikennettä, alamäet, huono näkyvyys
Tien ja sillan kapeus, kevyen liikenteen väylän puuttuminen sekä ylinopeudet

4

1

2

9

Näkemät liittymässä, paljon liikennettä
Kevyen liikenteen väylän puuttuminen, ylinopeudet sekä mopoilijoiden ja
autoilijoiden käyttäytyminen
Koivumäen alue, kelirikko, tien huono kunto, tien mutkaisuus ja mäkisyys,
näkemät sekä junaradan kapea alikulku
Ruuhkaisuus, autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista sekä kasvillisuus
Ylinopeudet, alamäki, epäselvät liittymät sekä Heinävedentien liittymä
S-Marketin epäselvät liikennejärjestelyt

4

Kevyen liikenteen väylän puuttuminen sekä nopeusrajoitus

4
3
3

Kortteliralli sekä ajelu koulun piha-alueella
Ylinopeudet sekä kevyt liikenne
Tien kunto sekä kelirikko
3

Tiet ovat kapeita, ei kevyen liikenteen väyliä
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Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Heinävedellä.
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3 SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET

3.1

Valtakunnalliset ja entisen Itä-Suomen läänin tavoitteet

Varkaus-Pieksämäki –seudun liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet johdettiin valtakunnallisista ja entisen Itä-Suomen läänin
tavoitteista seuraavasti:
Valtakunnalliset tavoitteet
Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet
liikennekuolemien vähentämiselle:
-

Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250. (Vuonna
2009 liikenneonnettomuuksissa kuoli 281 henkilöä.)
Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset
liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025
paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2006 - 2010 valmistui joulukuussa 2005. Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu
valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. Päätökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät
toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen
liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on
esitetty, että vuosina 2006 - 2010 valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin
osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä:
-

Yhteistyön tehostaminen
EU-yhteistyö
Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
Nopeuksien hallinta
Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma uusitaan vuoden 2010 aikana.
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Entisen Itä-Suomen läänin tavoitteet
Entisen Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu ajalle
2007-2011 ja on siten edelleen voimassa aluehallintouudistuksesta huolimatta. Suunnitelman tavoitteeksi on kirjattu: ”liikennekuolemia on vuonna 2011
enintään 35 ja loukkaantumisia enintään 500”.
Suunnitelmassa liikenneturvallisuustyölle on esitetty seuraavat tavoitteet:
1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen
2. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa
3. Nopeuksien hillitseminen
4. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen
5. Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen
6. Onnettomuuksien seurausten lieventäminen
7. Vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vähentäminen.
Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty toimenpiteet.

3.2

Liikenneturvallisuustavoitteet Varkaus-Pieksämäki -seudulla

3.2.1

Määrälliset tavoitteet

Varkaus-Pieksämäki -seudun tie- ja katuverkolla kuolee nykytilanteessa keskimäärin 5,4 henkilöä vuodessa ja loukkaantuu keskimäärin 97 henkilöä
vuodessa. Valtakunnallisten ja läänin tavoitteiden pohjalta asetetaan seudulle seuraavat määrälliset liikenneturvallisuustavoitteet:
 Kukaan ei kuole Varkaus-Pieksämäki –seudun liikenteessä (nollavis i o ).
 Loukkaantuneiden määrä on vuonna 2015 alle 65 henkilöä/vuosi ja
vuonna 2025 alle 25 henkilöä/vuosi.
3.2.2

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin nykytilan selvityksessä
esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteet että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat on laadittu
pyrkien edistämään asetettuja tavoitteita. Kunta- tai kaupunkikohtaisesti asetettiin lisäksi erityisiä liikenneturvallisuustyön teemoja tai painopistealueita
tuleville vuosille.
Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden välein liikenneturvallisuustyöryhmissä.

50

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma
SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET

Varkaus-Pieksämäki –seudun toiminnallisiksi liikenneturvallisuustavoitteiksi
asetettiin:
 Kunnissa aloitetaan tai jatketaan nykyisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaa. Aloitetaan
uusien toimintasuunnitelmien toteuttaminen.
 Hillitään ylinopeuksia tukemalla nopeusrajoituksia sekä rakenteellisin
että asennekasvatuksen keinoin.
 Parannetaan lähiliikkumisympäristöjen turvallisuutta (omatoimisen liikkumisen turvaaminen).
 Parannetaan koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen turvallisuutta.
 Kannustetaan yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä mukaan liikenneturvallis u u s ty ö h ö n .
 Lisätään turvavälineiden, erityisesti pyöräilykypärien, käyttöä.
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4 LIIKENNEYMPÄRISTÖN
PARANTAMISTOIMENPITEET

4.1

Suunnittelun lähtökohdat

Kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, aloitteiden, asukkailta
saatujen palautteiden sekä maastokäyntien perusteella esiin nousseet ongelmakohteet ovat toimineet lähtökohtana liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi parantamistoimenpiteiden suunnittelua ovat ohjanneet luvussa 3 esitetyt tavoitteet sekä luvussa 4.2 esitetyt,
suunnittelutyön aikana muodostetut kunnille yhteiset periaatteet. Toimenpiteissä ja niiden kiireellisyydessä on otettu huomioon myös luvuissa 5-6 esitetyt kevyen liikenteen laatukäytävät ja esteettömyystoimenpiteet.
Suunnittelun painopisteinä ovat olleet kaikissa kunnissa keskus- ja sivutaajamat ja niiden lähialueet lähiliikkumisympäristöineen sekä koulujen ympäristöt taajamissa ja haja-asutusalueella. Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä ja vähäisiä investointeja vaativia toimenpiteitä. Toimenpiteiden
osalta on tarkistettu niiden tehokkuus ja vaikuttavuus eri käyttäjäryhmien,
esim. lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden kannalta.
Toimenpiteet on esitetty kunnittain ja ne sisältävät niin rakenteellisia kuin
liikenteen ohjauksen toimenpiteitä. Lisäksi on esitetty kunnossapitoon, valvontaan, esteettömyyteen ja joukkoliikenteeseen liittyviä toimenpiteitä. Kartoissa esitetty toimenpidenumerointi viittaa liitteenä oleviin taulukoihin.
Toimenpiteet on esitetty tarkemmin raportin liitteissä 2-6 olevissa toimenpidekartoissa ja -taulukoissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden
toteuttamiskustannukset, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. Toimenpiteet on
luokiteltu ns. pikatoimenpiteisiin (mm. näkemäraivaukset, vähäiset liikennemerkkimuutokset ym.), varsinaisiin liikenneturvallisuustoimenpiteisiin sekä
suurempiin erillisrahalla toteutettaviin hankkeisiin. Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettävyyteen. Toimenpideehdotusten taulukot toimitettiin erillisinä tiedostoina tilaajalle päivittämistä
varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä taulukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun toimenpide on toteutettu.
Parantamistoimenpiteet olivat nähtävillä kuntien internet-sivuilla ja kunnanvirastoissa helmikuussa 2010. Nähtävilläolosta tiedotettiin sekä paikallislehdissä olleiden ilmoitusten ja lehtijuttujen että paikallisradioiden kautta.

4.2

Seudulle yhteiset periaatteet

Työn aikana määriteltiin seudulle yhteiset periaatteet ohjaamaan sekä yksittäisten toimenpiteiden muodostamista että määrittelemään toimintolinjoja
koskien esim. asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmiä. Seuraavassa on
esitetty asiakohdittain määriteltyjen periaatteiden sisältö.
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Määritellyt periaatteet esitetään hyväksyttäväksi kuntien teknisissä lautakunnissa ja kuntakohtaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä osana koko raportin hyväksymistä.
Nopeusrajoitusjärjestelmä
Kuntien taajamissa on nykyisin voimassa pääosin aluenopeusrajoitus
40 km/h. Viime aikoina on kuitenkin yhä useammassa kunnassa siirrytty
käyttämään varsinkin asuinalueilla, mutta paikoin myös taajamien pääkaduillakin 30 km/h- nopeusrajoitusta. Rajoitukset tulee kuitenkin kokea ymmärrettäviksi, nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja liikenneympäristön
tulee tukea nopeusrajoituksia. Nopeustasoja alentamalla olisi mahdollista
selkeästi parantaa liikenneturvallisuutta; esim. törmäystilanteissa em. nopeuksien ero on suuri.
Asuinalueiden aluenopeusrajoitukset esitetään jatkossa muutettavaksi kaikissa kunnissa 30 km/h:iin. Aikataulu rajoitusten asettamiselle päätetään
kuntakohtaisesti.
Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt
Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytännöt ovat osin vielä sekavia.
Asuinalueilla olevien tonttikatujen liittymät esitetään muutettaviksi tasaarvoisiksi (ajonopeuksien hillitsemiseksi). Erityiskohteissa voidaan kuitenkin
esim. näkemäsyistä käyttää kolmioita. Pääkadut säilytetään etuajooikeutettuina kokoojakatuihin ja kokoojakadut tonttikatuihin nähden. Jotta
väistämisvelvollisuuskäytäntöjä noudatetaan, tulee niiden olla selkeitä, ymmärrettäviä ja johdonmukaisia.
Hidasteiden käyttöperiaatteet
Hidasteita käytöllä tulee pyrkiä tukemaan nopeusrajoitusten noudattamista ja
niiden ymmärrettävyyttä. Hidasteilla voidaan myös viestiä esim. taajamaalueelle tulosta (”taajamaportti”) ja laajemmin liikkumisympäristön luonteesta.
Hidasteita, erityisesti korotettuja suojateitä ja liittymiä esitetään käytettäväksi
koulureiteillä ja koulujen lähiympäristöissä sekä vilkkaissa kevyen liikenteen
ylityspaikoissa, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuksia ja turvata kevyen liikenteen ylityksiä (taajamakeskustat). Joukkoliikennereiteillä esitetään käytettäväksi loivapiirteisiä hidastetöyssyjä. Korotuksille ja töyssyille vaihtoehtoisina
ratkaisuina voidaan käyttää myös keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä ym., mikäli töyssyjen käyttö ei esim. melusta, tärinästä tai
kohteen liikennemääristä johtuen ole mahdollista.
Hidasteiden käytössä tulee ottaa huomioon tien/kadun luonne (tontti-, kokooja- ja pääkadut ym.). Mitä vilkkaampi kohde on, sitä tarkemmin tulee selvittää
hidastetyypin soveltuvuutta. Hidastetyypin valinnalla on myös suuri merkitys
sen ajettavuudelle ja tätä kautta hyväksyttävyydelle.
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset
Nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia esitetään käytettäväksi erityiskohteissa
kuten koulujen ja päiväkotien ympäristöissä sekä paikoissa, joissa halutaan
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muuten kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen (nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama-/asuinalueelle saapuminen, taajamien kokoojakadut sekä
pääväylät/taajamatiet).
Suojateiden havaittavuus
Suojateiden havaittavuuden parantaminen on tärkeää suojateiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keinona esitetään tehostevarsien asentamista liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin. Myös suojatiemaalausten kunnossapitäminen on havaittavuuden kannalta tärkeää. Suojatiemaalausten tasosta saatiin suunnitelman laatimisen aikana runsaasti palautetta.

Kuva 23.

Esimerkkikuva tehostevarsien käyttämisestä liikenteen jakajissa ja
suojatiemerkkien varsissa.

Tehostevarsia esitetään käytettäväksi lisäksi maanteiden liittymien keskisaarekkeissa olevissa liikenteenjakajissa.
Yksityistieliittymien näkemäraivaukset maanteiden varsilla sekä ratojen
tasoristeyksissä
Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten teko kuuluu tienhoitokuntien vastuulle. Kuntien tulee tiedottaa asiasta tienhoitokuntia sekä lähettää
ohjekuvat näkemäraivausten tekemisestä (samalla, kun kunnat tiedottavat
tienhoitokuntia muista asioista).(Kuva 24)
Rautateiden tasoristeysten osalta tulee huomioida, että rata-alueella ja radan
suoja-alueella* on radanpitäjällä oikeus poistaa näkemäesteet. Tienhoitokunnat voivat halutessaan itse huolehtia näkemäraivauksista vain radanpitäjän osoituksen mukaan. Jotta näkemä tasoristeyksessä olisi hyvä, on 8 metrin päässä lähimmästä kiskosta nähtävä 6 kertaa radan suurimman sallitun
nopeuden verran molemmille sivuille. Esimerkiksi jos junan nopeus on 140
km/h, mikä on junien suurin sallittu nopeus tasoristeyksessä, näkemän on
oltava noin 840 metriä molempiin suuntiin. Lähde: Liikennevirasto, Rautatieosasto.
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*Suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on
useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Lähde: Ratalaki 110/2007.

Kuva 24.

Yksityistieliittymien mitoitusnäkemät (lähde: Yksityisteiden liittymät maanteihin, Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto 2007).
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Mopoilu kevyen liikenteen väylillä
Mopoilun sallimisessa/kieltämisessä kevyen liikenteen väylillä tulee pyrkiä
selkeyteen ja jatkuvuuteen vähintään kuntatasolla. Lähtökohtaisesti taajamaalueilla mopoilu kielletään kevyen liikenteen väylillä, mikäli viereisen tien tai
kadun nopeusrajoitus on enintään 50 km/h. Mikäli tien nopeusrajoitus on 60
km/h tai sen yli, on mopoilun salliminen kevyen liikenteen väylillä harkittava
tapauskohtaisesti. Mopoilun kieltäminen ei edellytä erillisten lisäkilpien asentamista. (mopoilu kevyen liikenteen väylällä on kielletty, mikäli sitä ei ole
erikseen tekstillisellä lisäkilvellä sallittu).
Lapsia –liikennemerkkien tarkistaminen
Lapsia- liikennemerkkien käyttö ei ole kuntien alueella yhtenäistä. Lähtökohtaisesti lapsia -liikennemerkkiä tulee käyttää kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia (erityisesti koulut, leikkipaikat). Kuntien alueelle esitetään liikennemerkin käytön tarkistamista koko tie- ja katuverkolla. Päiväkotien ja muiden hoitoyksiköiden ympäristöissä käytetään merkkiä, mikäli liikennemäärät ja - järjestelyt sekä yksikön toiminta sitä erityisesti edellyttävät.
Tarpeettomat merkit tulee poistaa tai peittää mm. kesälomien ajaksi.
Moottorikelkkareittien ylityskohdat
Maastoliikennelaissa säädetyllä tavalla perustettujen moottorikelkkareittien
johtaminen maantien yli vaatii aina luvan. Moottorikelkkailureitin ylityskohdasta ei saa aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä haittaa tien kunnossapidolle. Reittien ylläpitäjien on huolehdittava ylityskohtien näkemistä
sekä reitillä ylityskohdan oikeanlaisesta merkitsemisestä. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää siihen, että moottorikelkkareittiä liikkuvat havaitsevat tulevan
ylityskohdan riittävän hyvin. Kuntien alueella olevien reittien ylityskohtien
turvallisuus tulee käydä jatkossa säännöllisesti läpi. Liikennemerkkien osalta
tulee harkita myös tehostevarsien käyttämistä ylityskohtien havaittavuuden
parantamiseksi.
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Kuva 25.

Esimerkki moottorikelkkailureitin ja maantien risteämiskohdassa edellytettävistä näkemistä sekä käytettävistä liikennemerkeistä. (lähde: Yksityisten teiden liittymät maanteihin – Lupa-asioiden käsittely, Tiehallinto
2007)

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen sekä hajarakentamisen hallinta
Kaavojen laatimisvaiheessa sekä uusien maankäyttöhankkeiden suunnittelun yhteydessä tulee maankäytön suunnittelu sovittaa yhteen systemaattisesti liikennesuunnittelun kanssa sekä tarkistaa ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset. Kaavojen liikenneturvallisuusvaikutusten tarkistuslistoja on
esitetty mm. Ympäristöministeriön julkaisuissa.
Myös hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu jatkuvasti kaikissa kunnissa. Kuntien tulisi määritellä yhteiset periaatteet suhtautumisessa hajarakentamiseen sekä tuoda esille jo uusien rakennuslupien myöntämisvaiheessa, että alueelle ei tulla järjestämään esim. kevyen liikenteen väyliä tai valaistusta.

4.3

Valtatie 5 ja valtatie 23

Valtatie 5 sijoittuu seudulla kolmen kunnan ja valtatie 23 kaikkien viiden kunnan alueelle. Valtateille esitetyt toimenpiteet on määritelty seudulla kokonaisuutena yli kuntarajojen.
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Järeämmät valtatiehankkeet etenevät toteutukseen valtakunnallisten rahoituspäätösten kautta. Keskeiset ns. suuret valtatiehankkeet ovat:
Valtatie 5
-

Välin Varkaus-Leppävirta ohituskaistojen muuttaminen keskikaiteellisiksi
Valtatien siirtäminen uuteen paikkaan Leppävirran keskustan kohdalla
Välin Leppävirta-Palokangas parantaminen nykyisellä paikallaan
Valtatien siirtäminen uuteen paikkaan välillä Palokangas-Humalajoki
(Kuopion eteläisen moottoritien jatke).

Lisäksi pitkällä tähtäimellä on tarvetta myös valtatien 5 välin Juva-Joroinen
leventämiseen (poikkileikkaukseen 10,5/7,5 m) sekä keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttamiseen.
Valtatie 23
-

-

Välin Varkaus-Viinijärvi parantaminen (ohituskaistojen toteuttaminen,
tiegeometrian parantaminen, liittymäjärjestelyt ja Karvion kohdan parantaminen). Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti välille VarkausKarvio.
Valtatien 23 Naiskankaan liittymän parantaminen (kauppakeskus),
Pieksämäki
Valtatien 23 muuttaminen pääsuunnaksi Pieksämäen kohdan liittymissä
Valtatien 23 siirtäminen uuteen paikkaan Varkauden keskustan kohdalla (ns. keskustan ohitustie, varauduttu myös maakuntakaavassa)
Valtatien 23 Mustikkatien eritasoliittymä, Varkaus.

Lisäksi valtatien 23 yhteysväliselvityksessä oli esitetty väleille HankasalmiPieksämäki ja Pieksämäki-Varkaus suurelta osin pieniä liittymien parantamistoimenpiteitä sekä Pieksämäen itäpuolelle myös valaistus- ja kevyen
liikenteen väylähankkeita. Ko. toimenpiteet on esitetty jäljempänä.

Kuva 26.

Valtatien 23 tavoitetila (lähde: Valtatien 23 yhteysvälin Hankasalmi-Viinijärvi kehittämisselvitys).

58

Varkaus-Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET

Suurten valtatiehankkeiden ohella on valtateille määritelty myös pienempiä
toimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty kuntakohtaisilla toimenpidekartoilla ja
–taulukoissa. Pieniksi parantamistoimenpiteiksi esitetään seuraavia:
Valtatie 5
-

-

-

-

Vt 5 välillä Paukarlahti – Humalamäki (Leppävirta): kesänopeusrajoituksen 80 km/h tarkastelu kokonaisuutena osana valtatien 5 nopeusrajoituksia.
Vt 5, Pilkkatien liittymä (Leppävirta): liittymän katkaisu, korvaava yhteys Särkilahdentien kautta.
Vt 5, maantien 534 liittymä (Leppävirta): vt 5 pysäkin muuttaminen
olakkeelliseksi.
Vt 5 Koskenkylän eritasoliittymä (Joroinen): länsipuolisen rampin
keskikaistan maalaukset (ns. pikatoimenpide).
Vt 5 välillä Koskenkylä-mt 4652 (Kerisalontien) liittymä (Joroinen):
valtatien valaistuksen jatkaminen Kerisalontien liittymään saakka sekä sumupaalujen asentaminen liittymän reunaan (osin pikatoimenpide).
Vt 5, mt 4651 (Virtasalmentien) liittymä (Joroinen): kesänopeusrajoituksen laskeminen 80 km/h:iin sekä liittymävalaistuksen toteuttaminen.
Vt 5, pt 15337 (Kaitaistentien) liittymä (Joroinen): liittymän porrastaminen ja varustaminen väistötiloilla.

Lisäksi valtatielle 5 esitetään tehtäväksi hirvionnettomuuksien vähentämiseksi tienvarsiraivauksia ja hirvivaroalueiden tarkistamisia. Ennen järeämpiä
toimenpiteitä esitetään vähennettäväksi myös valtatien yksityistieliittymiä.
Liittymien vähentämiseksi esitetään tehtäväksi ensi vaiheessa valtatien yksityistieliittymäselvitys. Liittymien vähentäminen on tarpeen erityisesti Joroisten eteläpuolella sekä Leppävirran pohjoispuolella.
Valtatie 23
Valtatielle 23 esitetyt ns. pienemmät toimenpiteet pohjautuvat valtatien yhteysväliselvityksessä esitettyihin toimenpiteisiin ja käsittävät liittymien parantamisia, valaistuskohteita, kevyen liikenteen väylähankkeita ja alikulkuja sekä Varkauden keskustan kohdalla myös järeämpiä liittymien parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteet on esitetty tarkemmin kuntakohtaisissa toimenpidetaulukoissa jaoteltuna yhteysväleittäin. Pienet toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Pieksämäen kaupungin alueelle. Kiireellisimpiä em. toimenpiteistä
ovat Pieksämäellä kevyen liikenteen väylän toteuttaminen välille Kontiopuisto-Metsäkouluntie ja tievalaistuksen toteuttaminen välille kt 72 läntinen liittymä-Pirttimäentien liittymä, Varkaudessa Harjulantien liittymän liikennevalot
sekä Heinävedellä Karvion kohdan järjestelyt.
Yhteysväliselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden ohella esitetään seuraavien ns. pikatoimenpiteiden toteuttamista:
-

Nopeusrajoituksen 80 km/h siirto alkamaan vasta Heiskalantien liittymän itäpuolelta (Pieksämäki).
Stop-merkin asentaminen kantatien 72 läntiseen liittymään (Pieksämäki)
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Valtatien 23 ja kantatien 72 liittymän (Naiskangas) nopeusrajoituksen
laskeminen 60 km/h:iin myös kantatien suunnalla (Pieksämäki)
Nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h:iin Metsäkouluntien liittymän
kohdalla (Pieksämäki), ajoratamaalaukset sekä huomion kiinnittäminen liittymään (esim. vaarallinen liittymä-lisäkilpi nykyisiin liittymämerkkeihin).
Seututien 542 liittymän itäpuolella sijaitsevan moottorikelkkareitin ylityskohdan havaittavuuden parantaminen (Heinävesi, Karvio).

Lisäksi valtatielle 23 esitetään tehtäväksi hirvionnettomuuksien vähentämiseksi tienvarsiraivauksia ja hirvivaroalueiden tarkistamisia. Pitkällä tähtäimellä valtatielle 23 esitetään toteutettavaksi myös automaattinen nopeusvalvonta Pieksämäen kohdalle sekä välille Varkaus-Pieksämäki.

4.4

Varkaus

Varkauden kaupungin alueelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti
keskusta-alueelle ja Kangaslammin taajamaan. Valtatie 5 on Varkauden
kohdalla juuri parannettu ja sen parantamistarpeet ovat vähäisiä aivan kaupungin pohjoisosaa lukuun ottamatta (jossa tarpeena on nykyisten ohituskaistojen muuttaminen keskikaiteellisiksi).
Keskusta-alue
Keskeisimmät toimenpidetarpeet kohdistuvat keskusta-alueella valtatielle 23
sekä Relanderinkadun, Osmajoentien ja Savontien liikenneturvallisuuden
kehittämiseen. Lisäksi esitetään erityisesti kevyen liikenteen yhteyksien sekä
koulureittien turvallisuuden parantamista.
Valtatien 23 sekä koko keskusta-alueen kiireellisin toimenpide on liikennevalojen toteuttaminen valtatien 23 ja Harjulantien liittymään (1). Valtatien 23
ja Käärmeniementien liittymään esitetään pieniä pysäkki- ja kaistamerkintäjärjestelyjä sekä talvihoidon tehostamista (2). Lisäksi esitetään 40 km/hnopeusrajoitusalueen rajoitusmerkkien havaittavuuden parantamista sekä
nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (19). Relanderinkadun liittymän parantaminen (3) on tarpeen vasta pitkällä tähtäimellä. Keskustan kohdalla tulee
pitkällä tähtäimellä varautua myös mahdolliseen ohitustiehen sekä sen antamiin mahdollisuuksiin koskien nykyisen valtatien 23 kehittämistä taajamamaisempana väylänä ja keskustakatuna.
Relanderinkadulla (10), Osmajoentiellä (11) sekä Savontiellä (18) esitetään mm. kevyen liikenteen ylitysten turvallisuuden parantamista sekä liittymien turvallisuuden ja ohjaavuuden kehittämistä. Relanderinkadun kehittämisestä kokonaisuutena esitetään laadittavaksi jatkossa tarkempi toimenpideselvitys.
Keskusta-alueella on tarpeita myös Ahlströminkadun kehittämiseen kokonaisuutena (16 ja 17). Erityisesti Taipaleentien eteläpuolisesta osuuden viihtyisyyttä ja turvallisuutta tulee kehittää laaditun yleissuunnitelman mukaisesti.
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Jäppiläntien parantaminen on ollut jo pitkään esillä. Kohteeseen laaditut
suunnitelmat tulisi saada toteutettua mahdollisimman nopeasti. Erityisesti
koulureittien turvallisuuden parantaminen (7) tulee toteuttaa erillistoimenpiteenä, mikäli Jäppiläntien parantamishankkeen toteuttaminen tulee edelleen
viivästymään.

Kuva 27.

Toimenpiteet Varkauden keskusta-alueella.

Hidasteita esitetään toteutettavaksi erityisesti koulujen lähiympäristöihin (4,
7 ja 12), keskeisille asuinalueiden koulureiteille (25) sekä muutamin paikoin
myös ajonopeuksien hillitsemiseksi keskusta-alueen liittymissä (6 ja 13) sekä
asuinalueilla (8, 20 ja 27). Näkemäraivauksia esitetään tehtäväksi erityisesti
koulujen lähialueilla (21 ja 28).
Yksittäisinä toimenpiteinä esitetään lisäksi mm. Joutenlahdentien nopeusrajoituksen laskemista (5), Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymän kaistamerkin-
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töjen ja opastuksen parantamista (9), Rantapuiston venesataman pysäköintialue- ja kevyen liikenteen väyläjärjestelyjen parantamista (14), hidasteen ja
kevyen liikenteen väylän jatkeen toteuttamista Wahlinkadulle (15) sekä
Käärmeniementien ja Kuvansintien välisen kevyen liikenteen yhteyden parantamista (31). Harjurannantielle esitetään näkemäraivauksia sekä nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (28).
Lisäksi esitetään valtatien 23 varren kevyen liikenteen yhteyksien ja niiden
opastuksen parantamista (22 ja 23). Samassa yhteydessä tulee mopoilu
kieltää keskusta-alueen kevyen liikenteen väyliltä alueilla, jossa nopeusrajoitus on alle 60 km/h ja korvaavat yhteydet ovat turvallisia.
Kangaslampi
Kangaslammin taajaman osalta esitetään ensi vaiheessa keskustan kohdan
ajonopeuksien hillitsemiseksi sekä kevyen liikenteen ylitysten turvallisuuden
parantamiseksi loivapiirteisten hidastetöyssyjen toteuttamista (40). Lisäksi
esitetään tärinäraitojen toteuttamista ns. Punaiselle sillalle. Pidemmällä tähtäimellä esitetään korotettujen kevyen liikenteen väylien toteuttamista keskusta-alueelle, Asematien liittymän kaventamista sekä nykyisen valaistuksen
uusimista (41). Lisäksi Kangaslammin koulun jättöliikennejärjestelyjä tulee
kehittää (42).

Kuva 28.

Toimenpiteet Varkauden Kangaslammin taajamassa.
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Kuva 29.

Liikennevalojen toteuttaminen valtatien 23 Harjulantien liittymään on
kiireellisimpiä Varkauden kaupungin alueelle esitettäviä toimenpiteitä.

Yksilöityjen toimenpiteiden ohella esitetään seudulle yhteisten periaatteiden
mukaisesti mm. nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia sekä asuinalueiden 30
km/h-nopeusrajoitusjärjestelmän laajentamista. Lisäksi esitetään koulujen
jättöliikennejärjestelyjen kehittämistä syksyllä 2007 tehdyn selvityksen mukaisesti.

4.5

Pieksämäki

Pieksämäen kaupungin alueelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti keskusta-alueelle sekä valtatielle 23 ja kantatielle 72. Valtatien 23 osalta on toimenpidetarpeet esitetty tarkemmin luvussa 4.3 sekä toimenpidetaulukoissa.
Keskusta-alue
Keskusta-alueella esitetään Länsiväylän/Keskuskadun (toimenpiteet 1-13)
kehittämistä keväällä 2009 valmistuneen ideasuunnitelman pohjalta. Toimenpiteinä esitetään kevyen liikenteen ylitysten turvallisuuden parantamisen
ohella mm. kadun kaventamista, istutuksia ja kadunvarsipysäköintijärjestelyjä. Ideasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi esitetään Keskuskadun varressa sijaitsevan kevyen liikenteen ”kaistan” ajoratamaalauksia (3),
keskisaarekkeen toteuttamista välille Kirkkotien liittymä-Huvilakadun liittymä
ja keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Lohkokadun liittymään (5)
sekä keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Peiponkadun liittymään
(7). Ennen Savontien liittymän katkaisua esitetään ensi vaiheessa korotetun
suojatien toteuttamista Savontien yli (12). Lisäksi esitetään Keskuskatuun
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liittyvien Kenttäkadun, Tasakadun ja Heinäkadun kevyen liikenteen väylien
parantamista (30-32), pyöräilykaistojen erottamista torista esim. materiaalieroin (33), Torikadun parantamista (34) sekä kevyen liikenteen yhteyden
toteuttamista Välikadulle (45).

Kuva 30.

Toimenpiteet Pieksämäen keskustassa.
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Länsiväylälle/Keskuskadulle esitetyt muutokset vaikuttavat koko keskustaalueen liikenteeseen. Toimenpiteinä esitetään tämän johdosta myös rinnakkaisten Savontien (14-19) ja Häyrisentien (20-23) turvallisuuden parantamista korotetuin suojatein ja liittymäaluein. Lisäksi Häyrisentien liittymät esitetään muutettavaksi tasa-arvoisiksi Savontietä vastaavasti. Savontien pohjoispuolista kevyen liikenteen väylää esitetään myös levennettäväksi. Keskusta-alueen liikenteen ohjaamiseksi esitetään Kangaskadun ja Vanhan
Mikkelintien pääsuunnan muutosta sekä Selkiönkadun liittymän katkaisua
(25 ja 26).
Keskusta-alueen tuntumassa esitetään mm. Huvilakadun kevyen liikenteen
ylityskohtien turvallisuuden parantamista ja ajonopeuksien hillitsemistä keskisaarekkeellisin suojatein (28), Kaakinmäenkadun liittymien ja kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuuden parantamista (36-39), Kontiopuistoon
johtavien yhteyksien parantamista (35 ja 40) sekä Joroistentien (43) ja
Vanhan Mikkelintien (44) parantamista.

Kuva 31.

Keskuskatua esitetään parannettavaksi laaditun ideasuunnitelman
pohjalta.

Yksilöityjen toimenpiteiden ohella esitetään seudulle yhteisten periaatteiden
mukaisesti mm. nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia, mopoilun kieltämistä
keskusta-alueen kevyen liikenteen väyliltä sekä asuinalueiden 30 km/hnopeusrajoitusjärjestelmän laajentamista. Lisäksi koulujen jättöliikennejärjestelyjen kehittämiseksi esitetyt toimenpiteet on esitetty toimenpidetaulukoissa.
Naarajärvi
Naarajärvelle esitetään erityisesti kevyen liikenteen ylityspaikkojen turvallisuuden parantamista sekä ajonopeuksien hillitsemistä hidastein. Siilinkankaantielle (50) esitetään kahden loivapiirteisen hidastetöyssyn/korotetun
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suojatien toteuttamista, koska katu on myös joukkoliikennereitti. Seunalantielle (52) esitetään neljän keskisaarekkeellisten suojatien toteuttamista.
Lisäksi esitetään keskisaarekkeellisia suojateitä Vilhulantien ja Seunalantien
liittymään (51), Vilhulantien/Luhtaniityntien liittymässä olevan pysäkin pysäkkiyhteyksien parantamista (53) sekä asuinalueiden nopeusrajoitusten laskemista 30 km/h:iin.

Kuva 32.

Toimenpiteet Naarajärven alueella.

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueelle esitetään valtatien 23 parantamistoimenpiteiden ohella
kantatien 72 parantamista sekä sivutaajamien ajonopeuksien hillitsemistä ja
kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista. Valtatien 23 osalta on suunnittelun aikana noussut esille erityisesti Kontiopuiston ja Metsäkouluntien
välisen kevyen liikenteen väylän tarve. Ko. väylän toteuttamisen yhteydessä
tulee toteuttaa Kaakinmäenkadun varrelta puuttuva lyhyt kevyen liikenteen
väyläjakso (77). Kontiopuiston ja Metsäkouluntien välisen kevyen liikenteen
väylän rakentaminen sekä Metsäkouluntien liittymän turvallisuuden parantaminen ovat kiireellisimpiä Pieksämäen kaupungin alueelle sijoittuvia toimenpiteitä. Lisäksi ensi vaiheessa tulisi toteuttaa erityisesti luvussa 4.3 esitetyt ns. pikatoimenpiteet.
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Kantatielle 72 esitetään tievalaistuksen toteuttamista vaiheittain Vangasjärven liittymästä aina Nenonpellon liittymään saakka (66-67, 70-71). Kiireellisin
kohde on Pohosjoentien liittymän tievalaistuksen toteuttaminen. Ko. liittymän
kohdalla esitetään myös nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin sekä kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista. Kantatien 72 kesänopeusrajoitusta esitetään myös muutoin laskettavaksi pitkällä tähtäimellä Nenonpeltoon
asti ulottuvalla tieosuudella 80 km/h:iin (lukuun ottamatta Nenonpellon liittymän kohtaa, johon esitetään 60 km/h- nopeusrajoitusta).
Nenonpellon liittymässä (71) esitetään myös Suonenjoen suunnan pysäkkiyhteyden parantamista, liittymäalueen jäsentämistä sekä kevyen liikenteen
alikulun kuivatuksen ja talvihoidon parantamista. Nenonpellon alueelle esitetään tämän lisäksi hidasteiden toteuttamista päiväkodin kohdalle ja Viljatielle
sekä kaupan pihan toimintojen erottelua.
Pohosjoentielle esitetään nykyisen kevyen liikenteen väylän päällysteen
parantamista (74). Virtasalmelle esitetään kahden keskisaarekkeellisen
suojatien toteuttamista, näkemäraivauksia sekä nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (75). Lisäksi Jäppilän taajamaan ja Jäppiläntielle esitetään
kahden keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista sekä nopeusrajoitusten
ajoratamaalauksia (78 ja 79). Toimenpiteiksi esitetään myös Vilhulantien
nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin välillä Lilja-Tyynelän talli (76) sekä
Kangasniementien (80) järjestelmällisiä liittymien näkemäraivauksia. Yksityistieliittymien näkemäraivausten edistäminen on tarpeen myös laajemmin
(seudulle yhteisten toimenpideperiaatteiden mukaisesti).
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Kuva 33.

Toimenpiteet Pieksämäen haja-asutusalueella.
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Leppävirta

Leppävirran kunnan alueelle esitetyt toimenpiteet kohdistuvat keskustaalueelle ja sivutaajamiin. Valtatielle 5 ja valtatielle 23 esitetyt toimenpiteet on
esitetty edellä.

Kuva 34.

Toimenpiteet Leppävirran kirkonkylän alueella.

Keskusta-alue
Keskusta-alueelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Leppävirrantielle, keskustasta asuin- ja työpaikka-alueille johtaville yhteyksille sekä
Heinävedentielle.
Leppävirrantielle (toimenpiteet 1-9) esitetään mm. talvikunnossapidon tehostamista, uusia suojateitä ja nykyisten suojateiden parantamista, kaistamerkintöjen selkeyttämistä, päällystevaurioiden korjaamista sekä näkemäraivauksia. Koulutie (10) esitetään katkaistavaksi ajoneuvoliikenteeltä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Teollisuustiellä (11) esitetään
nykyisen kevyen liikenteen väylän erottamista piha-alueista maalauksin.
Keskusta-alueella esitetään lisäksi loivapiirteisen hidastetöyssyn ja korotetun
suojatien toteuttamista koulun läheisyyteen (12 ja 13), Kievarinkadun var-
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rella olevien pysäköintipaikkojen ja kevyen liikenteen yhteyksien järjestelyjä
(14) sekä Laivurintiellä olevien vaarallisten liittymien näkemien parantamista
(15). Savonkadulla esitetään kirkkoherranviraston kohdalla olevan nykyisen
suojatien muuttamista keskisaarekkeelliseksi (16).
Heinävedentielle esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista
Konnuksentien (19) ja Petäjämäentien (25) liittymiin sekä 60 km/hnopeusrajoituksen jatkamista Mullanniementien liittymään saakka (20). Lisäksi esitetään Heinävedentien suuntaisen kevyen liikenteen väylän havaittavuuden parantamista liittymien kohdilla (27). Pidemmällä tähtäimellä esitetään lisäksi Heinävedentien ja Konnuksentien liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ja kevyen liikenteen alikulun toteuttamista liittymään. Heinävedentien varteen esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista sillalta Mullanniementien liittymään.
Paajalanmäen alueelle esitetään sekä korotetun suojatien (21), korotetun
liittymän (22) että kevyen liikenteen yhteyksien parantamista (23 ja 26).
Konnuksentielle (42) esitetään nykyisen 60 km/h-nopeusrajoituksen laskemista 50 km/h:iin, valaistuksen jatkamista em. nopeusrajoitusalueen loppuun
saakka, kevyen liikenteen väylän toteuttamista Heinävedentien liittymästä
alkaen noin 1,3 km:n matkalle sekä ylämäessä olevan maantien 16355 liittymän (43) havaittavuuden parantamista. Väylä ja edellä esitetty Heinävedentien liittymän kevyen liikenteen alikulku tulee toteuttaa samanaikaisesti.
Yksilöityjen toimenpiteiden ohella esitetään seudulle yhteisten periaatteiden
mukaisesti mm. nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia, mopoilun kieltämistä
keskusta-alueen kevyen liikenteen väyliltä sekä asuinalueiden 30 km/hnopeusrajoitusjärjestelmän laajentamista. Lisäksi koulujen jättöliikennejärjestelyjen kehittämiseksi esitetyt toimenpiteet on esitetty toimenpidetaulukoissa.
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Toimenpiteet Leppävirran haja-asutusalueella.

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueelle esitetyt toimenpiteet kohdistuvat erityisesti sivutaajamiin.
Sorsakoskelle esitetään keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Koskentien ja Sorsakoskentien liittymään (30), kevyen liikenteen väylän toteuttamista Sorsakoskentien alkuosaan (31) sekä Osmajärventien kevyen liikenteen väylän jatkamista (35). Lisäksi esitetään näkemäraivauksia (34 ja 36),
suojatiemaalauksia (33) sekä väistämisvelvollisuusjärjestelyjen selkeyttämistä (32). Koskentien 60 km/h-nopeusrajoitusta esitetään jatkettavaksi Varkaudentien liittymän eteläpuolelle, Pihlajamäentien liittymään saakka (51). Pitkällä tähtäimellä esitetään lisäksi kevyen liikenteen väylän toteuttamista
Leppävirralta Sorsakoskelle asti (53).
Oravikoskelle esitetään hidastetöyssyn toteuttamista sekä 30 km/haluenopeusrajoitusta (41). Koulun jättöliikennejärjestelyjä parannetaan
käynnissä olevan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä.
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Paukarlahteen esitetään valtatien 80 km/h-nopeusrajoituksen jatkamista 2ajorataisen moottoriliikennetien alkuun asti (40) (tarkasteltava osana laajempia valtatien 5 välin Leppävirta-Humalajoki nopeusrajoituksia). Valtatien liikenne tulee rauhoittumaan merkittävästi, kun valtatie tullaan siirtämään uuteen paikkaan välillä Palokangas-Humalajoki.
Timolaan esitetään Timolan koulun jättöliikennelenkin yksisuuntaistamista,
koulun liittymien näkemäraivauksia (tai kuusiaidan korvaamista lautaaidalla), nopeusrajoituksen laskemista koulun kohdalla 50 km/h:iin sekä nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (48). Lisäksi Timolantielle esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista vaiheittain (49), ensi vaiheessa koulun
kohdalle ja Varkauden suuntaan. Timolan suunnan kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseksi esitetään lisäksi kevyen liikenteen väylän toteuttamista Huruslahdentien varteen (50).
Konnuksentien toimenpiteet (42 ja 43) on esitetty edellä.
Konnuslahteen esitetään Konnuslahdentien valaistuksen jatkamista ja kevyen liikenteen väylän toteuttamista välille koulu-kylätalo (44) sekä Konnuslahden koulun jättöliikennejärjestelyjen parantamista (45). Lisäksi esitetään
Konnuslahdentien rakenteen parantamista (54). Kurjalaan esitetään Koistinmäentien liittymän näkemäraivauksia ja liittymähaaran tasauksen nostoa
(46), Karkumäen kohdalla olevien yksityistieliittymien siirtoa parempiin paikkoihin (47) sekä Kolarinpellontien nopeusrajoituksen laskemista asutuksen
kohdalla 60 km/h:iin (52).
Tienvarsiraivauksia esitetään lisäksi toteutettavaksi valtatien 5 ja 23 ohella
myös Koskentielle sekä Heinävedentielle. Maanteiden yksityistieliittymien
järjestelmälliset näkemäraivaukset esitetään toteutettavaksi seudulle yhteisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi myös sivutaajamien asuinalueiden 30
km/h-aluenopeusrajoituksen käyttöönotto tulee harkita koko kunnan nopeusrajoitusjärjestelmää uusittaessa.
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Joroinen

Joroisiin esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti keskusta-alueelle ja
Kuvansiin. Lisäksi on esitetty toimenpiteitä valtatielle 5, seututeille sekä kylien, erityisesti koulujen kohdille.

Kuva 36.

Toimenpiteet Joroisten keskustan alueella.

Keskusta-alue
Keskusta-alueella on juuri toteutettu mittava Pieksämäentien/Joroistentien,
Koskentien sekä Mutalantien perusparannus. Ko. väylille esitettävät toimenpiteet ovatkin vähäisempiä ja keskustaan esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti terveyskeskuksen, kunnanviraston sekä koulukeskuksen väliselle alueelle. Asuinalueille esitetään seudulle yhteisten periaatteiden mukaisesti mm. 30 km/h-aluenopeusrajoitusta ja väistämisvelvollisuuskäytäntöjen yhtenäistämistä.
Mutalantielle esitetään tehtyjen toimenpiteiden täydentämiseksi vielä turvasaarekkeiden toteuttamista Kuopiontien liittymään ja huoltoaseman koh-
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dan suojatiejärjestelyjä (1), Urheilutien liittymän kohdalla olevan Mutalantien
pohjoispuolisen kevyen liikenteen väylän nostoa lyhyellä matkalla (2), kaupan liittymän näkemäraivauksia (3) sekä uutta keskisaarekkeellista suojatietä (4) koululaisten paljon käyttämälle ylityskohdalle.
Koulukeskuksen piha-aluetta ja jättöliikennejärjestelyjä (5) esitetään kehitettäväksi erikseen laadittavan suunnitelman pohjalta. Samalla esitetään
Opintien päässä olevan yhteyden yksisuuntaistamista (6, liikenne vain Joroistentielle).
Urheilutielle esitetään nopeusrajoituksen laskemista 30 km/h:iin sekä kahden hidastetöyssyn toteuttamista (7).
Pieksämäentielle esitetään Koulutien (8) ja Viertotien (11) liittymien talvihoidon tehostamista, uutta keskisaarekkeellista suojatietä Opintien ja Pappilantien liittymien välille (9) sekä suojatiemerkin lisäämistä Martankujan eteläiseen liittymään (10).
Koskentielle esitetään Asematien liittymän näkemäraivauksia (13) sekä
keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Rajatien liittymään (14).
Kunnanviraston ja terveyskeskuksen piha-alueiden (15 ja 16) liikennejärjestelyjä esitetään kehitettäväksi kokonaisuutena mm. jäsentämällä pysäköintialueita ja ajoyhteyksiä sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä ja
liittymiä. Lisäksi esitetään S-Marketin piha-alueen jäsentämistä sekä jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen parempaa erottamista toisistaan (17).
Kuvansi
Kuvansiin esitetään pääosin pieniä ajonopeuksien hillitsemiseksi ja kevyen
liikenteen turvallisuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.
Kuvansintielle esitetään 40 km/h-aluenopeusrajoituksen jatkamista Kuopiontien liittymään saakka (30), Jukkalantien liittymähaaran kaventamista ja
suojatieyhteyden parantamista (31), Juhontien liittymässä olevan suojatien
korottamista (32), korotetun suojatien sekä näkemäraivausten toteuttamista
Lemmikkitien liittymässä (33) sekä valaistuksen jatkamista Lampelantien
liittymästä etelään päin (34).
Valtatielle esitetään uuden lapsia-liikennemerkin toteuttamista päiväkodin
kohdalle, liittymien muuttamista tasa-arvoisiksi, kevyen liikenteen väylää ja
valaistuksen parantamista, hidasteen toteuttamista päiväkodin kohdalle sekä
kevyen liikenteen väylä-merkkien lisäämistä Valtatielle liittyville kevyen liikenteen yhteyksille (35).
Kuopiontiellä esitetään nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin koko tiejaksolla Kuvansin eritasoliittymästä Kuvansin kohdalle saakka sekä nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia.
Lisäksi esitetään kahden loivapiirteisen hidastetöyssyn toteuttamista Jukkalantielle (36), Leevintien ja Kuusikontien liittymän näkemäraivauksia (37)
sekä Kuopiontien alikululta Koivikontielle johtavan kevyen liikenteen yhteyden merkitsemistä (38). Seudulle yhteisten periaatteiden mukaisesti esite-
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tään myös asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitusten laskemista 30
km/h:iin sekä liittymien muuttamista lähtökohtaisesti tasa-arvoisiksi.

Kuva 37.

Toimenpiteet Kuvansin taajaman alueella.

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueelle esitettävät toimenpiteet koskevat edellä esitettyjen valtatien 5 ja 23 toimenpiteiden (50-54) ohella erityisesti kyläkoulujen ympäristöjä
sekä seututeitä.
Pieksämäentielle esitetään tievalaistuksen sekä kevyen liikenteen väylän
jatkamista keskustan suunnasta Kolmantien liittymään saakka (55). Kolmantien liittymään esitetään väistötilan toteuttamista. Lisäksi esitetään keskiviivan maalaamista koko Pieksämäentielle sekä liittymien järjestelmällisiä näkemäraivauksia (56).
Tiemassaarentielle esitetään talvihoidon parantamista laskemalla talvihoidon liikkeellelähtökynnystä/lisäämällä täsmähoitokohteita (57). Talvihoidon
parantaminen koskee myös Rantasalmen puolelle sijoittuvaa tieosuutta.
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Kerisalontiellä esitetään liittymien näkemäraivauksia erityisesti kylän kohdalla, tievalaistuksen toteuttamista kylän kohdalle sekä nopeusrajoitusten
ajoratamaalausten toteuttamista (58). Koskentielle esitetään pitkällä tähtäimellä valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän toteuttamista koko tiejaksolle keskustasta Koskenkylään saakka (59). Kaitaistentielle esitetään tievalaistuksen toteuttamista kylän ja koulun kohdalle, liittymien näkemien parantamista sekä lyhyellä matkaa myös nopeusrajoituksen tarkistamista (60).

Kuva 38.

Toimenpiteet Joroisten haja-asutusalueella.

Haja-asutusalueelle esitetään toteutettavaksi myös seudulle yhteisten periaatteiden mukaisesti mm. järjestelmällisiä yksityistieliittymien ja rautatien
tasoristeysten näkemäraivauksia.
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Heinävesi

Heinävedelle esitettävät toimenpiteet kohdistuvat erityisesti keskustaalueelle, Karvioon, Kermaan sekä Heinävedentielle. Valtatien 23 osalta tulevat toimenpiteet tarkentumaan ja toteutumaan välin Varkaus-Viinijärvi parantamisen yhteydessä.

Kuva 39.

Toimenpiteet Heinäveden kirkonkylän alueella.

Keskusta-alue
Heinävedentielle esitetään Yrittäjäntien liittymän näkemäraivauksia (1),
keskisaarekkeellisen suojatien ja pysäkkijärjestelyjen toteuttamista Veistäjäntien liittymään (2), keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Kerman-
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tien liittymään (3) sekä Kermanrannantien liittymän näkemäraivauksia ja
talvihoidon tehostamista (7). Kermantien liittymän suojatiejärjestelyjen yhteydessä tulee parantaa myös Kermantieltä tulevaa kevyen liikenteen väylää.
Asemantielle esitetään keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista Sairaalantien liittymään (4) sekä valaistuksen jatkamista Aseman suuntaan Vahvalahden liittymään asti (5).
Kermanrannantielle esitetään keskisaarekkeellisten suojateiden toteuttamista kevyen liikenteen väylän ylityskohdalle lähelle Heinävedentien liittymää (8), Kermantien liittymään (9) sekä Koulutien (10) ja Parkintien (12)
liittymään. Parkintien liittymän suojatie tulee toteuttaa Kermanrannantien
kevyen liikenteen väylähankkeen (11) yhteydessä. Ko. väylä esitetään toteutettavaksi vaiheittain, ensi vaiheessa Kalliokujan liittymään ja myöhemmin
Satamaan saakka.
Kermantiellä esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista Kermanrannantien liittymästä K-Marketin liittymään (13), K-Marketin liittymän muotoilua
sekä keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamista (14), K-Marketin ja apteekin piha-alueen jäsentelyä ja pysäköintipaikkojen merkitsemistä sekä Kermantien kevyen liikenteen väylän erottelua kauppojen pysäköintialueista
maalauksin (15). Lisäksi esitetään Kermantien varrella olevan huoltoaseman
pysäköintialueen ja Vahvalahdentien erottelua maalauksella.
Koulun, torin ja S-Marketin alueella esitetään hidastetöyssyn toteuttamista
Kenttätielle sekä Kenttätien merkitsemistä pihakaduksi (16), Suojalantien
ja Keskuksenkadun liittymän jäsentelyä (17) sekä tulevan koulun liittymä- ja
pihajärjestelyjen liikenneturvallisuuden ja selkeyden varmistamista (18). Lisäksi esitetään Askeltien, torin ja S-Marketin pysäköinti- ja kevyen liikenteen järjestelyjen selkeyttämistä (19) ajorata- ja pysäköintialuemaalauksin
sekä fyysisin rakentein.
Keskusta-alueelle esitetään lisäksi Vahvalahdentien valaistuksen jatkamista
(6), Kermanrannantien ja Sairaalantien talvihoidon tehostamista (11 ja 22)
sekä Kermanrannantien ja Kermantien nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia.
Asuinalueille esitetään 30 km/h-nopeusrajoituksen käyttöönottoa sekä liittymien muuttamista pääosin tasa-arvoisiksi.
Karvio
Karvion kohdalla on tarpeita sekä valtatien 23 että Lepikkomäentien turvallisuuden parantamiselle. Valtatiellä 23 on tarvetta erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseen (35), tievalaistuksen täydentämiseen (33)
sekä nykyisen moottorikelkkareitin ylityskohdan havaittavuuden parantamiseen (34). Em. toimenpiteet tarkentuvat vuonna 2010 käynnistettävän valtatien 23 välin Varkaus-Viinijärvi tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä ja
niissä tulee ottaa huomioon alueen kehittyvä maankäyttö.
Lepikkomäentien parantamistarpeita kasvattavat sekä tien varteen tuleva
uusi koulu että huoltoaseman kohdan maankäytön kehittyminen. Toimenpiteiksi esitetään kevyen liikenteen väylän jatkamista uudelle koululle saakka,
Lepikkomäentien päällysteen jatkamista koulun ohi, kahden loivapiirteisen
hidastetöyssyn
toteuttamista
koulun
kohdalle
sekä
40
km/h-
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nopeusrajoituksen toteuttamista (30). Lisäksi esitetään keskisaarekkeellisten
suojateiden toteuttamista seurakuntatalon kohdalle (31) sekä huoltoaseman
kohdalle (32). Huoltoaseman kohdalla on tarvetta myös kevyen liikenteen
järjestelyille.

Kuva 40.

Toimenpiteet Karvion alueella.

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti valtatielle 23 sekä
seututielle 476. Valtatien 23 osalta tarkentuvat toimenpiteet em. tiesuunnitelman yhteydessä (51). Ennen järeämpää valtatiehanketta olisi valtatiellä
tarvetta erityisesti seututien 476 liittymän (40) sekä maantien 4784 (50) ja
maantien 15411 (51) liittymien tievalaistukselle.
Seututiellä 476, Heinäveden taajaman länsipuolella esitetään Malkkilantien
liittymän siirtoa sekä valaistuksen jatkamista keskustan suunnasta ohi em.
liittymän (41). Lisäksi esitetään Pääskyvuoren liittymän näkemäraivauksia
(49). Taajaman itäpuolelle esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista
vaiheittain välille teollisuusalue-Kerma (42, ensi vaiheessa Kerman kohdalle). Kerman kohdalle esitetään myös valaistuksen täydentämistä sekä keskustan suuntaan (43) että Vihtarin suuntaan (44). Lisäksi Pölläkäntien liittymään esitetään liittymän muotoilua, valaistuksen toteuttamista sekä samalla
linja-autopysäkin muuttamista olakkeelliseksi (45).
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Savonrannantien liittymään esitetään Stop-merkin asentamista, nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista lännestä päin liittymään saakka sekä sisäkaarteessa olevan kallioleikkauksen ja linja-autopysäkin välin näkemäraivausta
(46). Lisäksi esitetään nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h:iin Vihtarin
aseman kohdalla (47) sekä kaarteen suuntamerkkien asentamista Liperin
rajan kohdalla olevien tiukkojen kaarteiden kohdalle (48).
Valamoon esitetään kevyen liikenteen väyläjärjestelyjä sekä nopeusrajoituksen laskemista 30 km/h:iin luostarin liittymän kohdalla (52).

Kuva 41.

Toimenpiteet Heinäveden haja-asutusalueella.

Haja-asutusalueelle esitetään lisäksi nopeusrajoitusten ajoratamaalausten
toteuttamista seututielle 476 Kerman, Vihtarin sekä kirkonkylän kohdilla oleviin nopeusrajoitusten muutoskohtiin sekä järjestelmällisiä yksityistieliittymien
ja tasoristeysten näkemäraivauksia.
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Toimenpideohjelmat ja vaikutukset

Toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan seuraavasti:
- kiireellisyysluokka 1 vuosina 2010 - 2013
- kiireellisyysluokka 2 vuosina 2014 - 2017
- kiireellisyysluokka 3 vuosina 2018 Lisäksi on esitetty ns. pikatoimenpiteet. Myös isommat erillishankkeet on
vaiheistettu eri kiireellisyysluokkiin osoittamaan niiden kiireellisyysjärjestystä.
Kiireellisyysluokitus on ohjeellinen.
Taulukossa 12-16 on esitetty toimenpiteiden kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuutahoittain. Taulukossa on otettu huomioon myös ELY:n ja kuntien yhdessä toteutettavaksi esitetyt hankkeet. Kustannusarviot eivät käsitä
ns. suuria valtatiehankkeita.
Yksittäisten toimenpiteiden kustannukset ja vastuutahot on esitetty tarkemmin liitteinä 2-6 olevissa toimenpidetaulukoissa.
Taulukko 12. Varkauden toteuttamisohjelma.
Varkaus
Liikenneturvallisuustoimenpiteet
- kunta
- ELY ja kunta yhdessä
Erillishankkeet
- kunta
- ELY ja kunta yhdessä
(Mustikkatie)
Pikatoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka
Kustannukset [1000€]
1
2
3
133
80

463
25

80

550
120

150
270

883

908

Onn.
YHTEENSÄ
vähenemä
[1000€]
(hvjo/v)
676
105

0,043

400
1550
3300

1100
1940
3300

0,219
0,047

5330

20
1
1
7143

0,033
0,009
0,351

Taulukko 13. Pieksämäen toteuttamisohjelma.
Pieksämäki
Liikenneturvallisuustoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
- ELY ja yksityinen yhdessä
Erillishankkeet
- ELY ja kunta yhdessä
(Naiskangas)
Pikatoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka
Kustannukset [1000€]
1
2
3
390
5
140
7

865
15
325

1020

540

1562

1745

900

YHTEENSÄ
[1000€]

Onn.
vähenemä
(hvjo/v)

2155
20
640
7

0,012
0,130
0,005

6980
7600

8540
7600

0,37
0,171

15655

16
10
5
18993

0,027
0,005
0,720

175
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Taulukko 14. Leppävirran toteuttamisohjelma.
Leppävirta
Liikenneturvallisuustoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
- yksityinen
Erillishankkeet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
Pikatoimenpiteet
- kunta
- ELY
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka
Kustannukset [1000€]
1
2
3
68
1
110

375

554

186
10

250
200
1662

2308

198
10

Onn.
YHTEENSÄ
vähenemä
[1000€]
(hvjo/v)

5

452
21
110
5

3670

250
200
5707

0,007
0,057

3883

21
14
6780

0,001
0,023
0,215

0,100
0,027

Taulukko 15. Joroisten toteuttamisohjelma.
Joroinen
Liikenneturvallisuustoimenpiteet
- kunta
- ELY
- kunta ja ELY yhdessä
Erillishankkeet (kaikki kunta ja
ELY yhdessä)
Pikatoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
- ELY ja yksityinen yhdessä
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka
Kustannukset [1000€]
1
2
3
214
80
145

439

76
118

194

Onn.
YHTEENSÄ
vähenemä
[1000€]
(hvjo/v)

100
30
162

390
110
425

0,064
0,109

860

860

0,037

29
7
14

0,041
0,002
0,006
0,022
0,281

1152

1835

Taulukko 16. Heinäveden toteuttamisohjelma.
Heinävesi
Liikenneturvallisuustoimenpiteet
- kunta
- ELY
- kunta ja ELY yhdessä
Erillishankkeet (kaikki kunta ja
ELY yhdessä)
Pikatoimenpiteet
- kunta
- ELY
- ELY ja kunta yhdessä
YHTEENSÄ

Kiireellisyysluokka
Kustannukset [1000€]
1
2
3
64

Onn.
YHTEENSÄ
vähenemä
[1000€]
(hvjo/v)

131

65
25
145

12
180
50

141
205
326

0,001
0,061
0,059

260

75

1800

2135

0,012
0,033

2042

11
9
2
2829

455

310

0,001
0,167

Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 37,6 milj. €, josta Varkauden kaupungin alueelle sijoittuvien toimenpiteiden osuus on 7,1 milj. €, Pieksämäen 19 milj. €, Leppävirran 6,8 milj. €,
Joroisten 1,8 milj. € sekä Heinäveden 2,8 milj. €.
Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän seudulla yhteensä 1,734
henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (Tarva 4.11). Tästä
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Varkauden kaupungin alueelle sijoittuvien toimenpiteiden osuus on 0,351
hvjo/v, Pieksämäen 0,720 hvjo/v, Leppävirran 0,215 hvjo/v, Joroisten 0,281
hvjo/v ja Heinäveden 0,167 hvjo/v. Tehokkaimpia ovat liikenteen ohjauksen
toimenpiteet ja erityisesti nopeusrajoituksen alentaminen edullisten toteuttamiskustannusten vuoksi. Katuverkolle suunniteltujen toimenpiteiden henkilövahinko-onnettomuusvähenemää ei voitu laskea onnettomuushistorian perusteella, koska katuverkolla tapahtuneita onnettomuuksia ei ole täysin paikannettu. Näin ollen todellinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on
selvästi edellä esitettyä arviota suurempi. Maanteiden toimenpiteiden myötä
saatavaksi yhteiskuntataloudelliseksi onnettomuuskustannusten säästöksi
arvioidaan seudulla yhteensä noin 817 000 €/vuosi (yksikköhinta 471 000
€/henkilövahinko-onnettomuus, lähde: Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005). Varkauden alueen osuus em. säästöistä on 165 000 €/v,
Pieksämäen 339 000 €/v, Leppävirran 101 000 €/v, Joroisten 132 000 €/v ja
Heinäveden 79 000 €/v. Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä
saadaan merkittäviä kustannussäästöjä.
Laskennallisen henkilövahinko-onnettomuusvähenemän lisäksi suunnitelman toteuttamisella on paljon muita välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille
tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä priorisoitaessa. Liikennekasvatustyön (luku 7) vaikutukset realisoituvat pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena ja edelleen onnettomuusvähenemänä, onnettomuusriskin pienenemisenä sekä kunnille kohdistuvien kustannusten vähenemisenä.
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5 KEVYEN LIIKENTEEN LAATUKÄYTÄVÄT

5.1

Laatukäytävien muodostamisperiaatteet

Työn yhteydessä määritettiin rinnan liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden kanssa myös kevyen liikenteen laatukäytävät ohjaamaan ja priorisoimaan kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä. Laatukäytävät määriteltiin
kuntakohtaisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-

-

-

5.2

laatukäytäviksi määriteltiin vilkkaimmat kevyen liikenteen reitit kuntakeskuksista keskeisille asuin- ja työpaikka-alueille ottaen huomioon jalankulun ja pyöräilyn potentiaali (ns. jalankulku- ja pyöräilyvyöhykkeet),
toimintojen sijainnit (erityisesti koulut ja vanhainkodit), palvelujen saavutettavuudet sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta keskeiset yhteydet
laatukäytäviä esitettiin myös kuntarajat ylittäville yhteyksille, mikäli liikkumistarpeet ja kevyen liikenteen potentiaali näin edellyttävät (suurempien kuntien rajojen tuntumassa olevat ns. sivutaajamat)
laatukäytäviksi esitetyillä yhteyksillä on jo nykyisin pääosin kevyen liikenteen väylä; osin esiintyy kuitenkin vielä yhteyspuutteita.

Kevyen liikenteen laatukäytävät kunnittain

Seuraavissa kuvissa on esitetty kevyen liikenteen laatukäytävät kunnittain.
Laatukäytävät on määritelty kunnittain seuraavasti:
-

-

-

-

-

Pieksämäellä keskeiset yhteydet on määritelty välille NaarajärviMetsäkouluntie sekä keskustasta Nenonpellon ja Vanhan Mikkelintien
suuntaan. Lisäksi on esitetty yhteydet torilta Välikadun ja Kontiopuiston
sekä keskustasta Tahinniemen suuntaan.
Varkaudessa yhteydet on määritelty keskustasta valtatien 23 vartta pitkin niin Könönpeltoon kuin Käpykankaalle, keskustasta Savontietä ja
Relanderinkatua pitkin pohjoiseen sekä kuntarajojen yli niin pohjoisen
Timolaan kuin etelän Kuvansiin. Lisäksi on esitetty yhteydet Jäppilän ja
Puurtilan suuntaan sekä Käpykankaantielle ja Kiertotielle. Harjulantien
yhteys on mahdollista toteuttaa vasta, kun katu on rakennettu valmiiksi.
Leppävirralla on esitetty yhteydet keskustasta niin Savonkatua pitkin
eteläiselle asuinalueelle kuin Teollisuustietä pitkin tärkeälle työpaikkaalueelle ja Oksmanintietä pitkin Paajalanmäen alueelle. Leppävirrantietä pitkin on esitetty lisäksi yhteydet niin Konnuksentien suuntaan kuin
länteen työpaikka-alueelle. Myös Heinävedentie kuuluu osaltaan laatukäytäviin. Laatukäytäväksi esitetään keskusta-alueen yhteyksien lisäksi
Timolasta Varkauteen johtavaa yhteyttä.
Joroisissa esitetään laatukäytäviksi keskusta-alueella Pieksämäentietä,
Mutalantietä, Koskentietä ja Kotkatlahdentietä sekä Kuvansissa Kuvansista Varkauteen johtavia kevyen liikenteen väyliä.
Heinävedellä esitetään laatukäytäviksi keskusta-alueella Heinävedentietä, Kermanrannantietä sekä Kermantietä.
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Kuva 42.

Kevyen liikenteen laatukäytävät Pieksämäellä.

Kuva 43.

Kevyen liikenteen laatukäytävät Varkaudessa.
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Kuva 44.

Kevyen liikenteen laatukäytävät Leppävirralla.

Kuva 45.

Kevyen liikenteen laatukäytävät Joroisissa.
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Kuva 46.

5.3

Kevyen liikenteen laatukäytävät Heinävedellä.

Toimenpideohjelma

Tavoitteena on, että laatukäytävillä toteutuu:
-

yhtenäinen, jatkuva väylä
korkeatasoinen hoito ja ylläpitotaso (ml. säännölliset uudelleenpäällystykset)
hyvä valaistus, nopea puutteiden korjaaminen
opastus
levähdysmahdollisuudet (penkit) sekä
väylien viihtyisyys.

-

Laatukäytävien kehittämiseksi tarvittavat kevyen liikenteen väylä- ja alikulkuhankkeet vastuutahoineen on esitetty liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidetaulukoissa. Laatukäytäville esitetyt toimenpiteet on priorisoitu kevyen liikenteen hankkeiden kärkeen. Keskeisiä laatukäytävien toteuttamiseksi tarvittavia väylä- ja alikulkuhankkeita ja rakenteen parantamistoimenpiteitä ovat:
-

Pieksämäellä välin Kaakinmäenkatu-Kontiopuisto-Metsäkouluntie kevyen liikenteen väylä ja alikulut, Pohosjoentien/Huvilakadun kevyen liikenteen väylän parantaminen, Vanhan Mikkelintien kevyen liikenteen
väylä sekä torin-Välikadun välinen kevyen liikenteen yhteys.
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Varkaudessa Kämärin suunnan kevyen liikenteen väylän parantaminen, Kuvansin ja Timolan suunnan yhteyksien jatkuvuuden parantaminen sekä Harjulantien jatkaminen eritasoliittymään saakka.
Leppävirralla Konnuksentien kevyen liikenteen väylä, Heinävedentien
ja Konnuksentien liittymän alikulku sekä Teollisuustien varren nykyisen
kevyen liikenteen väylän erottaminen piha-alueista.
Heinävedellä Kermanrannantien kevyen liikenteen väylän jatkaminen
satamaan saakka.

Laatukäytävillä esitetään lisäksi kiinnitettäväksi erityistä huomiota:
-

-

-

-

-

sujuvuuspuutteiden korjaamiseen ja esteettömyyteen (esteet, reunakivet, muut sujuvuusesteet sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden kannalta); vastuutaho ELY/kunnat
viihtyisyyden parantamiseen (alikulkujen siisteys, levähdyspenkit, istutukset, valaistuspuutteiden järjestelmällinen korjaaminen); vastuutaho
ELY/kunnat
keskustojen pyöräparkkeihin (erityisesti Varkaus ja Pieksämäki); vastuutaho kunnat
hoitoon ja kunnossapitoon, erityisesti talvihoitoon (talvihoitoluokkien
nostaminen, täsmähoitokohteet, päällystevaurioiden korjaaminen);
vastuutaho ELY/kunnat
viitoitukseen ja liikenteen ohjaukseen (opastuksen selkeyttäminen);
vastuutaho ELY/kunnat
tiedottamiseen reiteistä (reitti-informaatio, kartat, internet), terveyshyödyistä ja palautekanavista; tiedotusvälineiden hyödyntäminen; vastuutaho kunnat
työmatkapyöräilyyn ja –kävelyyn kannustamiseen; vastuutaho kunnat/työnantajat.

Edellä mainittujen toimenpiteiden edistäminen ja tarkempi vastuuttaminen
esitetään läpikäytäväksi säännöllisesti kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien
kokouksissa sekä laajemmin myös seudulla kokoontuvan liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksissa.
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6 ESTEETTÖMYYS

6.1

Esteettömyyden nykytila ja kehittämistarpeet

Esteettömyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitettiin suunnitelman yhteydessä asukkaille toteutetulla kyselyllä, vanhusten vaaranpaikkakartoituksilla sekä järjestämällä kuntien keskustaajamissa esteettömyyskierrokset.
Lisäksi hyödynnettiin kunnissa aikaisemmin tehtyjä esteettömyyskartoituksia.
Kyselyissä ja kartoituksissa esiin nousseita yleisiä esteettömyysongelmia
olivat koko seudulla mm. julkisten tilojen saavutettavuus, luiskien, hissien ja
automaattiovien puuttuminen, näkemäesteinä talvisin olevat aurausvallit sekä keväisin hidas hiekoituksen poisto (pöly). Kuntakohtaisesti nousivat esille
Pieksämäellä aurauksen ja liukkaudentorjunnan hitaus ja huonous, Leppävirralla sorapintaisten teiden kunto, Joroisissa kevyen liikenteen väylien hiekoitus, Heinävedellä mäkinen maasto sekä Varkaudessa virheellinen pysäköinti
sekä liikkumisesteenä erityisesti sokeille olevat jalkakäytäville sijoitetut mainostaulut.
Esteettömyyskierroksilla käveltiin yhdessä suunnittelijoiden kanssa läpi kuntien keskustaajamien keskeisimmät reitit ja kirjattiin ylös erityisesti iäkkäiden
ja liikkumisesteisten liikkumiseen liittyviä ongelmia ja parannustoimenpiteitä.
Kierroksille osallistui liikkumisesteisiä ja iäkkäitä henkilöitä avustajineen,
kuntien teknisen ja sosiaalitoimen henkilöstöä sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajia.
Esteettömyyskierroksilla nousivat kaikissa kunnissa esiin liikkeiden sisäänkäynnit, joissa havaittiin paljon puutteita. Usein puuttuivat automaattiovet
ja/tai luiskat tai sisäänkäynnit eivät olleet toimivia apuvälineiden kanssa liikkuville. Kaikissa taajamissa oli keskusta-alueella korkeita reunakiviä, jotka
haittaavat erityisesti pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkevia. Kevyen liikenteen
väylien erilaisia epäjatkuvuuskohtia oli myös kaikkien kuntien taajamissa.
Ongelmia aiheuttivat väylien puute, laajat ja jäsentymättömät alueet yhteyksien välissä, kunnossapito sekä liikerakennusten pihojen ja katujen läpikulku.
Leppävirralla, Heinävedellä ja Joroisissa erityisen ongelman muodostavat
maastonmuodot. Näissä keskustaajamissa oli korkeuseroja, jotka vaikeuttavat sekä apuvälineillä liikkuvia että ikääntyneitä liikkujia. Maastonmuotoja on
lähes mahdoton korjata, mutta kulkemista voi helpottaa mm. huolehtimalla
erityisen hyvin kunnossapidosta sekä lisäämällä reiteille levähdyspenkkejä.
Varkaudessa ja Pieksämäellä oli valo-ohjattuja liittymiä, joissa jalankulkijoiden vihreä vaihe on liian lyhyt hitaasti liikkuville. Varkaudessa lisäksi valojen
ääniopasteissa oli paikoin puutteita.
Esteettömyyskierroksilla esiin nousseet liikenneturvallisuuteen liittyvät toimenpidetarpeet sisällytettiin liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluetteloihin. Yksittäiset kuntakohtaiset esteettömyyteen liittyvät toimenpideehdotukset on kirjattu sähköisessä suunnitelma-aineistossa esitettyihin esteettömyyskierrosten muistioihin.
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Kuva 47.

Joroisten kunnantalon P-alueen vieressä kulkeva tonttikatu ja pihaalue muodostavat laajan ja jäsentymättömän alueen. Oikeaan reunaan
esitetään rakennettavaksi korotettu jalkakäytävä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Kuva 48.

Pieksämäen seurakuntakeskuksen sisäänkäynnissä on luiska ja soittokello, mutta tila on ahdas ja ovi kapea.
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Seudulle yhteiset kehittämisperiaatteet

Suunnitelman yhteydessä esiin nousseiden kehittämistarpeiden perusteella
laadittiin ehdotukset seudulle yhteisistä esteettömyystoimenpiteistä:
Kuntien esteettömyysvastaavien nimeäminen
- Esteettömyysvastaavien tehtävänä on esteettömyystyön koordinointi
kunnassa, kouluttautuminen sekä osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan.
- Esteettömyysvastaavat voivat järjestää myös seudullisia kokoontumisia, jossa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia.
Esteettömyyden huomioiminen liikkeiden sisäänkäynneissä ja sisätiloissa
- Informoidaan liikkeenharjoittajia ja lisätään yhteistyötä.
- Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä järjestää yhteistyössä esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa tilaisuuden, jossa käydään läpi ongelmia liikkumisesteisten näkökulmasta sekä annetaan vinkkejä edullisiksi parantamisehdotuksiksi
liikkeenharjoittajille. Käsiteltäviä asioita ovat mm. erilaiset sisäänkäyntiratkaisut, kuten toimiva luiska ja soittokello kalliiden automaattiovien sijaan, sisätilojen mitoitus myös pyörätuolilla liikkujille, ulkomainokset väylän reunaan, pysäköintialueiden selkeän jäsentelyn
merkitys liikkumisesteisten ja liikenneturvallisuuden kannalta sekä invapysäköintipaikkojen (2 paikkaa / P-alue) riittävyys. Tilaisuudessa
markkinoidaan esteettömyyttä liikkeenharjoittajille kilpailu- ja imagoetuna. Esteettömyyden huomioon ottaminen ja puutteiden korjaaminen lisää asiakkaita ja kohentaa yrityksen mainetta.
Reunakivien järjestelmällinen madaltaminen (0-3 cm)
- Taajamien ydinkeskustoissa keskeisimpien kevyen liikenteen reittien
suojateiden reunakivet madalletaan järjestelmällisesti 0-3 cm:n korkuisiksi. Työ tehdään kuntien sekä Pohjois-Savon ELY:n resurssien
puitteissa, mutta suunnitelmallisesti ja priorisoidusti.
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat ja/tai avustajat otetaan
mukaan sekä julkisten tilojen että tie- ja katuverkon suunnitteluhankkeisiin. Lisäksi huomioidaan suunnittelun esteettömyysohjeet. Näin
varmistetaan, ettei tehdä enää uutta esteellistä ympäristöä.
Kunnossapidon tehostaminen
- Urakoitsijoiden kanssa käydään läpi talvihoidon laatuvaatimukset ja
hiekoitusperiaatteet sekä niiden toteutuminen taajamien ydinkeskustojen kevyen liikenteen väylillä. Tarvittaessa tarkennetaan ohjeistusta
tai määritellään erityisiä täsmähoitokohteita.
Levähdyspenkkien lisääminen suosituimmille reiteille
- Kaikissa kunnissa ikääntyvien liikkujien määrä lisääntyy jatkuvasti.
Levähdyspenkit ovat ikääntyville tärkeitä erityisesti taajamissa, joissa
on suuria korkeuseroja. Taajama-alueiden suosituimmilla reiteillä tulee tarkistaa levähdyspenkkien määrän riittävyys sekä lisätä penkkejä
tarpeen mukaan.
Edellä esitetyt periaatteet esitetään otettavaksi käyttöön kaikissa kunnissa.
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Yleistä

Työssä laadittiin liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat Varkauteen,
Pieksämäelle, Leppävirralle ja Heinävedelle. Joroisten liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma on laadittu vuonna 2007 yhdessä Rantasalmen ja
Juvan kuntien kanssa. Toimintasuunnitelmat laadittiin kunnittain kaikkiin hallintokuntiin. Suunnitelmien laatimista ohjattiin konsultin toimesta kahdessa
seudullisessa aivoriihi–tilaisuudessa, joissa tehtiin myös ryhmätöitä ja pohdittiin kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työn
yhteydessä tarkistettiin kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kokoonpanot
tai muodostettiin ryhmä, mikäli sitä ei ollut aikaisemmin olemassa.

7.2

Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä

Yhteistyön kautta kuntien liikenneturvallisuustyöhön saadaan voimaa. Yhteistyötä tehdään sekä kunnan sisällä eri hallintokuntien välillä että kunnan ja
muiden toimijoiden välillä.
Kodin ja vanhempien rooli liikennekasvatustyössä on merkittävä. Liikennekasvatus on osa yleistä hyvien tapojen, kuten toisten ihmisten huomioon
ottaminen ja kohteliaisuus, opettamista. Ensimmäinen malli liikenteessä
käyttäytymisestä sekä myös käsitys liikenteen vaaroista saadaan kotoa,
vanhemmilta tai muilta läheisiltä. Varhaisessa vaiheessa mukaan tulevat
myös päivähoito ja koulu. Lapsen liikennekasvatuksesta saadaan tehokkainta kodin, päivähoidon ja koulun välisellä tiiviillä yhteistyöllä.
Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastusviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus) toimivat tärkeinä kumppaneina kunnan tai kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Viranomaistehtäviin sisältyy lakisääteisesti olennaisena osana liikenneturvallisuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä. Poliisi sekä
palo- ja pelastusviranomaiset osallistuvat usein mm. päiväkotien ja koulujen
liikennekasvatustyöhön vierailemalla laitoksissa. Heillä on siten olennainen
rooli kuntien liikenneturvallisuustyössä.
Kuntien eri hallintokuntien liikenneturvallisuustyön mahdollisuudet ovat moninaiset. Työntekijät tapaavat asukkaita elämän eri vaiheissa äitiysneuvolasta vanhustenhuoltoon, mikä luo hyvät edellytykset tehokkaalle ja järjestelmälliselle liikenneturvallisuustyölle. Kullekin ikä- ja kohderyhmälle voidaan
suunnitella sopivat toimenpiteet, joita toteutetaan eri hallintokunnissa. Liikenneturvallisuusasioiden korostaminen tulisikin omaksua osaksi jokapäiväistä työtä. Työntekijöiden lisäksi päättäjien ja kunnan johdon rooli liikenneturvallisuustyössä on tärkeä.
Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla
ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla,
tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta
yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
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Liikenneturva on ollut seudun liikenneturvallisuustyössä mukana monella
tavalla. Esimerkiksi Varkaudessa on järjestetty vuosittain useita iäkästeematilaisuuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa. Niihin on osallistunut joka vuosi
useita satoja henkilöitä. Erilaisissa tapahtumissa teemana ovat yleensä olleet joko turvalaitteet (turvavyö, kypärä, heijastin) tai ajovireys/rattijuopumus.
Lisäksi on järjestetty erilaisia kunnan henkilöstölle ja muille alan ammattilaisille suunnattuja koulutustilaisuuksia (mm. päiväkotihenkilöstölle, opettajille
sekä vanhusväestön kanssa työskenteleville).
Varkaudessa on tehty myös erittäin hyvää Liikenneturvan ja Poliisin välistä
yhteistyötä. Paikallispoliisi tekee aktiivisesti ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä ja yhteistyössä on järjestetty mm. kattava vanhempainiltakierros kouluissa. Nuorille suunnattuja elämyksellisiä valistustilaisuuksia (Shokki
syntyy sekunnissa, Ehjänä elämässä) on toteutettu järjestelmällisesti niin,
että kaikki ikäluokat tavoitetaan lukiossa ja ammattikoulussa. Liikenneturva
on osallistunut myös toisinaan tiedotus- ja valvontaratsioihin (mm. rengasratsia).
Yrityksillä on hyvät mahdollisuudet edistää liikenneturvallisuutta työpaikoilla
ja esim. tukemalla työntekijöiden turvavälineiden käyttöä tai laatimalla yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma, jolle on olemassa Liikenneturvan
toimesta laadittu malli. Yrityksen saama hyöty liikennetapaturmien ehkäisytyössä konkretisoituu erityisesti lyhentyvinä työkyvyttömyysaikoina ja säästöinä työterveyshuollossa. Lisäksi liikenneturvallisuusasioiden huomioon
ottaminen nostaa yrityksen imagoa. Yritysten kautta tehtävällä liikenneturvallisuustyöllä olisi mahdollista saavuttaa helposti suuri joukko aktiivi-ikäisiä
työssäkäyviä asukkaita, joiden saavuttaminen on monesti ongelmallista.
Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kuntien liikenneturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan tavoittaa erilaisia käyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja luoda liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten
järjestöjen kartoittaminen on yleensä melko helppoa ja yhteistyötä on tehty
usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.

7.3

Liikenneturvallisuustyöryhmät ja ryhmien toimintamalli

Kuntien liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmissä, jotka muodostettiin työn alussa. Ryhmiin valittiin kaikista hallintokunnista edustajia, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyön organisoinnista
omissa hallintokunnissaan. Lisäksi ryhmiin kuuluvat eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Hallintokuntiin muodostetaan omat alaryhmät, jotka kokoontuvat itsenäisesti säännöllisesti liikennekasvatustyön toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Lisäksi esimerkiksi kouluilla voi
olla omat liikenneturvallisuusryhmät, joissa suunnitellaan ja koordinoidaan
koulun sisäistä liikenneturvallisuustyötä. (Kuva 49)
Ryhmien kokoonpanot tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Kuntien edustajien lisäksi ryhmien kokouksiin kutsutaan säännöllisesti elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen, Liikenneturvan, Poliisin sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajat. (Taulukko 17)
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Kuva 49.
Taulukko 17.
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Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä.

Liikenneturvallisuustyöryhmien kokoonpanot kunnittain.

Leppävirta
Arto Karvinen (pj), tekninen lautakunta
Juha Laitinen (siht.), tekninen toimi
Ossi Valtonen, tekninen toimi
Virve Wright, tekninen toimi
Taisto Kainulainen, koulutoimi
Mika Strömberg, koulutoimi
Sonja Merta, sosiaali- ja terveystoimi
Leena Sojakka, sosiaali- ja terveystoimi
Päivi Ahveninen, sosiaali- ja terveystoimi
Leena Sallas, sivistys- ja kulttuuritoimi
Ari Thitz, tiejaoston puheenjohtaja
Pekka Itkonen, vanhusneuvoston puheenjohtaja
Arja Montonen, Leppävirran invalidiliiton puheenjohtaja
Tuula Taskinen/Tarja Korhonen, Liikenneturva
Jyrki Haapala, Poliisi
Ilpo Hartikainen, pelastuslaitos
Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon Ely

Pieksämäki
Tapani Mähönen, Tekninen toimi, Tekninen johtaja (pj)
Heikki Mäyränen, Sosiaalitoimi, Talous- ja hallintopäällikkö
Eija Tikkanen, Sosiaalitoimi, Avohuollon ohjaaja
Timo Kauppinen, Tekninen toimi, kaupungininsinööri
Mauri Kietäväinen, Tekninen lautakunta, Teknisen lautakunnan jäsen
Mirja Loponen, Tekninen lautakunta, Teknisen lautakunnan jäsen
Pasi Haverinen, Sivistystoimi, Liikennesuunnittelija
Kari Koistinen, Koulutoimi
Timo Tarkiainen, Koulutoimi
Vilho Valtanen, Vanhusneuvosto
Niilo Hämäläinen, Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys ry
Hannu Jäppinen, Pieksämäen poliisi
Jukka Kovanen, Etelä-Savon Kauppakamari, Pieksämäen paikallisosasto
Pertti Asikainen, Pohjois-Savon Ely
Matti Oinas, Pohjois-Savon Ely
Reijo Tarkiainen, Liikenneturva
Markku Poikola, Vammaisneuvosto
varahenkilöt:
Erkki Saukkonen, Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys ry
Hannu Liukkonen, Pieksämäen Poliisi
Harri Kovanen, Etelä-Savon Kauppakamari, Pieksämäen paikallisosasto
Annastina Tsutsunen, Tekninen lautakunta/Mari Kietäväisen varahenkilö
Kalevi Kaasinen, Tekninen lautakunta/ Mirja Loposen varahenkilö

Varkaus
Saija Kärkkäinen (pj), teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Kati Toikkanen (siht.), tekninen toimi
Jani Viljakainen, tekninen toimi
Jaana Hautala, sosiaali- ja terveystoimi
Aino Kelloniitty-Nyyssönen, sosiaali- ja terveystoimi
Irmeli Tsupari, opetustoimi
Terttu Loikkanen, päivähoito
Tarja Tomperi-Tuovinen, liikuntapalvelut
Tuula Taskinen, Liikenneturva
Kari Sevon, Liikenneturva
Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon Ely
Jyrki Haapala, Poliisi

Heinävesi
Osmo Mikkonen (pj), teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Elli Kauhanen (vpj), sivistyslautakunnan puheenjohtaja.
Esko Jaakkila, kunnanhallituksen jäsen
Anneli Malmsted, perusturvajohtaja
Maarika Kasonen, sivistysjohtaja
Paula Ukkonen, päivähoidon ohjaaja
Jouko Korhonen, tekninen johtaja
Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon Ely
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Kunkin kunnan työryhmän toimintaa ohjaa puheenjohtaja, joka on nimetty
ryhmän perustamisen tai kokoonpanon tarkistamisen yhteydessä.
Puheenjohtaja:


vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämisestä



välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmille (työryhmän jäsenet)



vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat oman hallintokuntansa/organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja
päätetyistä asioista omassa hallintokunnassa/organisaatiossa. Hallintokuntakohtaisesti kokoonnutaan käsittelemään kyseisen sektorin asioita työryhmän edustajan johdolla. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa,
tarvittaessa useammin.
Ryhmän tehtävät ovat:


liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille



liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta



toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan



liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnettomuudet)



ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet)



liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen



tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein



liikenneturvallisuusteeman valinta joka toinen vuosi.

Liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen on olennaista
liikenneturvallisuustyön koordinoinnin ja järjestelmällisyyden kannalta.
Kokouksissa saadaan käsitys liikenneturvallisuustyön kokonaistilanteesta
kunnassa seuraamalla suunnitelmien toteutumista ja keskustelemalla
ajankohtaisista asioista. Kokoontuminen on välttämätöntä myös sovittaessa eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden käytännön toteutustavoista.
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Kuva 50.

Työn aikana järjestettiin seudulle yhteisiä tilaisuuksia, joissa liikenneturvallisuustyötä suunniteltiin kunnittain ryhmätyönä.

Kuva 51.

Varkauden liikenneturvallisuustyöryhmä pohtii toimenpiteitä.
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Työpaikkahaastattelut

Liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä tehtiin vierailu yhteen alueen
yritykseen sekä haastateltiin Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien työsuojelupäälliköt. Haastatteluissa selvitettiin, kuinka työpaikoilla nykytilanteessa
seurataan työmatkatapaturmia ja tehdään liikenneturvallisuustyötä.
Suurten työnantajien saaminen mukaan liikennekasvatustyöhön olisi tärkeää
työn vaikuttavuuden parantamiseksi. Työpaikkojen kautta olisi mahdollista
saada parhaimmillaan suuri joukko työmatkaliikkujia liikennekasvatustyön
piiriin. Työn yhteydessä haastateltiin Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien
sekä yhden yrityksen työsuojelupäälliköitä ja samalla keskusteltiin mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Kappaleen loppuun on koottu vinkkejä työpaikkojen liikenneturvallisuustyöhön.
Pieksämäen kaupungin palveluksessa työskentelee runsaat 1000 työntekijää, joista osa tekee vuorotyötä. Työntekijät käyvät Pieksämäellä töissä pääasiassa lähialueelta (1-30 km). Kauempaa tulee yksittäisiä henkilöitä (mm.
Kuopiosta ja Jyväskylästä). Arvion mukaan suuri osa liikkuu omalla autolla.
Kesällä työmatkoja kuljetaan myös pyörällä. Julkisia kulkuvälineitä käytetään
vähän. Henkilöstöstä arviolta 5 – 10 % tekee työasiointimatkoja ja he kulkevat useimmiten autolla.
Työ- ja työasiointimatkojen turvallisuuteen liittyen eniten henkilöstön keskuudessa keskustelua herättää katujen kunnossapito ja erityisesti liukkaus.
Kaupungin työntekijöille sattuneet työmatkatapaturmat tilastoidaan ja ne käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Työntekijöille tai työnsä vuoksi liikkuville
ei ole järjestetty liikenneturvallisuuskoulutusta. Heijastimia on jaettu.
Varkauden kaupungilla työskentelee noin 1500 henkilöä. Vuorotyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimen päivähoidossa. Työntekijät asuvat noin 100 kilometrin säteellä Varkaudesta. Arvion mukaan noin
puolet kulkee töihin jalan tai pyörällä ja puolet omalla autolla. Bussilla kuljetaan hyvin vähän. Työmatkatapaturmia ja niistä aiheutuneita poissaoloja
seurataan. Useimmiten tapaturmat ovat sattuneet pyöräillessä tai kävellessä.
Työntekijöille tai työnsä vuoksi liikkuville ei ole järjestetty liikenneturvallisuuskoulutusta.
Danfossin palveluksessa työskentelee noin 180 työntekijää. Valtaosa henkilöstöstä kulkee työmatkat henkilöautolla ja myös kimppakyydeillä. Yksittäiset
henkilöt kulkevat työmatkat polkupyörällä ja muutama jalan. Suurin osa työntekijöistä tulee Leppävirran taajama-alueelta ja lähiympäristöstä mm. Heinävedentien ja Sorsakoskentien suunnasta, mutta myös Kuopiosta ja Varkaudesta käy työntekijöitä. Työasiointimatkoja tekevät erityisesti myyntihenkilöt.
Yrityksen kuljetukset ovat kappaletavarakuljetuksia. Tulevia sekä lähteviä
autoja käy vuorokaudessa tehtaalla noin 15-20 kpl. Kuljetukset lähtevät valtatielle 5 sekä pohjoiseen että etelään. Haastattelun yhteydessä kirjattiin ylös
yrityksen kuljetuksiin ja yleisesti Leppävirran liikenteeseen liittyviä ongelmia,
jotka on otettu huomioon liikenneturvallisuussuunnitelmassa.
Yrityksessä ei tällä hetkellä tehdä juurikaan liikenneturvallisuustyötä. Kaikille
työntekijöille jaetussa turvallisuusoppaassa on ohjeita liikkumisesta ja liikennesäännöistä piha-alueella, mitä työntekijöiden pyydetään noudattamaan.
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Kuljetusten hankintaan eivät vaikuta liikenneturvallisuusasiat; tärkeimmät
valintaperusteet ovat kaluston sopivuus, hinta sekä terminaaliverkosto ja sen
kattavuus.
Yrityksessä seurataan työmatkatapaturmia siltä osin kun ne aiheuttavat työkyvyttömyysaikaa tai vakuutuskorvauksia. Työntekijöille ei ole järjestetty
yleisesti liikenneturvallisuuteen liittyvää koulutusta. Trukkikuskeille on olemassa oma koulutus. Yritys hankkii hands free -napit kaikille työntekijöille,
joilla on puhelin käytössä.

Vinkkejä työpaikkojen liikenneturvallisuustyöhön:
-

-

-

-

-

-

Kampanjointi ja kilpailut turvavälineiden käytön edistämiseksi: esimerkiksi kaikki
tietyn kuukauden aikana työmatkansa pyöräilevät ja kypärää käyttäneet voivat
osallistua kilpailuun.
Turvavälineiden hankinnan tukeminen: työnantaja voi hankkia työntekijöilleen
heijastimia, liukuesteitä, pyöräilykypärän tai hands free –laitteet tai tukea hankintaa muulla tavalla. Työasiointimatkoilla pyöräileville voidaan hankkia kypärät.
Työntekijöiden kannustaminen työmatkatapaturmien lisäksi myös läheltä piti tilanteiden ilmoittamiseen: laaditaan yksinkertainen lomakepohja läheltä piti –
tilanteen raportointia varten ja kannustetaan työntekijöitä kertomaan työmatkoilla
sattuneista tilanteista. Kaavakkeen täyttäneiden kesken voidaan esimerkiksi arpoa säännöllisesti jokin pieni palkinto. Käydään tilanteet läpi yhdessä henkilöstön
kanssa ja keskustellaan, kuinka tilanteita voitaisiin välttää.
Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus: järjestetään asiantuntijaluentoja esimerkiksi turvavälineiden käytön hyödyistä, ajonopeuden vaikutuksista jarrutusmatkoihin ja ajoneuvon hallintaan, onnettomuuksien seurauksista jne.
Tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista: keväisin kypärän käyttö, talvella liukuesteet, pimeällä heijastin jne. Hyödynnetään esimerkiksi
Liikenneturvan valmiita tietolehtiä (Liite 8)
Työmatkaliikenteen vaaranpaikkakartoitukset: toteutetaan työmatkaliikenteen
vaaranpaikkakartoitus, johon on olemassa Liikenneturvan lomakepohjat ja malli.
Kartoituksen perusteella laaditaan yhteisiä ohjeita ja pelisääntöjä työmatkojen
turvallisuuden parantamiseksi.

Materiaalia työpaikoilla tehtävään liikenneturvallisuustyöhön löytyy mm.
Liikenneturvan internet-sivuilta. Yhteenveto aineistoista ikäryhmittäin on
esitetty liitteessä 7.

7.5
7.5.1

Toimintasuunnitelmat
Liikenneturvallisuustyön teemat

Kunnat valitsivat omalle liikenneturvallisuustyölleen teemat vuosiksi 20102011 ja 2012-2013. Teemojen vallinnassa on otettu huomioon paikalliset
ongelmat ja kehittämistarpeet. Tulevien vuosien aikana liikenneturvallisuustyön toimenpiteitä suunnataan teemaan liittyviä toimenpiteitä painottaen.
Varkaudessa liikenneturvallisuustoimintaa jatketaan jo aikaisemmin hyväksi
havaitulla tavalla. Painopisteitä ovat lähiliikenteen turvallisuus (mm. vammaisten huomioiminen, tavaran purku, tiedottaminen), koulureittien ja koulujen lähiympäristön turvaaminen sekä turvavälineiden käytön lisääminen.
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Liikenneturvallisuustyössä pyritään tulevina vuosina vaikuttamaan yleisesti
liikennekäyttäytymiseen.
• Vuosina 2010-2011 teemana ovat ”Mopoilijat ja autoilijat”. Tavoitteena on moottoriajoneuvojen nopeuksien hillitseminen, mopoilijoiden
osallisuushanke ja vertaisnuoritoiminta.
• Vuosina 2012-2013 teemana on ”Kevyt liikenne”.
Pieksämäellä liikenneturvallisuustyön tärkeitä painopistealueita ovat pyörätieverkon ja keskustapromenadin kehittäminen, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden kypärän käytön tehostaminen sekä turvallisuus- ja esteettömyyskartoitukset.
Liikenneturvallisuustyölle valittiin seuraavat teemat:
• Vuodet 2010-2011: ”Mopoilijat”. Keinoina ovat koulutuksen ja valistuksen konkretisointi sekä valvottujen harjoitusten järjestäminen eli
järjestetään kokoontumispaikkoja, jossa voi turvallisesti kokeilla rajoja.
• Vuodet 2012-2013: ”Autoilijat”. Kiinnitetään huomiota kaupungin läpi kulkeviin puutavarakuljetuksiin ja niiden turvallisuuteen ja yhteistyöhön VR:n ja kaupungin välillä sekä autoilijoiden liikennekäyttäytymiseen ja iäkkäisiin autoilijoihin.
Leppävirran kunnassa liikenneturvallisuustyössä tärkeää on kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen maateillä, nuorison valistus vanhempien
avulla, poliisin näkyvyys katukuvassa sekä liikenneturvallisuustyöryhmän
jatkuva yhteydenpito.
Teemana vuosina 2010-2011 on ”Nuoriso ja vanhukset”. Keinoina ovat
mm. koulukohtaisten suunnitelmien tekeminen ja teemaviikot. Vuosien 20122013 teema valitaan liikenneturvallisuustyöryhmässä vuonna 2011.
Heinävedellä aloitetaan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta. Liikenneturvallisuustyössä paneudutaan teiden ja katujen heikko kuntoon sekä kevyen
liikenteen väylästön kehittämiseen. Liikenneturvallisuuden huomioimiseen
kaavoituksessa kiinnitetään huomiota (mm. kaavojen liikenneturvallisuustarkastukset) erityisesti mm. kouluhankkeiden yhteydessä.
Teemat valittiin seuraavasti:
• Vuodet 2010-2011: ”Ylinopeus”. Asennekasvatus sekä rakenteelliset ratkaisut ja nopeusrajoitukset
• Vuodet 2012-2013: ”Lähiympäristöjen turvallisuus”. Kadut ja kevyen liikenteen väylät, valaistus.
7.5.2

Varkaus

Teknisten palvelujen työryhmän muodostivat Saija Kärkkäinen, Kati Toikkanen ja Jani Viljakainen. Liikenneturvallisuustyön toimenpiteinä ovat mm.
liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa sekä teknisten palveluiden oman henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus
ja urakoitsijoiden ja konsulttien toiminnan valvonta. Kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Liikenneturvallisuus kuuluu kaupungininsinöörin vastuualueeseen.
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Sivistyspalvelujen työryhmän muodostivat Terttu Loikkanen ja Irmeli Tsupari (varhaiskasvatus ja opetus), Jorma Pesonen (Soisalo-opisto) ja Pasi
Leinamo (Varkauden lukio). Sivistyspalveluiden toimintasuunnitelma käsittää
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä muun opetuksen henkilökunnalle
sekä oppilaille ja opiskelijoille suunnatut toimenpiteet. Muu opetus sisältää
lukion sekä Soisalo-opiston toiminnan. Yhteisenä tavoitteena on saada liikennekasvatus osaksi koulujen arkea ja pitää henkilökunnan liikenneturvallisuustietämys ajan tasalla. Eri ikäryhmille on suunniteltu yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja toimenpiteet.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmän muodostivat Pirjo Räisänen ja
Eveliina Kähkönen (päihdehuolto), Irma Karlsson ja Margit Mahlberg (vammaispalvelut), Jaana Hautala ja Mervi Ilonen (vanhustyö), Riitta Kolari (päivätoiminta), Hannele Pajamies-Suszko (työterveyshuolto) sekä Marja-liisa
Honkanen, Ilmo Lampinen ja Aino Kelloniitty-Nyyssönen (terveyskeskukset).
Sosiaali- ja terveyspalvelut on laaja toimiala, jonka kautta tavoitetaan eriikäisiä kuntalaisia ja erityisryhmiä. Toimintasuunnitelmassa suunniteltiin tavoitteet ja toimenpiteet päihdehuollossa, vammaispalveluissa, vanhustyössä,
työterveyshuollossa ja terveyskeskuksissa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Vanhustyö käsittää laitoshoidon ja palveluasumisen, kotihoidon sekä päivätoiminnan palvelut. Myös kotona asuville iäkkäille, ikääntyneiden omaisille
sekä vanhustyön henkilöstölle on esitetty toimenpiteitä. Terveyspalvelun
suunnitelma kattaa työterveyshuollossa (hoitajan ja lääkärin vastaanotto)
sekä terveyskeskuksissa (lääkärien vastaanotto sekä äitiys- ja perheneuvolat ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) tehtävän liikenneturvallisuustyön.
Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön koulutus sisältyy suunnitelmaan.
Liikuntapalvelujen työryhmän muodostivat Tarja Tomperi-Tuovinen ja Juha
Turunen. Liikuntapalveluiden tavoitteena on saada liikenneturvallisuustyö
osaksi jokaisen työntekijän omia toiminta- ja työskentelytapoja pitämällä asiaa esillä henkilökunnalle suunnatuissa tilaisuuksissa sekä perehdyttämällä
henkilökunta liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Henkilöstö toimii myös esimerkkinä asiakkaiden ja asukkaiden suuntaan. Suunnitelma sisältää lisäksi
toimenpiteitä liikenneturvallisuuden huomioimiseksi liikuntapaikoilla, urheiluseurojen ja –järjestöjen toiminnassa sekä tapahtumien yhteydessä. Lisäksi
tärkeitä ovat liikuntapalvelujen henkilöstön työskentelytavat, turvallinen liikkuminen sekä esimerkkinä toimiminen.
Nuorisopalvelujen toimintasuunnitelman laati Anneli Heikkinen. Nuorisopalvelujen liikenneturvallisuustyön kohderyhmänä ovat nuorisopalvelujen
henkilöstö sekä lapset ja nuoret. Liikenneturvallisuustyö pyritään saamaan
osaksi henkilökunnan jokapäiväistä työtä järjestämällä koulutustilaisuus joka
toinen vuosi yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa käydään läpi
käytettävissä oleva aineisto ja pohditaan uusia ideoita toteuttaa liikennekasvatusta. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kasvatus- ja tiedotustyötä tehdään
osana nuorisotalon arkea sekä retkillä ja tapahtumissa. Toimenpiteiksi on
suunniteltu mm. erilaisia valistuskampanjoita, poliisin ja asiantuntijoiden vierailuja ja mopoiluun liittyviä kursseja.
Varkauden hallintokuntien toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 2.
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Pieksämäki

Teknisen toimen työryhmän muodostivat Tapani Mähönen, Timo Kauppinen, Mirja Loponen, Mauri Kietäväinen, Niilo Hämäläinen, Ari Haikarainen.
Teknisellä toimella on kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän koordinointivastuu ja Tapani Mähönen toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Teknisen toimen oman liikenneturvallisuustyön
tavoitteena ovat turvalliset rakennustyömaat, liikenneturvallisuuden huomiointi kaavoituksessa ja suunnittelussa, henkilöstön kouluttaminen sekä turvallinen liikkuminen kiinteistöillä ja rakennetussa ympäristössä. Kohderyhminä ovat urakoitsijat ja konsultit, joilta vaaditaan asianmukaiset luvat, koulutus
ja työmaiden merkintä, oma henkilökunta sekä kaikki kaupunkilaiset. Oman
henkilökunnan koulutus on jatkuvaa ja kuntalaisten suuntaan tiedotetaan
turvallisesta liikkumisesta sekä liikenneturvallisuustoimenpiteistä.
Perusturvapalvelujen suunnitelman laati Heikki Mäyränen. Perusturvapalvelut kattavat kaupunkilaisia kaikista ikäryhmistä. Ikäihmiset ja vammaiset
tavoitetaan avo- ja laitoshoidon kautta. Heidän kohdallaan tavoitteena on
edistää turvallista ja esteetöntä liikkumista sekä hyvää lihaskuntoa ja tasapainoa. Avohoidossa kerrotaan myös turvallisesta autoilusta. Lapsiperheitä
kohdataan perhepalvelukeskuksen sekä äitiys- ja perhesuunnittelun asiakkaina ja tavoitteena on jakaa tietoa yleisesti liikenneturvallisuudesta, raskauden aikaisesta turvallisesta liikkumisesta ja turvallisesta koulumatkasta. Laaja ryhmä aikuisväestöä kohdataan lääkärin vastaanotolla, jossa mm. kerrotaan muiden asioiden käsittelyn yhteydessä lääkkeiden vaikutuksesta ajokykyyn sekä arvioidaan toimintakykyä ajokorttiin liittyvien tarkastusten yhteydessä. Perusturvapalvelujen henkilöstölle on suunniteltu omat toimenpiteet,
joiden avulla edistetään turvallista työmatkaliikkumista.
Opetuspalvelujen työryhmän muodostivat Kari Koistinen, Pasi Haverinen ja
Timo Tarkiainen. Toimintasuunnitelma sisältää ylä- ja alakoululaisten sekä
lukiolaisten liikennekasvatuksen osana opetusta. Lisäksi suunnitelmassa on
esitetty tavoitteet ja toimenpiteet koulujen henkilökunnan, koulukuljetusten
hoitajien sekä vanhempien liikennekasvatus- ja tiedotustyölle.
Alaluokilla opetellaan liikennesääntöjä ja turvallista liikkumista jalan ja pyörällä. Yläluokilla mopoiluun liittyvät asiat sisältyvät liikennekasvatukseen.
Lukiossa kerrotaan myös päihteistä, terveydestä ja liikenteestä. Kansalaisopistossa keskitytään ensiapukoulutukseen. Koulukuljetusten hoitajia ja vanhempia tuetaan lasten liikennekasvatustyössä painottamalla esimerkin tärkeyttä ja yhteisiin periaatteisiin ja ohjeisiin sitoutumista. On tärkeää, että lasten liikennekasvatuksen periaatteet ovat yhtenevät sekä koulussa että kotona.
Koulun henkilökunnan liikenneturvallisuustietämystä pidetään yllä, jotta edellytykset lasten liikennekasvatukseen ovat riittävät. Lisäksi kouluissa tehdään
koulukohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat.
Nuorisopalvelujen suunnitelman laati nuorisosihteeri Seija Laitinen. Nuorisopalvelujen liikenneturvallisuustyön kohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset nuoret sekä nuorisopalvelujen henkilöstö. Henkilöstön keskuudessa
liikennekasvatus pyritään saamaan osaksi jokapäiväistä työtä. Nuorten keskuudessa liikennekasvatusta tehdään osana nuorisotalotoimintaa sekä kesäleireillä ja retkillä. Alakoululaisille kerrotaan turvallisesta liikkumisesta kesä-
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päiväleireillä ja erilaisten kilpailujen avulla. Yläkoululaisille järjestetään mm.
mopohuoltokurssi ja liikenneasioita käsitellään nuorisotalolla ja avointen ovien illoissa. Yhteistyötä tehdään mm. opetuspalvelujen ja poliisin kanssa.
Liikuntapalvelujen suunnitelman laati liikuntasihteeri Jaana Ruuskanen.
Liikuntatoimen tavoitteena on saada henkilökunta toteuttamaan liikenneturvallisuutta edistäviä toimintatapoja niin työaikana kuin vapaa-aikanaankin.
Henkilökunta, järjestöjen ohjaajat ja tapahtumien järjestäjät arvottavat omilla
toiminnoillaan ja esimerkeillään liikenneturvallisuuden tärkeyttä. Henkilökuntapalavereissa aiheen käsittely säännöllisesti lisää mahdollisesti henkilöstön
sitoutumista noudattamaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelmassa on huomioitu liikuntapaikkojen paikoitusalueiden ja siirtymäalueiden sekä
ulkoilureittien käytön turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä toteutettuna yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikennekasvatus ja liikennevalistus ovat tärkeitä toimenpiteitä, joilla seurat ja järjestöt voivat edistää toimintaan osallistuvien asiakkaiden liikenneturvallisuutta.
Pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman laati Pieksämäen paloasemaryhmän palopäällikkö Jorma Aaltonen. Pelastuslaitos tekee sekä oman henkilökunnan että suuren yleisön liikennekasvatusta osana pelastustoimintaa.
Omaan henkilökunnan kohdistuvassa työssä tavoitellaan turvallisia työmatkoja, vaaranpaikkojen havainnointia ja niistä keskustelua, turvallisia hälytysajoreittejä sekä oman henkilökunnan työturvallisuusosaamista.
Suuren yleisön suuntaan palolaitos näkyy erilaisissa tapahtumissa ja valistustilaisuuksissa. Tavoitteena on iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy
sekä kaikkien liikkujien oikeanlainen asennoituminen liikenteeseen.
Pieksämäen hallintokuntien toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 3.
7.5.4

Leppävirta

Teknisen toimen työryhmän muodostivat tekninen johtaja Virve Wright ja
yhdyskuntainsinööri Juha Laitinen.
Leppävirralla liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan ylläpito ja koordinointi
on teknisellä toimella. Puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Sen lisäksi tekninen toimi vastaa liikenneturvallisuussuunnitelman
katuverkon liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden toteutuksesta ja
jatkosuunnitteluttamisesta sekä liikenneturvallisuuden huomioimisesta kaikessa toiminnassaan, kuten kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa sekä
urakoitsijoiden ja konsulttien toiminnassa (valvonta). Teknisessä toimessa
pidetään myös yllä oman henkilökunnan liikenneturvallisuustietämystä ja
esimiehet vastaavat, että henkilökunta käyttää työtehtävissä asianmukaisia
turvavälineitä. Kuntalaisille tiedotetaan liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista sekä mahdollisista poikkeustilanteista katuverkolla. Lisäksi otetaan
vastaan palautetta.
Koulutoimen työryhmän muodostivat koulutoimenjohtaja/Kivelän yläkoulun
rehtori Taisto Kainulainen, Alapihan/Tietolan rehtori Jukka Tiihonen, lukion
rehtori Mika Strömberg sekä koulujen johtajat Pasi Hannukainen, Eero Holopainen, Reetta-Kaija Mäkihonko, Jorma Kauppinen, Eki Kutvonen ja Eini
Suhonen.
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Koulutoimessa jokaiselle koulussa olevalle lapselle ja nuorelle opetetaan
hänen oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti liikennesäännöt, turvallisen
liikkumisen periaatteet eri liikkumismuodoissa ja autetaan ymmärtämään
vastuullisen liikennekäyttäytymisen tärkeys. Tämä toteutetaan tasaarvoisesti kaikilla kouluilla opetus- ja työsuunnitelmien mukaisesti, tiiviissä
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä kotien kanssa.
Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet on
esitetty Leppävirran koulukuljetusoppaassa.
Perusturvaosaston työryhmän muodostivat Aila Paavilainen, Mari Korhonen, Sonja Merta, Marja Pöllänen ja Päivi Ahveninen.
Perusturvan liikenneturvallisuustyön kohderyhmiä ovat lapsiperheet, aikuisväestö, vanhukset ja vammaiset. Toimintasuunnitelmassa tavoitteet on laadittu päivähoitoon, äitiys- ja lastenneuvolaan, terveyskeskuksen vastaanottojen asiakkaille, kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille sekä perusturvan
henkilöstölle.
Kohderyhmille kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen ja esteetön liikkuminen apuvälineen kanssa tai ilman. Hyvä lihaskunto ehkäisee
kaatumistapaturmia, samoin kuin oikein käytetyt apuvälineet. Pihojen riittävään valaistukseen, auraukseen ja hiekoitukseen panostetaan. Neuvoloissa
liikenneturvallisuutta parannetaan asennekasvatuksella ja ohjauksella. Päivähoidossa opetellaan liikennesääntöjä keskustelujen ja opetustuokioiden
avulla.
Vastuu liikenneturvallisuudesta jakautuu henkilölle itselleen ja yhteistyötahoille. Perusturvan yhteistyötahoina ovat käytännön tilanteissa vanhemmat/omaiset ja kiinteistöjen huoltohenkilöstö.
Leppävirran hallintokuntien toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 4.
7.5.5

Heinävesi

Teknisen toimen työryhmän muodostivat Jouko Korhonen ja Jyrki Tiippana.
Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa, puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Liikenneturvallisuus kuuluu teknisen lautakunnan vastuualueeseen. Tekninen toimi vastaa
liikenneympäristön parantamistoimenpiteistä katuverkon osalta sekä liikenneturvallisuuden huomioimisesta käytettävien urakoitsijoiden ja konsulttien
toiminnassa, omassa rakennus-, mittaus- ja huoltotöissä sekä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Toimenpiteet sekä teknisten palveluiden oman
ja koko kunnan henkilöstön Tieturva- ja muu koulutus sisältyy myös teknisen
toimen liikenneturvallisuustyöhön. Toimintasuunnitelmassa on esitetty myös
osana työsuojelua toteutettava koko kunnan henkilöstöä koskeva liikenneturvallisuuskoulutus sekä työmatkaturvallisuuden lisäämiseksi suunnitellut
toimenpiteet.
Perusturvan toimintasuunnitelman laati perusturvajohtaja Anneli Malmstedt.
Perusturvan palvelut ulottuvat "vauvasta vaariin", liikenneturvallisuusasia
koskettaa kaikkia väestöryhmiä. Kohderyhminä liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmassa ovat äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat, päivähoitolap-
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set ja vanhemmat, esioppilaat, vanhusasiakkaat sekä aikuisväestö ja oma
henkilökunta. Kaikkien kohderyhmien liikenneturvallisuustyön tavoitteissa
painottuvat turvallisen liikennekäyttäytymisen ja turvavälineiden käytön edistäminen. Vanhustyössä painosteinä ovat lisäksi toimintakyvyn ylläpitäminen,
esteetön liikkuminen ja liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Aikuisväestölle kerrotaan lisäksi terveydenhuollon vastaanotoilla iän, sairauden tai
lääkkeiden vaikutuksista liikenteessä liikkumiseen.
Sivistyspalvelujen alaisuudessa toimiville koulutoimistolle sekä vapaa-aikaja nuorisopalveluille laadittiin omat toimintasuunnitelmat.
Koulutoimiston työryhmään kuuluivat Pekka Huttunen, Matti Saastamoinen,
Seppo Kotilainen ja Minna Kilpeläinen. Koulutoimiston toimintasuunnitelma
sisältää tavoitteet ja toimenpiteet opettajille, oppilaille eri luokka-asteella perusopetuksesta lukioon sekä koulukuljetusten hoitajille. Kouluissa liikenneturvallisuus on tärkeää saada osaksi koulujen arkea ja kertoa opetuksen ja
muun toiminnan yhteydessä lapsille mm. turvallisesta liikkumisesta, turvavälineistä, liikennemerkeistä ja –säännöistä. Lapsen valmiudet liikenteessä
toimimiseen syntyvät kodin ja koulun järjestelmällisellä yhteistyöllä. Opettajien, koulukuljetusten hoitajien ja lasten vanhempien kouluttaminen ja liikennetietämyksen lisääminen on myös tärkeää.
Vapaa-aika- ja nuorisopalvelujen työryhmän muodostivat vapaa-aikaohjaaja
Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen. Toimintasuunnitelmassa on esitetty liikunta- ja vapaa-aika- sekä nuorisopalvelujen henkilöstön
liikenneturvallisuustietämyksen ylläpitämistä ja lisäämistä koulutuksen avulla. Nuoret tavoitetaan nuorisotalotoiminnassa sekä järjestettävillä matkoilla ja
retkillä, joiden yhteydessä keskustellaan nuorten kanssa mm. liikenneasenteista, päihteistä ja liikenteestä, turvavälineistä sekä liikennesäännöistä. Liikuntapalveluja käyttävät kaikenikäiset ja liikuntapaikkojen sekä urheilureittien
kunto ja opasteet pidetään asianmukaisina. Urheiluseurojen ja järjestötoiminnan yhteydessä tarkkaillaan ja pyritään edistämään mm. turvavälineiden
käyttöä.
Heinäveden hallintokuntien toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä 6.

7.6

Yhteistyökumppanit

Liikenneturva
Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla
ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla,
tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta
yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Liikenneturvan tarjoamia palveluja esiteltiin liikenneturvallisuustyöryhmille suunnittelutyön aikana. Liikenneturvan materiaali on vapaasti käytettävissä (lähde tulee kuitenkin
mainita) internet-sivustolla www.liikenneturva.fi. Keskeisistä aineistoista on
esitetty yhteenveto liitteessä 7.
Liikenneturva voi olla yhtenä yhteistyötahona järjestämässä henkilöstön koulutustilaisuuksia. Kaupungin tai kunnan tulisi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä ja
pohtia, millaista henkilöstökoulutusta toivotaan ja milloin. Kouluille ja päivä-
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kodeille lähetetään myös pyynnöstä aineistoja sekä Liikenneturva voi tulla
mukaan esimerkiksi koko koulun liikennepäivään, vanhempainiltoihin ja
kampanjoihin.
Liikenneturvan aluetoimiston edustaja osallistuu lisäksi mahdollisuuksiensa
mukaan kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kokouksiin.
Yhteyshenkilöt: Tuula Taskinen ja Tarja Korhonen, Kuopion aluetoimisto
(Varkaus ja Leppävirta) sekä Reijo Tarkiainen, Mikkelin aluetoimisto (Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen).
Poliisi
Poliisin rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä voidaan jakaa neljään osaalueeseen; liikenteen valvontaan, ajo-oikeuksien käsittelyyn ja ratkaisuun,
tiedottamiseen ja laillisuuskasvatukseen.
Liikenteen valvonnassa painopistealueet ovat ylinopeuksien, rattijuopumusten ja turvalaitteitten valvonnassa. Poliisin valtakunnallinen liikenneturvallisuustoiminta 2010-suunnitelma sisältää seitsemän viikon pituista tiedotus- ja
valvontajaksoa, joiden aiheet painottuvat pääosin valvonnan painopistealueille (rattijuopumukset, ylinopeudet, turvalaitteet). Etelä-Savon ja PohjoisSavon poliisilaitokset toteuttavat alueellaan valtakunnan teemoja. Lisäksi
poliisilaitoksilla on muutama oma teemaviikko (mm. kevyt liikenne, mopovalvonta). Valvontaan liittyy aktiivinen tiedottaminen. Teemojen lisäksi liikennevalvontaa toteutetaan muun valvonnan ohessa. Valvontaresurssia lisätään
hiihtoloma-, pääsiäis-, juhannus- ja joulunajan liikenteeseen sekä koulujen
alkamis- ja päättymisajankohtiin. Poliisilaitoksen toiminta-alueelle saadut
automaattivalvontalaitteet tehostavat nopeusvalvontaa. Tavoitteena on saada 10 prosenttia työajasta liikennevalvontaan.
Ajo-oikeuteen liittyviä päätöksiä tehdään päihteiden käytön, terveydentilan,
useiden liikennerikkomusten ja piittaamattoman ajotavan perusteella. Ajooikeuspäätöksillä on välillistä vaikutusta liikenneturvallisuuteen.
Erikseen nimetyt poliisimiehet käyvät kouluilla, vanhempainilloissa ja muissa
tapahtumissa antamassa mm. liikennevalistusta. Koulupoliisit antavat myös
kohdennettuja mopoluentoja mopoikään tulleille, jolloin painotetaan erityisesti asennetta liikenteessä, rattijuopumusta ja mopojen virittämistä.
Liikenneympäristössä havaituista epäkohdista, rikkoutuneista liikennemerkeistä ja –laitteista lähetetään tietoa eteenpäin tienpitäjälle. Poliisi antaa lausuntoja liikenteeseen liittyvissä asioissa.
Sidosryhmäyhteistyö eri viranomaisten ja muiden liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa on yksi poliisin toimimistapa liikenneturvallisuuden edistämisessä.
Yhteyshenkilöt: komisario Hannu Jäppinen, Etelä-Savon poliisi (Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen), komisario Jyrki Haapala, Pohjois-Savon poliisi
(Leppävirta, Varkaus).
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Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Pohjois-Savon ELY:n edustaja osallistuu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kokouksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. ELY:n rooli on suurin
liikenneympäristön suunnittelussa, kunnossapidossa sekä rakentamisessa ja
yhteistyötä teknisen toimen kanssa tehdään jatkuvasti.
Yhteyshenkilöt: liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen ja aluevastaavat.
Yhdistykset ja järjestöt
Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kuntien liikenneturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan tavoittaa erilaisia käyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja saada liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten
järjestöjen kartoittaminen kunnissa on yleensä melko helppoa ja yhteistyötä
on tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.
Pieksämäen Pienkiinteistöyhdistys ry:n, kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot, Pieksämäen Invalidit ry:n, Parkinson-kerhon ja Varkauden näkövammaiset ry:n edustajat olivat mukana suunnitelmien laatimistyössä. Nämä tahot
kannattaa kutsua kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin myös jatkossa. Yhteistyökumppaneilla on annettavana paljon osaamista ja kokemusta erityisesti esteettömyysnäkökulmien huomioon ottamisessa kaikessa kuntien
suunnittelussa ja toiminnassa.

7.7

Liikenneturvallisuustyön seuranta

Toimintasuunnitelmien valmistuessa on tärkeää tiedottaa niistä laajasti eri
hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi
opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. vanhempainilloissa jolloin tulee korostaa jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan suunnitelman esittely mm. yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi
kertoa yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedottamista voidaan tehdä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta tai
erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheisten lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi
jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa.
Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien
toteutumisen että niiden vaikuttavuuden seurantaa. Seurannassa tärkeintä
on liikenneturvallisuustyöryhmien säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmissä seurataan hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista ja suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä,
tapahtumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asioita ja aloitteita. Tärkein seurantatyökalu on liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma sekä
liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toimintasuunnitelmat on
toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä kehotetaan myös ylläpitämään
sähköisesti.
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Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista
mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Tätä
seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, joista on esitetty esimerkkejä taulukossa 18. Osa mittareista ja toimenpiteistä liittyy myös liikenneympäristön parantamiseen. Liikenneturvallisuustyöryhmissä päätetään, mitä
mittareita seurataan. Mittareista kannattaa valita ensivaiheessa helposti seurattavissa olevat mittarit.
Taulukko 18. Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista.
Seurattava tavoite

Mittari / toimenpide

Liikennekuolemien vähentäminen

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

Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrän vähentäminen

Henkilövahingot (loukkaantuneiden lukumäärä) [kpl]

Turvallisen liikennekäyttäytymisen ja suojavarusteiden käytön
edistäminen sekä ylinopeuksien
vähentäminen

Heijastimen käyttöaste [%]
Pyöräilykypärän käyttöaste [%]
Kiinnijääneet rattijuopot [%]

Ylinopeuksien hillitseminen

Nopeusrajoituksia tukevien liikenneympäristön toimenpiteiden toteuttaminen (mm. hidasteet).
Taajamassa nopeusrajoituksen ylittävien osuus [%]
(tietoja poliisin valvonnasta, erillisiä nopeusmittauksia)
Asennekasvatuksen toimenpiteet hallintokuntien liikennekasvatustyön toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden toteutuminen

Sähköisen liikenneympäristön toimenpidetaulukkojen
seuranta ja ylläpito

Taajamien lähiliikkumisympäristön parantaminen

Pienten esteettömyys- ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisen seuranta, esteettömyyden huomioon ottaminen suunnittelussa.

Koulureittien turvallisuuden parantaminen

Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havaitseminen).
Koulutoimen liikennekasvatustyön toimenpiteiden toteuttaminen ja ylläpito.
Koulukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja seuranta.
Turvallisuus koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin.

Yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kannustaminen mukaan liikenneturvallisuustyöhön

Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan

Sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen
Liikenneturvallisuusryhmien säännölliset kokoontumiset.

Liikenneturvallisuustyöryhmän lisäksi kuntien koko henkilökunta eri hallintokunnissa, päätöksentekoelimet sekä asukkaat osallistuvat seurantaan. Hallintokuntien vastuuhenkilöt laativat lyhyen yhteenvedon tehdystä liikenneturvallisuustyöstä vuosittain. Raportista tulee käydä ilmi järjestetyt tapahtumat
sekä toteutunut säännöllinen liikennekasvatustyö. Raportteja tulee verrata
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toimintasuunnitelmiin. Liikenneturvallisuustyöryhmissä arvioidaan liikenneturvallisuustilannetta ja toimintasuunnitelmien toimivuutta sekä tehdään tarvittaessa päivityksiä suunnitelmiin ja toimintamalleihin ja -tapoihin. Liikenneturvallisuustyöryhmät kokoavat raportista yhteenvedon kunnassa tehdystä
liikenneturvallisuustyöstä kunnanhallitukselle ja lautakunnille.
Eri osapuolien seurantaan liittyvät tehtävät:
Liikenneturvallisuustyöryhmä

-

Kunnan-/kaupunginhallitus ja
lautakunnat

-

Hallintokuntien työntekijät

-

Kuntalaiset/kaupunkilaiset

-

Raportoi toimintasuunnitelmien tilanteesta ja liikenneturvallisuustilanteesta kh:lle ja lautakunnille
Vastuuhenkilöt seuraavat ja raportoivat liikenneturvallisuustyöstä organisaatioissaan
Ylläpitää toimintasuunnitelmat ajantasaisina
Antavat lausunnot ja hyväksyvät liikenneturvallisuussuunnitelman
Nimeävät liikenneturvallisuustyöryhmän
Myöntävät rahoituksen liikenneturvallisuustyöhön
Seuraavat liikenneturvallisuussuunnitelmien toteutumista liikenneturvallisuustyöryhmän raportin perusteella
Seuraavat liikenneturvallisuustilannetta
Välittävät tietoa toteutuneesta liikenneturvallisuustyöstä ja toimintasuunnitelman toimivuudesta hallintokunnan vastuuhenkilölle
Seuraavat toimintasuunnitelman käytännön toteutumista
Saavat palautetta kuntalaisilta
Antavat palautetta saadusta liikennekasvatuksesta ja
koetuista ongelmista viranhaltijoille
Seuraavat työtä luottamuselimissä
Seuraavat käytännössä saatua liikennekasvatusta ja
liikenneturvallisuusongelmia

Kuntien liikenneturvallisuustyöhön on saatavissa tukea Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeesta (yhteyshenkilö: Kyllikki Komulainen, PohjoisSavon ELY).
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8 JATKOTOIMENPITEET

8.1

Suunnitelman käsittely

Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi
toimenpiteitä ohjaavana suunnitelmana kuntien päättävissä elimissä.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa suunnitelma
esitetään käsiteltäväksi johtoryhmässä sekä otettavaksi aluevastaavan ja
ohjelmointiryhmän apuvälineeksi jatkotoimien suunnittelussa.
Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehokkaasti vain, mikäli kunnissa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila liikenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on päättäjien
sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mikä tuleekin suunnitelman hyväksymisen yhteydessä varmistaa. Käytännössä sitoutuminen tarkoittaa
riittävien resurssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen. Tärkeää on, että sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteille että liikenneturvallisuustyölle on osoitettu vuosikohtaisessa budjetoinnissa yksittäisiin toimenpiteisiin kohdistamaton määräraha.

8.2

Jatkosuunnittelu

Esitetyistä toimenpiteistä erityisesti liikenteen ohjaustoimenpiteet voidaan
toteuttaa tämän suunnitelman esitysten perusteella. Osa toimenpiteistä vaatii
tarkempia tie-/katusuunnitelmia.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon
kaavavarauksina yleis- ja asemakaavojen muutostöiden yhteydessä. Suuri
osa ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteistä on kuitenkin toteutettavissa ilman kaavamuutoksia.
Seuraavan seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee
kyseeseen todennäköisesti vajaan kymmenen vuoden päästä. Vaihtoehtoisesti tuleva päivitys voidaan tehdä kevyempänä päivittämällä erikseen liikennekasvatustyön suunnitelmat sekä liikenneympäristön parantamistoimenpideluettelot.

