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TIIVISTELMÄ 

Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri, Mikkelin kaupunki sekä Hirvensal-
men, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat ovat laatineet 
vuonna 2008 seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Hirvensalmea lu-
kuun ottamatta kuntien edelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat van-
hentuneita. Hirvensalmen osalta liikenneturvallisuussuunnitelmaan tehdään 
vain kevyt päivitys, koska kuntaan on valmistunut liikenneturvallisuussuunni-
telma vuonna 2005.  
 
Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytila ja kartoitettu lii-
kenneturvallisuusongelmia kyselyn ja onnettomuusanalyysin avulla. Nykyti-
lanteen selvitys on antanut lähtökohdat liikenneturvallisuustyön tavoitteiden 
ja päämäärien asettamiselle. Kuntakohtaiset liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteet ja hallintokuntien laatimat liikenneturvallisuustyön toiminta-
suunnitelmat tukevat tavoitteisiin pääsemistä. Työn aikana on suunniteltu 
yhdessä Liikenneturvan kanssa kuntien henkilökunnan liikenneturvallisuus-
koulutusta.  
 
Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan 
kuntien alueella tapahtui vuosina 2002–2006 poliisin tilaston mukaan yh-
teensä noin 2100 liikenneonnettomuutta, eli noin 430 onnettomuutta vuo-
dessa. Näistä joka viides johti henkilövahinkoon eli kuolemaan tai loukkaan-
tumiseen.  
 
Alueella tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset ovat Tiehallinnon 
onnettomuushinnoittelun mukaan noin 54,4 M€/vuosi, josta kuntien osuus on 
15–20 %. Kuntien kustannuksista suurin osa kohdistuu terveys- ja sosiaali-
toimelle. 
 
Koetun liikenneturvallisuuden nykytilaa seudulla kartoitettiin asukaskyselyllä.  
Tienkäyttäjät kokevat alueen merkittävimpinä liikenneturvallisuuden ongel-
mina piittaamattomuuden ja ylinopeudet sekä puutteet kunnossapidossa ja 
kevyen liikenteen yhteyksissä. 
 
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta sovittiin suunnitte-
lualueen kuntien liikenneturvallisuustavoitteiksi: 
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen  
• Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun 
• Ajonopeuksien hillitseminen 
• Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen varsinkin nuorten keskuu-

dessa 
• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön ylläpitäminen 
• Eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välisen liikenneturvallisuustyön paran-

taminen seudulla; seudullinen yhteistyö. 
• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti 
 
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii liikennejärjestelyihin, maan-
käyttöön ja liikenneverkkoon kohdistuvien liikenneympäristöä parantavien 
toimenpiteiden lisäksi hallintokuntien jatkuvaa liikennekasvatus-, valistus- ja 
tiedotustyötä sekä poliisin valvontatyötä.  
 



 

Työn aikana laadittiin liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi toi-
menpide-ohjelma. Toimenpideohjelman hankkeet sisältävät useita kevyen 
liikenteen turvallisuutta parantavia hankkeita, liikenteen rauhoittamistoimia, 
liittymien turvallisuutta parantavia toimia sekä liikenteen ohjauksen kehittä-
mistä. Toimenpideohjelmaan sisällytetyt toimet ovat pääsääntöisesti pieneh-
köjä ja siten nopeasti toteutettavia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpi-
teitä. 
 
Kuntiin perustettiin tämän työn aikana liikenneturvallisuusryhmät, jotka koor-
dinoivat ja seuraavat työn etenemistä hallintokunnissa ja sidosryhmissä. Hal-
lintokuntien tehtävänä on laatia vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toteuttaa 
työ kuntalaisten keskuudessa. Asianomaisten tahojen tulee jatkossa huoleh-
tia siitä, että suunnitelman toteuttamiseen varataan vuosittain tarvittavat re-
surssit kuntien talousarvioihin. 
 
Esitetyt toimenpiteet ovat keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi:  

• Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia vähennetään mm. ke-
vyen liikenteen ylityksiä turvaamalla esim. suojateiden havaittavuutta 
parantaen ja nopeuden vaikutuksesta onnettomuuksien seurauksiin 
tiedottaen. 

• Liikenneturvallisuuden kytkemistä maankäytön suunnitteluun tuetaan 
suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastuksin. 

• Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan mm. kevyen liikenteen 
reitistöä täydentämällä ja järjestämällä heijastinkampanjoita. 

• Ajonopeuksia hillitään rakentamalla mm. korotettuja suojateitä ja liit-
tymiä sekä keskisaarekkeita.  

• Turvallista liikennekäyttäytymistä edistetään järjestämällä mm. Kes-
kiasteen oppilaitosten teemapäiviä ja poliisivierailuita. 

• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön ylläpitämistä tuetaan 
mm. seudullisella yhteistyöllä ja toimintasuunnitelmilla vastuuhenki-
löineen.  

• Eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välistä liikenneturvallisuustyötä 
parannetaan seudulla mm. yhteistyöllä Liikenneturvan ja tiepiirin 
kanssa sekä jo järjestetyillä ja sovituilla koulutustilaisuuksilla. 

• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti 
varmistetaan mm. suunnitelman hyväksyttämisellä valtuustossa ja 
päättäjien liikenneturvallisuustietouden lisäämisellä. 

 
 



 

ESIPUHE 

Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri, Mikkelin kaupunki sekä Hirvensal-
men, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat ovat laatineet 
vuonna 2008 seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Liikenneturvalli-
suussuunnitelma sisältää liikenneympäristön parantamissuunnitelman sekä 
liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyön kehittämistoimen-
piteitä. 
 
Liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyötä on analysoitu, 
suunniteltu ja kehitetty yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen ja muiden yh-
teistyötahojen kanssa. Pääpaino on ollut liikenneturvallisuustyön aktivoimi-
sessa ja tehostamisessa. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on onnettomuuksien määrän 
vähentäminen ja vakavuusasteen pienentäminen sekä koetun liikenneturval-
lisuuden parantaminen liikenteen kasvusta huolimatta. Työn tavoitteena on 
ollut selvittää liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia kohteita ja osoittaa 
toimenpiteet, joiden avulla liikenneympäristöä voidaan parantaa. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laajan yhteistyön tulos. Kasvatus-, valis-
tus- ja tiedotussuunnitelman tekoon on osallistunut useita kuntien eri hallin-
nonalojen sekä eri sidosryhmien edustajia. Suunnitelman laatimista on oh-
jannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet:  
 
 Jussi Pitkälahti Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ossi Lavonen  Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Pekka Kammonen  Mikkelin kaupunki 
Liisa Heikkinen  Mikkelin kaupunki 
Juha Härkönen  Puumalan kunta 
Hannu Lakka  Mäntyharjun kunta 
Yrjö Suhonen  Mäntyharjun kunta 
Asko Viljanen  Hirvensalmen kunta 
Timo Rissanen  Ristiinan kunta 
Matti Ratilainen  Pertunmaan kunta 
Matti Pulkkinen  Liikkuva poliisi 
Ilkka Jukarainen  Mikkelin kihlakunnan poliisi 
Kalle Toivanen  Mikkelin kihlakunnan poliisi 
Reijo Tarkiainen  Liikenneturva 
Heikki Rintamäki  Etelä-Savon maakuntaliitto 
Kari Hiltunen  Itä-Suomen lääninhallitus 
Harri Moilanen  Itä-Suomen lääninhallitus 
Leif Beilinson  Liikenne- ja viestintäministeriö 

 
 
Konsulttina työssä on toiminut Destia Oy:n konsulttipalvelut, jossa liikenne-
turvallisuussuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet DI Christel Kautialan 
johdolla DI Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja ins. (AMK) Eija Yli-Halkola.  
 
Mikkelissä, toukokuu 2008 
 
Tiehallinto 
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT   

 

1  JOHDANTO 

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat sekä liikenneympäristön turvallisuus ja 
käytettävä kulkumuoto että ihmisten käyttäytyminen ja asenteet. Liiken-
neympäristöä ja sen turvallisuutta voidaan parantaa Tiehallinnon ja kuntien 
tekemillä teknisillä toimenpiteillä. Liikenneturvallisuutta ei kuitenkaan saavu-
teta yksin liikennejärjestelyihin, maankäyttöön ja liikenneverkkoon kohdiste-
tuilla toimenpiteillä, vaan vähintään yhtä tärkeää on vaikuttaa ihmisten asen-
teisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Ihmisten asenteisiin voidaan vaikuttaa 
parhaiten kuntien eri hallinnonalojen, kuten sosiaali-, sivistys- ja terveystoi-
men jokapäiväisessä työssä kasvattamalla, tiedottamalla ja valistamalla. 
Myös poliisin liikenteenvalvonnalla voidaan vaikuttaa liikennekäyttäytymi-
seen ja koettuun turvallisuuden tunteeseen. Liikenneturvallisuussuunnitel-
man vaiheet on esitetty kuvassa 1.1. 
 

 

Kuva 1.1 Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen 

 
Työn tavoitteena on ollut laatia liikenneturvallisuussuunnitelma Mikkelin kau-
pungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristii-
nan kuntien alueelle. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön parantamis-
suunnitelman sekä liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus-, ja tiedotustyön 
kehittämistoimenpiteitä (liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman). 
Suunnitelmassa ei käsitellä tieverkollisia autoliikenteen muutostarpeita. 
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää liikenneturvallisuu-
den nykytila ja ongelmat, asettaa liikenneturvallisuustyön tavoitteet sekä 
määrittää toimenpiteet ongelmien poistamiseksi. Tarkoituksena on tehdä 
ehdotus lähiaikoina parannettavista kohteista sekä kuvata pidemmän aika-
välin liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet. Toimintasuunnitelman teh-
tävänä on edistää kuntien liikenneturvallisuustyötä ja organisoida se koor-
dinoiduksi ja tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. 
 
Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Puumalan, Pertunmaan ja Ristiinan 
liikenneturvallisuussuunnitelma on toiminut kehittämispilottina jatkuvaan ak-
tiiviseen liikenneturvallisuustyöhön pyrkivässä iLiitu-palvelukonseptissa. 
Suunnitelman liikenneturvallisuusanalyysit, liikenneturvallisuusryhmien toi-
mintasuunnitelmat, tekniset toimenpide-ehdotukset sekä suunnitelmaraportti 
ovat tulevaisuudessa iLiidun extranet-sivuilla tarkasteltavissa. Lisäksi sivuilla 
on seurantaa varten liikenneturvallisuustyön mittarit sekä ajonkohtaista lii-
kenneturvallisuustietoa malliksi kuntien liikenneturvallisuustyötä varten. Pilo-
tin tavoitteena on tulevaisuudessa päivittää interaktiivisesti liikenneturvallis-
suunnitelman toimenpideluetteloita sekä liikenneturvallisuustyön mittareita 
niin että tiedot ovat aina ajan tasalla ja kuntalaisten tarkasteltavissa.   
 

2  TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Maankäyttö ja väestö 

Suunnittelualueen muodostavat Mikkelin kaupunki sekä Hirvensalmen, Män-
tyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat Etelä-Savon maakun-
nassa Itä-Suomen läänissä. Suunnitelma koskee kuntien alueella sijaitsevia 
maanteitä, yksityisiä teitä sekä katuverkkoa. Kuvassa 2.1 on suunnittelualue 
ja sen tieverkko. 
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT   

 

 

Kuva 2.1 Suunnittelualueen maantieverkko. 

 
Suunnittelualueen väkiluku vuoden 2007 alussa oli noin 68 000 henkilöä, 
joista noin 48 800 on Mikkelissä asuvia. Väliluku on ollut pienessä laskussa.  
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan suunnittelualueen väkiluku las-
kee vuoteen 2040 mennessä 13,6 %. Alueen kunnista vain Pertunmaan asu-
kasluvun ennustetaan kasvavan.  
 
Ennusteen mukaan seutukunnan väestö ikääntyy. Yli 65-vuotiaiden määrä 
on nyt 20,2 %, kun koko Itä-Suomessa yli 65 vuotiaiden osuus on 19,5 % ja 
koko maassa 16,5 %. 
 
Mikkelin seudulla on runsaasti kesäasutusta. Seudun kunnista Mikkeli oli toi-
seksi ja Mäntyharju neljänneksi suosituin kesämökkikunta Suomessa.  
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.2  Tieverkko ja liikenne 

 
Maantieverkko 
 
Suunnittelualueen tärkeimmät valtakunnalliset väylät ovat valtatie 5 ja 13 se-
kä vilkasta pitkämatkaista kesälomaliikennettä välittävä kantatie 62. Muita 
tärkeitä maanteitä suunnittelualueella ovat kantatie 72, seututie 368 Mänty-
harjun taajaman kohdalla ja paikallistie 15105 (Vanha Otavantie) välillä val-
tatie 13–Rantakylä. Lisäksi kuntien alueella on tärkeitä seudullista liikennettä 
välittäviä seututeitä. 
 
 
Maantieverkon liikennemäärät 
 
Valtatiellä 5 vilkkaimmin liikennöity tiejakso on Mikkelin kaupungin kohdalla 
välillä Kaihu–Asema, jossa keskivuorokausiliikenne on lähes 21 200 
ajon/vrk. Valtatiellä 13 liikennemäärät ovat välillä kantatie 62–valtatie 5 reilut 
17 000 ajon./vrk. Vanhalla Otavantiellä keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä on suurimmillaan 9 630 ajon./vrk (kuva 2.2). 
 
 
Suunnittelutilanne ja tiehankkeet maantieverkolla 
 
Valtatielle 5 välille Lusi–Mikkeli on vuonna 2005 laadittu tiesuunnitelma, jon-
ka mukaisesti välin rakentaminen alkaa vuonna 2009, hanke valmistuu syk-
syllä 2012. Valtatielle 5 Mikkelin kaupungin kohdalle välille Pitkäjärvi–Asema 
on juuri valmistumassa tiesuunnitelma. Molemmat hankkeet kuuluvat Kaak-
kois-Suomen tiepiirin ehdottamiin kehittämishankkeisiin. Lisäksi välin Tuppu-
rala (Mikkeli)–Nuuttilanmäki (Juva) vanhentunut automaattinen kameraval-
vonta uusitaan kesän 2008 aikana. 
 
 
Mikkelin katuverkko 
 
Mikkelin katuverkolla tärkeimpiä väyliä ovat Raatihuoneenkatu, Otavankatu, 
Savilahdenkatu, Maaherrankatu, Tenholankatu ja Juvantie.  
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT   

 

 

Kuva 2.2 Maanteiden liikennemäärät 1.1.2007.  

 
Nopeusrajoitukset 
 
Valtatiellä 5 on nopeusrajoitus 80–100 km/h lukuun ottamatta lyhyitä 60 
km/h osuuksia valtatie 13 liittymässä sekä välillä Visulahti–Norola. Valtatiellä 
13 nopeusrajoitus vaihtelee Mikkelin taajama-alueella 50 km/h:stä 70 
km/h:een sekä Ristiinan taajaman kohdalla 60 km/h, haja-asutusalueella no-
peusrajoitus on 80–100 km/h. Muulla tieverkolla on pääosin 80 km/h tai 100 
km/h nopeusrajoitukset, mutta taajamien alueilla ja keskustojen läheisyydes-
sä 60 km/h, 50 km/h tai 40 km/h (kuva 2.3). Suunnittelualueen kaikissa kun-
nissa ja Mikkelin taajamista Anttolassa, Haukivuoressa ja Otavassa on voi-
massa aluenopeusrajoitus 40 km/h. Lisäksi joillakin Mikkelin keskusta-
alueen asuntoalueilla on voimassa aluenopeusrajoitus 30 km/h. 
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 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Kuva 2.3 Maanteiden nopeusrajoitukset 
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 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA   
 

3  LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

3.1  Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat 

Liikennekulttuurin ja -käyttäytymisen nykytilaa suunnittelualueella kartoitettiin 
asukaskyselyllä syys - lokakuussa 2007. Kyselyssä kuntalaiset saivat antaa 
palautetta vaaralliseksi kokemistaan paikoista, mahdollisista parantamiside-
oista sekä paikallisesta liikennekulttuurista ja -asenteista. Myös muille kuin 
suunnittelualueen kunnissa asuville, esimerkiksi kesäasukkaille, tarjottiin 
mahdollisuus vastata kyselyyn. 
 
Kysely oli käytettävissä sähköisessä muodossa Internetissä sekä lisäksi pa-
perilomakkeina kuntien pääkirjastoissa. Kyselystä tiedotettiin kunnissa ja 
Tiehallinnon mediatiedotteella.  
 
Vastauksia palautettiin yhteensä 142 kappaletta. Vastaajista 72 % oli naisia. 
Asukasmäärään suhteutettuna eniten vastauksia saatiin Puumalasta. Vas-
taajien kotipaikat jakautuivat seuraavasti 
 

• Mikkeli   45% 
• Mäntyharju 9% 
• Pertunmaa 3% 
• Puumala  8% 
• Ristiina  6% 
• muu   29%. 

 
 
Kyselyssä kartoitettiin liikenneturvallisuuden koettua liikenneturvallisuuden ti-
laa. Liikkumisen koki melko tai erittäin hyväksi 33 % vastaajista. 22 % vas-
taajista ei koe liikenneturvallisuutta hyväksi.  
 
Tarkentavilla kysymyksillä selvitettiin, mitkä väestön ikäryhmät ja kulkumuo-
dot koetaan turvattomimmaksi asemassa oleviksi kuva 3.1 ja 3.2. Turvatto-
mimmassa asemassa koetaan olevan koululaisten ja alle kouluikäisten las-
ten. Kulkumuodoista eniten huolta herättää kevyen liikenteen turvallisuus.   
 

 

Kuva 3.1 Turvattomimmassa asemassa liikenteessä (ikäryhmä) 

48 
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Kuva 3.2 Turvattomimmassa asemassa liikenteessä (kulkutapa) 

Tienkäyttäjät kokevat alueen merkittävimpinä liikenneturvallisuuden ongel-
mina piittaamattomuuden ja ylinopeudet sekä puutteet kunnossapidossa ja 
kevyen liikenteen yhteyksissä. Kuvissa 3.3. ja 3.4. on esitetty kyselyn tulok-
set kaikkien liikenneturvallisuuden kehittämisen osa-alueiden osalta.  Mitä 
tärkeämmäksi koettu asia ja mitä huonompi nykytila, sitä suurempi kehittä-
mistarve on. 
 
 

KEHITTÄMISTARVE; autoiluolosuhteet

maanteiden ja katujen kunto

teiden mutkaisuus tai mäkisyys

maanteiden ja katujen talvikunnossapito

pysäköintijärjestelyt keskustassa tai asuinalueilla

saattoliikenteen järjestelyt kouluissa ja päiväkodeissa

risteys ja liikennevalojärjestelyt

näköesteet (kasvillisuus/lumivallit/muut näköesteet)

valaistus maanteilla ja kaduilla

valaistus ja näkemät risteyksissä

tietyöt

nopeusrajoitukset

nopeusrajoitusten noudattaminen (ylinopeudet)

raskas liikenne

asuntoalueiden läpiajoliikenne

teiden ruuhkaisuus

liian hiitaasti ajavat ajoneuvot

kokemattomat kuljettajat

iäkkäät kuljettajat

kortteliralli

tiellä liikkuvat hirvet

liikennevalvonta

 

Kuva 3.3 Liikenneturvallisuuden kehittämistarpeet autoilijan näkökulmasta 
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KEHITTÄMISTARVE; kevyen liikenteen olosuhteet

jalankulku- ja pyöräteiden puuttuminen

kevyen liikenteen ylityskohdat (suojatiet, keskisaarekkeet, jne.) 

jalankulku- ja pyöräteiden kunto

jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito

autoilijoiden piittaamattomuus jalankulkijoista tai pyöräilijöistä

pyörailijöiden piittaamattomuus jalankulkijoista

jalankulkijoiden piittaamattomuus pyöräilijöistä

autoteillä tai pyöräteilläliikkuvat rullaluistelijat

hurjastelevat mopoilijat

linja-autopysäkkien puuttuminen tai sijainti

yhteydet linja-autopysäkeille

linja-autopysäkkien kunnossapito

 

Kuva 3.4 Liikenneturvallisuuden kehittämistarpeet kevyen liikenteen 
näkökulmasta 

 

3.2  Liikenneonnettomuudet 

3.2.1  Yleistä 
Tietoja liikenneonnettomuuksista tilastoidaan Suomessa sekä poliisiin tie-
toon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteel-
la. Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, 
mutta vain osa loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista. Osana lii-
kenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa 
(LINTU) on tutkittu kevyen liikenteen tapaturmia Pohjois-Kymenlaaksossa. 
Tutkimuksessa on havaittu, että erityisesti kevyen liikenteen osalta virallisten 
tilastojen peittävyydessä on suuria puutteita.  
 
Tilastokeskus ylläpitää onnettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen 
perusteella. Tiehallinto taas ylläpitää omaa tietokantaa maanteiden osalta. 
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) kokoaa oman tilas-
tonsa onnettomuuksista, joista on maksettu korvausta liikennevakuutukses-
ta. Aineisto perustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin ja sisäl-
tää paljon tietoa lievistä peltikolareista. VALT:n tilastoissa on suuri määrä 
sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka ei-
vät näy poliisin tiedoissa. 
 
Tämän liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuustarkastelut perustuvat 
poliisin tienpitäjälle ilmoittamiin vuosina 2002–2006 tapahtuneisiin onnetto-
muuksiin sekä Tilastokeskuksen vuosien 1997–2006 aineistoon. 
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3.2.2  Onnettomuusmäärät ja niiden vakavuus 
Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan 
kuntien alueella tapahtui vuosina 2002–2006 yhteensä noin 2100 liikenne-
onnettomuutta. Näistä joka viides johti henkilövahinkoon (kuolemaan tai 
loukkaantumiseen). 
 
Asukaslukuun suhteutettuna suunnittelualueella tapahtuu enemmän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin, mutta hieman vä-
hemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin (kuva 3.5). Suomen tieliikenteessä 
kuolee tai loukkaantuu kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana vuosittain 
keskimäärin 1,29 ihmistä 1000 asukasta kohden. Koko Etelä-Savon alueella 
on vastaavasti kuollut tai loukkaantunut 1000 asukasta kohden vuosittain 
keskimäärin 1,5 henkilöä. Suunnittelualueella henkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien uhreja on ollut vastaavalla jaksolla kesimäärin 1,48 henki-
löä/vuosi. Onnettomuuksien uhrit ovat olleet pääasiassa henkilöautojen kul-
jettajia tai matkustajia. 
 

henkilövahinko-onnettomuudet/1000 asukasta

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hirvensalmi Mikkeli Mäntyharju
Pertunmaa Puumala Ristiina
Etelä-Savo koko maa suunnittelualue yht.

 

Kuva 3.5 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet tuhatta asukasta kohden 
Suomessa, Etelä-Savossa, Mikkelin seudun kunnissa ja suunnittelu-
alueella. (lähde: Tilastokeskus) 

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien uhrit kulkumuodoittain suh-
teessa asukaslukuun on esitetty kuvissa 3.6 ja 3.7. Kevyen liikenteen onnet-
tomuuksissa Mikkelissä nousevat esille polkupyöräonnettomuudet ja Ristii-
nassa jalankulkija- sekä mopo-onnettomuudet. Hirvensalmella ja Pertunmaalla  
on tapahtunut tarkasteluajanjaksolla paljon auto-onnettomuuksia.  
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Kuva 3.6 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa asu-
kaslukuun. 

 

 

Kuva 3.7 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa asu-
kaslukuun, kevyt liikenne. 

Mikkelin seudun onnettomuuksista noin 2/3 tapahtui maantieverkolla. Louk-
kaantumiseen johtaneista onnettomuuksista 40 % tapahtui katuverkolla. 
Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista melkein kaikki tapahtuivat maan-
tieverkolla.  
 
Maantieverkolla tapahtuneet onnettomuudet jakautuvat Mikkelin seudun 
kuntien kesken kuvassa 3.8. esitetyllä tavalla. Mikkelissä tapahtuu yli puolet 
kaikista maantieverkon onnettomuuksista ja henkilövahinkoon johtaneista 
onnettomuuksista.  
 
Seudun katuverkolla tapahtuneista kaikista onnettomuuksista ja henkilöva-
hinkoon johtaneista onnettomuuksista yli 90 % tapahtuu Mikkelin katuverkol-
la. Katuverkon onnettomuudet kunnittain ja vakavuusasteittain on esitetty 
kuvassa 3.9.  



20 Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja
Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

 

 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 H
irv

en
sa

lm
i

 M
ik

ke
li

M
än

ty
ha

rju

P
er

tu
nm

aa

P
uu

m
al

a

 R
is

tii
na

 H
irv

en
sa

lm
i

 M
ik

ke
li

M
än

ty
ha

rju

P
er

tu
nm

aa

P
uu

m
al

a

 R
is

tii
na

 H
irv

en
sa

lm
i

 M
ik

ke
li

M
än

ty
ha

rju

P
er

tu
nm

aa

P
uu

m
al

a

 R
is

tii
na

 H
irv

en
sa

lm
i

 M
ik

ke
li

M
än

ty
ha

rju

P
er

tu
nm

aa

P
uu

m
al

a

 R
is

tii
na

 H
irv

en
sa

lm
i

 M
ik

ke
li

M
än

ty
ha

rju

P
er

tu
nm

aa

P
uu

m
al

a

 R
is

tii
na

2002 2003 2004 2005 2006

Kuolemaan joht.
Loukkaantumiseen joht.
Omaisuusvah. joht.

 

Kuva 3.8 Suunnittelualueen maantieverkolla vuosina 2002–2006 tapahtuneet 
liikenneonnettomuudet ja niiden vakavuus kunnittain. 
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Kuva 3.9 Suunnittelualueen katuverkolla vuosina 2002–2006 tapahtuneet lii-
kenneonnettomuudet ja niiden vakavuus kunnittain. 

 

Onnettomuusluokat ja olosuhteet 

Suunnittelualueen maantieverkolla tapahtui paljon yksittäisonnettomuuksia, 
joista seurasi myös eniten henkilövahinkoja. Kohtaamisonnettomuuksia ta-
pahtuu määrällisesti vähemmän kuin hirvieläinonnettomuuksia, mutta koh-
taamisonnettomuuksien seuraukset ovat useammin vakavia.  Kevyen liiken-
teen onnettomuuksia (jalankulkija-, polkupyörä- ja mopedionnettomuudet) on 
9 % kaikista maantieverkon henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
kuva 3.10). 
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Katuverkolla tapahtui eniten risteämisonnettomuuksia. Katuverkon henkilö-
vahinkoon johtaneista onnettomuuksista 1/3 oli kevyen liikenteen onnetto-
muuksia ja 1/4 yksittäisonnettomuuksia (kuva 3.11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3.10 Onnettomuusluokat v.2002–2006, maantieverkko. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.11 Onnettomuusluokat v. 2002–2006, katuverkko. 
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Liikenneonnettomuudessa oli usein Mikkelin seudulla osallisena 18-20-
vuotias nuori. Kuvassa 3.12. on esitetty liikenneonnettomuuksissa osallisina 
olleiden ikäjakauma.  
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Kuva 3.12 Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden ikäjakauma Mikkelin 
seudulla 2002–2006  

 
Liikenneonnettomuudet tapahtuvat Mikkelin seudulla usein kirkkaalla säällä 
sekä hyvissä keliolosuhteissa, paljaalla ja kuivalla tien pinnalla. Vuosina 
2002–2006 henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista 2/3 ta-
pahtui kuivalla tienpinnalla (kuvassa 3.13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3.13 Tiekeliolosuhteet liikenneonnettomuuksissa suunnittelualueella 2002–
2006.  

Liikenneonnettomuuksien jakautumien vuorokauden tunneille mukailee lii-
kennemäärän vaihtelua. Kuukausittaisessa vertailussa nousee esiin puoles-
taan kesäkuukaudet kesä-heinäkuu. Silloin tapahtuu eniten henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia.   
 
Vuosina 2002–2006 Mikkelin seudulla liikenteessä kuolleista 11 % sai sur-
mansa alkoholionnettomuudessa. Osuus on hieman pienempi kuin Suomes-
sa keskimäärin.   
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3.2.3  Onnettomuuskustannukset 
Tiehallinnon onnettomuushinnoittelun mukaiset liikenneonnettomuuksien yk-
sikkökustannukset (vuoden 2005 hintataso) ovat henkilövahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin 471 000 euroa ja omaisuusvahinkoon johta-
neissa onnettomuuksissa noin 2 700 euroa. Kuntien maksettavaksi onnet-
tomuuskustannuksista kohdistuu noin 15–20 % mm. erilaisina sosiaali- ja 
terveystoimen menoina.  
 
Suunnittelualueen kuuden kunnan vuotuiset onnettomuuskustannukset ovat 
yhteensä noin 54,4 milj. euroa, josta kuntien osuus on noin 9,5 milj. euroa. 
Onnettomuuskustannukset jakaantuvat suunnittelualueen kunnille seuraa-
vasti: 
 

• Hirvensalmi 2,4 M€/v   kunnan osuus n.  0,4 M€/v 
• Mikkeli  35,5 M€/v  kunnan osuus n.  6,2 M€/v 
• Mäntyharju 6,9 M€/v  kunnan osuus n.  1,2 M€/v 
• Pertunmaa 2,3 M€/v kunnan osuus n.  0,4 M€/v 
• Puumala 2,7 M€/v kunnan osuus n.  0,5 M€/v 
• Ristiina 4,6 M€/v kunnan osuus n.  0,8 M€/v 

 
Liikennevahinkojen kuntakohtaisista kustannuksista on laskettu esimerkkejä 
neljästä erilaisesta onnettomuustapauksesta soveltaen kolmen eri kunnan 
(Lohja, Mäntsälä, Siuntio) tilinpäätöstietoja vuodelta 2004 (Mikkonen, 2006).  
Lasketut kustannukset (euroa) on esitetty taulukoissa 3.1–3.4.  
 
 
Taulukko 3.1 Koululaisen (10 v.) vakava loukkaantuminen pyöräilyonnettomuudessa, jonka 

seurauksena on liikuntavammasta aiheutuva invaliditeetti (75 %). 
 

 

Menokohde Lohja Mäntsälä Siuntio 

- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Perushoitokäynnit, 4 krt 280 384 180 
- Erikoissairaanhoito, 40 pv 32040 30720 27520 
- Kuntoutus, 1 v. 48545 53290 38325 
- Invakuljetukset koulukäynnin aikoina,  
10 v. (nykyarvoon) 

84353 84353 84353 

- Omaishoidon tuki elinikäisesti, 43 v. 
 (nykyarvoon) 

55082 53636 75057 

                                                   Yhteensä 221380 224243 227055 
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Taulukko 3.2 Nuoren (20 v.) kuljettajan kuolema ulosajossa kaiteen läpi taajama-alueella. 
 

 
Taulukko 3.3 Ikäihmisen (70 v.) vammautuminen jalankulkijana auton töytäisemänä. Invalidi-

teetti 60 % 
 

 
Taulukko 3.4 Nelilapsisen perheen huoltajan (35 v.) kuolema nokkakolarissa. 
 

Menokohde Lohja Mänt-
sälä 

Siuntio

- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Palo- ja pelastustoimen raivauspalvelu 4320 7440 4080 

- Toimeentulotuki, 15 v. (nykyarvoon) 36468 31910 40382 
- Lasten päivähoito, 2 lasta 12228 15884 11270 

- Verotulon menetys, 30 v. (nykyarvoon) 94328 78955 100294 
- Välilliset menetykset, 6-kertaisina  56598 47376 60174 

                                                      Yhteensä 205022 183525 217220 

 
 
 

Menokohde Lohja Mänt-
sälä 

Siuntio

- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Palo- ja pelastustoimen raivauspalvelut 2160 3720 2040 
- Verotulon menetys, 45 v. (nykyarvoon) 113028 94608 120176 

- Kaiteen korjaus 15000 15000 15000 
- Välilliset menetykset (10 % verotulon mene-

tyksestä) 
11303 9461 12018 

                                                      Yhteensä 142571 124649 150254 

Menokohde Lohja Mänt-
sälä 

Siuntio

- Palo- ja pelastustoimen kuljetuspalvelu 1080 1860 1020 
- Perushoitokäynnit, 4 krt. 284 384 180 

- Erikoissairaanhoito, 20 pv. 16020 15360 13760 
- Omaishoidon tuki, 5 v. (nykyarvoon) 12038 11722 16534 

                                                          Yhteensä 29422 29326 31494 
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3.2.4  Onnettomuuspaikat ja -kasaumat 
Maantieverkolta selvitettiin kasaumakohteet, joissa on viiden vuoden tarkas-
telujakson aikana tapahtunut runsaasti onnettomuuksia.  
 
Hirvensalmi 
 

• Valtatien 5, Kilkintien (mt 429) ja Uutelantien (mt 368) liittymä 
• Valtatien 5 ja Huruksentien liittymä 

 
Mikkeli 
 
Maantieverkon pahimpia onnettomuuksien kasaumapisteitä olivat: 

• Valtatien 13, Rinnekadun ja valtatien 5 eteläinen ramppiliittymä 
• Valtatien 13, Vanhan Otavantien (pt 15105) ja Otavankadun liittymä 
• Valtatie 5, Aseman eritasoliittymä 
• Valtatie 5, Pitkäjärven eritasoliittymä  
• Valtatiellä 5 Katajalahdentien liittymä, Visulahden kohdalla 

 
Katuverkolla pahimpia onnettomuuksien kasaumapisteitä olivat: 

• Tenholankadun ja Porrassalmenkadun liittymä 
• Porrassalmenkadun liittymät; Vuorikatu, Raatihuoneenkatu ja Pirtti-

niemenkatu 
• Raatihuoneenkadun ja Mikonkadun liittymä 
• Otavankadun, Saattotien ja Sammonkadun liittymä 
• Tuppuralankadun ja Graanintien liittymä 

 
 
 
Mäntyharju 
 

• Mutka, Virransalmentiellä (mt 368) Tuomimäentien liittymästä etelään 
• Valtatiellä 5, Pertunmaantien (mt 428 ja mt 4163) liittymä  
• Reissutien ja Varpasentien (mt 381) liittymä 

 
 
Pertumaa 
 
 Valtatiellä 5 on tapahtunut tarkastelujakson aikana neljä kuolemaan johta-
nutta onnettomuutta. Määrällisesti eniten onnettomuuksia on esiintynyt Koi-
rakivenraitin ja Honkaniementien (mt 15076) liittymässä (viisi omaisuusva-
hinkoon johtanutta onnettomuutta).  
 
 
Puumala 
 
Puumalassa ei esiintynyt suoranaisia onnettomuuksien kasaumapisteitä. 
Kunnan alueella ei ole tapahtunut tarkastelujakson 2002–2006 aikana yh-
tään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Määrällisesti eniten onnetto-
muuksia tapahtuu kantatiellä 62. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on 
kuitenkin tapahtunut vuosina 2001 ja 2007. 
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Ristiina 
 

• Valtatien 13 ja Brahentien (mt 4323) liittymä 
• Valtatien 13 ja Mäntyharjuntien (mt 420) liittymä 
• Brahentien (mt 4323) ja Otto Von Fieandtintien liittymä 

 

3.3  Yhteenveto tärkeimmistä liikenneympäristön ongelmakoh-
teista 

Koettuja liikenneympäristön ongelmakohteita kartoitettiin asukaskyselyllä 
syys - lokakuussa 2007. Vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kohteita kartalle 
ja kertoa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyn tulokset käytiin läpi Tiehal-
linnon, kuntien teknisen toimen ja poliisin edustajien kanssa ns. maastokat-
selmuksissa. Maastokatselmukset tehtiin Hirvensalmea lukuun ottamatta 
kaikkiin Mikkelin seudun kuntiin. Lisäksi suunnittelutyön aikana järjestettiin 
suunnittelualueen asukkaille kaksi esittelytilaisuutta, jossa esiteltiin ongelma-
analyysin tuloksia ja alustavia liikenneympäristön toimenpide-ehdotuksia.  
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3.3.1  Mikkeli 
Mikkelin kaupungin alueella pahimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi koet-
tiin: 
 

• Ylinopeudet etenkin asuntoalueilla ja koulujen läheisyydessä 
• Liikenteen hidasteperiaatteiden puuttuminen  
• Liikennevaloliittymien ruuhkautuminen sekä ”vanhoilla vihreillä ajo” 
• Kevyen liikenteen väylien puute 
• Henkilöautoliikenne kevyen liikenteen väylillä 
• Liikennesääntöjen noudattamattomuus sekä piittaamattomuus 

 

3.3.2  Mäntyharju 
Mäntyharjulla pahimmiksi ongelmiksi koettiin: 
 

• Varpasentie (mt 381) ajonopeudet ja valaistuksen puuttuminen Kalla-
lahden teollisuusalueen kohdalla 

• Kevyen liikenteen olosuhteet Asematiellä(mt 4162)  
• Kevyen liikenteen väylien puute haja-asutusalueella 

 

3.3.3  Pertunmaa 
Pertunmaan kunnan alueella pahimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi koet-
tiin: 
 

• Ylinopeudet Pertuntiellä (mt 426) keskustaajaman kohdalla 
• Kuortin ABC piha-alueen liikennejärjestelyt 

 
 

3.3.4  Puumala 
Puumalassa pahimmiksi ongelmiksi koettiin: 

• Kantatie 62 Keskustien (pt 15139) ja Kenttätien liittymän kohdalla se-
kä kevyen liikenteen että ajoneuvoliikenteen turvallisuuden kannalta 

• Kantatien 62 turvallisuus. Etenkin huonot näkemät kantatien 62 
useissa yksityistieliittymissä 

• Puutteelliset suojatiejärjestelyt Keskustiellä (pt 15139) Vanhan Puu-
malantien (pt 15139) liittymässä 

• Terveyskeskuksen piha-alueen läpi kulkeva läpiajoliikenne 
 
 

3.3.5  Ristiina 
Ristiinan kunnan alueella pahimmiksi liikenneturvallisuusongelmiksi koettiin: 
 

• Brahentien (mt 4323) ja valtatien 13 liittymä  
• Valaistuksen puuttuminen valtatien 13 varrella olevalta kevyen liiken-

teen väylällä välillä Mäntyharjuntie (mt 420) - Pellosniementie 
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• Runsas raskaanliikenteen määrä Pelloksen tehtaille Karsikkoniemen-
tiellä (pt 15118). Raskas liikenne aiheuttaa turvattomuutta Pellosnie-
men koulun oppilaille.  

• Kevyen liikenteen kannalta pimeä mutka Linnantiellä. 
 

 

3.3.6  Hirvensalmi 
Hirvensalmella pahimmaksi ongelmaksi koettiin haastattelujen perusteella 
Hirvensalmentien (mt 429) liikenneturvallisuus keskustaajaman kohdalla. 
 

 

 
 
 

YHTEENVETO SUUNNITTELULALUEEN ONGELMISTA 
 

• Mikkelin seudulla tapahtui asukaslukuun suhteutettuna enemmän 
henkilövahinko-onnettomuuksia kuin koko maassa, mutta hieman 
vähemmän kuin Etelä-Savossa keskimäärin. 

• Suunnittelualueella tapahtui sekä maantie- että katuverkolla run-
saasti yksittäisonnettomuuksia ja katuverkolla risteämisonnetto-
muuksia. Katuverkolla tapahtuu lisäksi runsaasti henkilövahinkoon 
johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia.  

• Mikkelissä tapahtui paljon polkupyöräonnettomuuksia, Ristiinassa 
jalankulkija- ja mopo-onnettomuuksia sekä Hirvensalmella ja Per-
tunmaalla auto-onnettomuuksia. 

• 18–20-vuotiaat ovat usein osallisina liikenneonnettomuuksissa.  

• Onnettomuudet tapahtuvat usein hyvissä olosuhteissa (paljas tien-
pinta, kirkas sää). 

 
• Tienkäyttäjät kokevat alueen ongelmiksi: 

− ylinopeudet etenkin asuntoalueilla ja koulujen läheisyydes-
sä 

− piittaamattomuus  
− kunnossapidon puutteet 
− kevyen liikenteen yhteyksien puutteet 
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4  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET 

4.1  Valtakunnalliset tavoitteet 

Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa valtakunnallisessa liikenneturvalli-
suussuunnitelmassa vuosille 2006–2010 on esitetty pitkän ja lyhyen aikavälin 
liikenneturvallisuustyön tavoitteet. Valtioneuvosto on hyväksynyt pitkällä aika-
välillä Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä 
on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä. Turvallisuustyötä ohjaavien suunnitelmien määrällisenä ta-
voitteena on liikennekuolemien vähentäminen vuoteen 2010 mennessä alle 
250:n. Vuoteen 2025 mennessä tavoite on enintään 100 kuolemaa. Suunni-
telmaa varten tehtyjen tilastoselvitysten ja erilaisten turvallisuustoimenpiteiden 
vaikuttavuusarvioiden perusteella on määritelty kuusi kärkihanketta tai ongel-
ma-aluetta, joilla tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa: 
 

• Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen 
• Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuk-

sissa 
• Nopeuksien hillitseminen 
• Päihdeonnettomuuksien vähentäminen 
• Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen 
• Onnettomuuksien seurausten lieventäminen. 

 

 

Kuva 4.1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite. (Tilastokeskus ja 
Liikenneturva) 
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Valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantami-
sesta 9.3.2006 toimenpiteinä mainitaan yhteistyön tehostaminen, EU-
yhteistyö, pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen, jalankulku- 
ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa, nopeuksien 
hallinta, päihdeonnettomuuksien vähentäminen, ammattiliikenteen onnetto-
muuksien vähentäminen ja kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseuraamusten te-
hostaminen. 

4.2  Itä-Suomen läänin tavoitteet 

Itä-Suomen läänin tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja louk-
kaantuneiden määrää valtakunnan tavoitteiden mukaisesti. Läänin liikenne-
turvallisuussuunnitelmassa tavoitteena on, että liikennekuolemat ja louk-
kaantumiset vähenevät niin, että liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 
35 ja loukkaantumisia enintään 500. 
 
Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on: 
 
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 
 
Tavoitteita toteutetaan vuosittaisten teemojen kautta. Vuositeemoja voidaan 
lähestyä maakunnittain alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Vuositee-
moja ovat: 
 
2008  Kevytliikenne ja mopot 
2009  Vesi-, loma- ja vapaa-ajanliikenne 
2010  Koululaiset 
2011  Iäkkäät 
 

4.3  Tavoitteet suunnittelualueella 

Suunnittelualueen kuntien liikenneturvallisuustyölle määriteltiin koetun lii-
kenneturvallisuuden ja onnettomuusanalyysien tulosten pohjalta seuraavat 
toiminnalliset tavoitteet: 
 

 

• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen  
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun 
• Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen 
• Ajonopeuksien hillitseminen 
• Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen varsinkin nuorten kes-

kuudessa 
• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön ylläpitäminen 
• Eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välisen liikenneturvallisuustyön pa-

rantaminen seudulla 
• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti 
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Liikenneturvallisuustyön vaikutuksia voidaan arvioida määrällisesti esimer-
kiksi seuraamalla henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähene-
mistä. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi on Mikkelin seudun liikenneturvalli-
suustyölle asetettu määrällinen tavoite (kuva 4.2.).  
 

Mikkelin seudun kuntien hevakehitys ja -tavoite
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Kuva 4.2 Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentämistavoite. 
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5  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 

Liikennekasvatuksella ja -valistuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyt-
täytymiseen liikenneturvallisuutta parantavasti. Liikennekasvatus voidaan 
rinnastaa tapakasvatukseen – hyviin tapoihin kuuluu asiallisuus, kohteliai-
suus ja toisten huomioon ottaminen. Hyvät tavat opitaan jo lapsena ja ne oh-
jaavat koko eliniän käyttäytymistämme.  
 
Liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotustyö jatkuu kaikissa elinkaaren vaiheis-
sa painotuksien vaihdellessa ikäryhmittäin. Lasten kohdalla korostetaan pe-
russääntöjen opettamista liikkumisessa ja opetellaan vähitellen itsenäistä 
liikkumista omassa lähiympäristössä. Aikuiset ovat vastuussa lasten turvalli-
suudesta sekä vanhempina että tienkäyttäjinä.  
 
Nopeusrajoitusten noudattaminen, suojatien kunnioittaminen ja turvalaittei-
den käyttö parantavat kaikenikäisten turvallisuutta liikenteessä. Turvallisuut-
ta arvostava aikuinen on myös hyvä esimerkki lapsille. Ikäihmisten kohdalla 
merkittäviä asioita puolestaan ovat ikääntymisen, lääkkeiden ja sairauksien 
vaikutus liikkumiseen. Ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksia voidaan turva-
ta yhteiskunnallisilla tukipalveluilla. Turvalaitteiden ja apuvälineiden käytöstä 
tiedottamalla parannetaan itsenäisesti liikkuvien turvallisuutta. Ikäautoilijoi-
den ajokykyä voidaan ylläpitää itseopiskeluaineiston ja Ikäautoilijan kunto-
kurssien avulla.  
 

 

Kuva 5.1 Liikennekasvatus, -valistus ja tiedotustyö jatkuu koko elinkaaren. 

Liikenneturvallisuustyö mielletään helposti vain poliisille, tekniselle sektorille 
ja koululle kuuluvaksi työksi. Kuitenkin monet muutkin hallintokunnat tekevät 
jo nykyisin merkittävää liikenneturvallisuustyötä. Myös jokainen tienkäyttäjä 
vaikuttaa seudun liikennekulttuuriin omilla valinnoillaan. Tämän suunnitel-
man tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuustyön vaikutuksia kannustamalla 
hallinnonalojen sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Liikenneturvalli-
suustyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista seuraavat paikalliset liiken-
neturvallisuusryhmät. 
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5.1  Vaikutukset 

Liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen avulla parannetaan ihmis-
ten tietämystä liikkumisympäristöstään ja turvallisen liikennekäyttäytymisen 
tiedostamista. Yhdessä fyysisen liikenneympäristön parantumisen kanssa 
tienkäyttäjien muuttuneet asenteet ja arvot parantavat liikenneturvallisuutta 
ja esteettömyyttä. Asenteisiin vaikuttaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. 
Liikennekasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen avulla voidaan parantaa 
samalla esimerkiksi ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä ja vähentää 
lyhyiden matkojen koulukuljetusten tarvetta. 

5.2  Liikenneturvallisuustyön organisointi kuntatasolla 

5.2.1  Liikenneturvallisuusryhmä  
Liikenneturvallisuussuunnitelman käynnistyttyä alueen kuntiin perustettiin 
yhteistyön edistämiseksi liikenneturvallisuusryhmät, joissa eri hallintokuntien 
ja yhteistyötahojen edustajat tapaavat säännöllisesti toisiaan. Ryhmien jäse-
net nimettiin kuntien päätöksenä. Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan, ja 
Ristiinan kuntien liikenneturvallisuusryhmien kokoonpanot on esitetty Hir-
vensalmea lukuun ottamatta liitteessä 2. Liikenneturvallisuusryhmille on ni-
metty puheenjohtaja ja koollekutsuja, joka on pääsääntöisesti teknisen toi-
men tai teknisen lautakunnan edustaja.  Liikenneturvallisuusryhmään voi-
daan ja kannattaa kutsua toiminnan vakiintuessa uusia jäseniä. Kunnan vi-
ranhaltijoiden lisäksi kannattaa miettiä erilaiset sidosryhmien kutsumista mu-
kaan yhteistyöhön.  
 
Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan keskeisenä tavoitteena on jatkuvan lii-
kenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä 
yhteistyötä eri hallintokuntien välillä sekä muiden kuntien ja ulkopuolisten ta-
hojen kanssa, lisätä liikenneturvallisuustyön arvostusta erityisesti päättäjien 
keskuudessa sekä järjestää työlle tarvittavat resurssit. 
 
Liikenneturvallisuusryhmän rooli on ennen kaikkea koordinoiva. Liikennetur-
vallisuusryhmän muodostavat hallintokunnittain nimetyt edustajat ja mahdol-
liset yhteistyötahot. Yhteistyötahoina voivat olla esimerkiksi Tiehallinto, Lii-
kenneturva, poliisi ja pelastustoimi. Poliisin ja pelastustoimen kautta liikenne-
turvallisuustyö saatetaan vuoropuheluun kunnassa tehtävän muun turvalli-
suustyön kanssa. Liikenneturvallisuusryhmä määrittelee liikenneturvallisuus-
työn tavoitteet vuosittain edellisvuoden palautteen, kokemusten ja seuran-
nan perusteella. Tavoitteita tukevien käytännön toimenpiteiden suunnittelus-
ta ja toteuttamisesta huolehtivat eri hallintokuntien työntekijät. 
 
Kunnat kutsuvat vuorotellen koolle muiden kuntien ja yhteistyötahojen edus-
tajat liikenneturvallisuustyön seurantakokoukseen, joka järjestetään joka 
vuosi. Tavoitteena on koordinoida työ seututasolla.  
 
Hirvensalmen kunnassa on hiljattain tehty liikenneturvallisuussuunnitelma ja 
sen yhteydessä käynnistetty liikenneturvallisuustyö myös kasvatus-, valistus- 
ja tiedotustyön osalta. Osallistumalla seudullisiin liikenneturvallisuusryhmiin 
Hirvensalmenkin kunnalle avautuu mahdollisuus löytää uusia ideoita ja pont-
ta liikenneturvallisuustyöhön. 
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Kuva 5.2 Liikenneturvallisuustyön organisointi kuntatasolla.  

 
Liikenneturvallisuusryhmän keskeisimmät tehtävät ovat: 
 
• Työn organisointi kunnassa ja vastuun jakaminen 
• Tavoitteiden asettaminen ja painopisteiden määrittäminen sekä tarkistami-
nen vuosittain 
• Toimintasuunnitelmien laatimisesta ja budjetoinnista sekä toteuttamisesta 

huolehtiminen 
• Liikenneturvallisuustilanteen ja liikenneturvallisuustyön seuranta 
• Tiedottaminen sekä kaupungin hallinnon sisällä että ulospäin kuntalaisille 
 
Ryhmän tulee kokoontua tarpeen mukaan, kuitenkin noin kaksi kertaa vuo-
dessa. Syksyn kokouksessa voidaan sopia seuraavan vuoden painopisteis-
tä, toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista. Kevään kokouksessa puolestaan 
voidaan tarkastella edellisen vuoden onnettomuustilannetta sekä seurata 
edellisen vuoden toimintasuunnitelmien toteutumista. Näiden kunnallisten 
tapaamisten lisäksi hallintokuntaryhmät kokoontuvat yli kuntarajojen vähin-
tään kerran vuodessa. Alkuvaiheessa kokoontumisia voi olla tiheämmin kun-
nes toiminta vakiintuu. 
 
Liikenneturvallisuusryhmän jäsenet edustavat eri hallintokuntia ja toimivat 
oman hallintokuntansa vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilöt ovat yhteyshenkilöi-
tä hallintokunnan ja liikenneturvallisuusryhmän välillä. Vastuuhenkilön tehtä-
vänä on edistää hallintokunnassa tapahtuvaa liikenneturvallisuustyötä, huo-
lehtia eri yksiköiden toimintasuunnitelmien valmistumisesta sekä tarvittaessa 
koulutuksen järjestämisestä. 
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Liikenneturvallisuusryhmien ensimmäiset kokoukset, joihin osallistuivat kun-
nan toimihenkilöiden lisäksi Liikenneturvan ja liikenneturvallisuushankkeen 
konsultin edustajat, pidettiin suunnitteluhankkeen aikana. Kokouksissa työs-
tettiin hallintokuntakohtaisia toimintasuunnitelmia ja suunniteltiin tulevia kou-
lutustilaisuuksia.  
 

5.3  Eri hallintokuntien ja sidosryhmien työn kehittäminen 

5.3.1  Eri hallinnonalojen mahdollisuudet ja tehtävät 
Tekninen toimi ja maankäyttö 
Teknisen toimen tavoitteena on turvallisen liikenneympäristön luominen. 
Tämä edellyttää, että liikenneturvallisuus huomioidaan suunnittelun kaikissa 
vaiheissa ja toteutuksessa. Maankäytön suunnittelussa aluevarauksilla ja 
toimintojen sijoittamisella luodaan tarpeet liikenneverkolle ja vaikutetaan si-
ten liikenneturvallisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kehittää 
maankäyttöä niin, että autoliikenteen kasvu voidaan minimoida. Mitä aikai-
semmassa kaavoitusvaiheessa liikenneturvallisuusnäkökohdat otetaan tar-
kasteluun mukaan, sitä parempaan lopputulokseen voidaan päästä. Turvalli-
suustyön kustannukset ovat myös tässä vaiheessa hyvin vähäiset verrattuna 
siihen, että syntyneitä ongelmia joudutaan korjaamaan esimerkiksi rakenta-
malla alikulkukäytäviä tai muuttamalla tieympäristön luonnetta hidasteilla, is-
tutuksilla ja muilla rakenteilla.  
 
Liikennesuunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon kaikki kulkumuodot: autoi-
lu, joukkoliikenne, jalankulku ja pyöräily. Yleisenä suuntauksena koko maas-
sa on nopeusrajoitusten laskeminen katuverkolla. Myös työnaikaisiin ja tila-
päisiin liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää huomiota. Liikenneväylien kun-
nossapidossa tulee huomioida liikenneturvallisuus kaikessa toiminnassa.  
Lisäksi näkemäalueisiin ja liikenteen opastukseen (ajoratamaalaukset, opas-
teet) tulee kiinnittää huomiota säännöllisesti. 
 
Teknisen toimen tulee tehostaa tiedottamista sekä päättäjille että kuntalaisil-
le mm. liikenteen ongelmakohdista, oikeista käyttäytymismalleista, uusista 
liikennejärjestelyistä ja työmaista. Muuttuneista liikennejärjestelyistä kerrot-
taessa tulee perusteluissa tuoda esille vaikutukset liikenneturvallisuuteen. 
 
Sosiaalitoimi 
Sosiaalitoimella on tärkeä asema asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
tukemisessa, sillä sen palvelut ulottuvat vauvasta vaariin. Päivähoidossa lii-
kenneturvallisuus tulee esille päivittäisessä toiminnassa. Vanhempien oma 
esimerkki on tärkeä ja vanhemmille tulee korostaa heidän vastuutaan kas-
vattajina sekä esimerkin antajina. Liikenneturvallisuudesta tiedotetaan van-
hempainilloissa ja perhekeskusteluissa.  
 
Vanhusten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten toiminnassa tuetaan itsenäis-
tä liikkumista ja keskitytään käytännön liikenneneuvontaan. Liikenneturvalli-
suusasioita voidaan käsitellä vierailijoiden avulla päiväkeskuksissa ja palve-
lupäivissä. Hyviä tapoja ehkäistä kaatumisonnettomuuksia ovat esimerkiksi 
kenkien nastoitus ja liukuesteiden hankinnan tukeminen. Sosiaalitoimen 
henkilöstön tehtävänä on myös tiedottaa oman asiakaskunnan ongelmista ja 
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tarpeista tekniselle toimelle, joka tämän jälkeen voi ottaa nämä huomioon 
omassa työssään. 
 
Terveystoimi 
Neuvolassa ja perhevalmennuksessa informoidaan eri-ikäisten lasten turval-
lisesta kuljetuksesta eri liikennevälineillä ja korostetaan vanhempien vastuu-
ta lapsensa turvallisesta liikkumisesta. Neuvolan 4-vuotistarkastuksessa jae-
taan Liikenneturvan "Kulkunen" -vihkonen ja kiinnitetään huomiota aikuisen 
malliin liikennekäyttäytymisessä. Turvavälineitä ja materiaalia voi olla odo-
tustiloissa esillä. Koulumatkojen turvallisuus ja turvalaitteiden käyttö otetaan 
esille sekä neuvolassa että kouluterveydenhuollossa. 
 
Terveyskeskuksessa liikenneasioita voidaan käsitellä lääkärin tai terveyden-
hoitajan vastaanotolla. Keskustelussa voidaan tuoda esiin sairauden, iän tai 
lääkkeiden vaikutus liikenteessä liikkumiseen. Lääkäreillä on ollut syyskuus-
ta 2004 alkaen velvollisuus ilmoittaa ajokortin haltijan terveydentilasta ajo-
korttiviranomaiselle. Tietoja annetaan, kun kuljettaja ei enää täytä ajoluvan 
terveysvaatimuksia ja vaarantaa tästä syystä olennaisesti liikenneturvalli-
suutta. 
 
Sivistystoimi 
Opetussuunnitelmaan kuuluu aihekokonaisuus turvallisuus ja liikenne, joka 
tulee esiin läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa, pääasiassa kuitenkin 
ympäristö- ja luonnontieteissä ja terveystiedossa sekä siirtymämatkoilla kou-
lupäivien aikana. Liikenneturvallisuusasioiden roolia korostetaan kaikissa 
oppiaineissa lisäämällä henkilökunnan tietoutta liikenneturvallisuusasioista ja 
pitämällä käytettävissä olevaa materiaalia esillä ja ajan tasalla. Perusope-
tuksen lisäksi voidaan järjestää teemaviikkoja ja -päiviä, joissa voi olla poliisi 
mukana. Teemapäiviin ja vanhempainiltoihin voidaan pyytää vierailijoita 
myös ulkopuolisista sidosryhmistä (mm. Liikenneturvasta tai SPR:stä). 
 
Turvavälineiden käyttöä sekä koulumatkoilla että vapaa-aikana pyritään li-
säämään asennekasvatuksen, erilaisten tempausten ja demonstraatioiden 
avulla. Vanhempien mallia pidetään tärkeänä liikenneturvallisuusasioissa. 
Vanhempainilloissa keskustellaan liikenneturvallisuudesta ja voidaan sopia 
pelisäännöistä pienimpien oppilaiden koulumatkapyöräilyyn tai oppilaiden 
saattoliikenteen tarpeeseen ja turvallisiin jättöpaikkoihin liittyen. Yhteistyötä 
tehdään myös päivähoidon kanssa. 
 
Vapaa-aikatoimi 
Vapaa-aikatoimessa otetaan liikenneturvallisuus huomioon kiinnittämällä 
turvavälineisiin huomiota erilaisissa liikunnallisissa kampanjoissa ja liikunta-
tapahtumissa. Nuorille suunnatuissa tapahtumissa jaetaan liikennetietoutta. 
Liikenneturvallisuustyöhön otetaan mukaan erilaiset seurat ja yhdistykset, 
jotka järjestävät toimintaa ja harrastusmatkoja nuorille. Liikuntapaikat ja py-
säköintialueet järjestetään mahdollisimman turvallisiksi. 
 
Palo- ja pelastustoimi 
Palo- ja pelastustoimelle tärkeää on riittävä valmius liikenneonnettomuuksi-
en varalta. Myös lisävahinkojen estäminen onnettomuustapauksissa on hei-
dän työtään. Palo- ja pelastustoimi voi myös osallistua raskaan liikenteen 
vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan yhdessä poliisin kanssa. Osallis-
tuminen erilaisiin kampanjoihin on yleistä. 
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Kirjasto 
Kirjastolla on tiedotustehtävä. Kirjastossa voidaan järjestää erilaisia näytte-
lyitä tai kampanjoita, esim. liikenneturvallisuusnäyttely. Liikenneturvallisuus-
ryhmät toimittavat kirjastoihin liikenneturvallisuusaineistoa. Kirjastoissa on 
myös käytettävissä tietokoneita, jotka auttavat tiedon haussa. 
 

5.3.2  Ideaseminaarit ja koulutukset 
Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi järjestettiin työn yhteydessä 
kaksi liikenneturvallisuusseminaaria. Ideaseminaarit olivat yhteisiä kaikille 
kuudelle suunnittelualueen kunnalle. 
 
Ensimmäinen ideaseminaari pidettiin lokakuussa 2007 Anttola-talolla. Osal-
listuminen oli aktiivista: yhteensä 29 osallistujaa. Ohjelmassa oli aluksi lii-
kenneturvallisuusaiheeseen johdattelevia esityksiä liikenneturvallisuuden 
aakkosista, liikenneturvallisuustyön tavoitteista ja organisoinnista Itä-
Suomen läänissä, tiepiirin roolista liikenneturvallisuustyössä sekä kunnan lii-
kenneturvallisuustyöstä. Ideaseminaarissa esiteltiin myös suunnitteluhank-
keen aikana tehdyn onnettomuusanalyysin tuloksia.  
 
Toinen ideaseminaari pidettiin tammikuussa 2008 Rantakylä-talolla. Osallis-
tujia oli 31. Seminaarissa kerrottiin aluksi suunnittelualueen liikennekulttuu-
rista, liikenneturvallisuuskyselyn tuloksista ja liikenneturvallisuustyön tavoit-
teista. Liikenneturva esitteli palveluitaan ja kertoi esimerkkejä kuntien liiken-
neturvallisuustyöstä. Ryhmätöissä samojen hallintokuntien edustajat eri 
kunnista ideoivat liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmia. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelmahankkeen aikana on jo suunniteltu kuntien 
henkilökunnan liikenneturvallisuuskoulutusta Liikenneturvan kanssa. Tekni-
sen, ympäristö-, kaavoitus- ja pelastustoimen sekä hallinnon liikenneturvalli-
suusryhmälle on suunniteltu ekskursiota yhdessä liikenneturvan kanssa. 

5.3.3  Liikennekasvatuksen, -tiedotuksen ja -valistuksen toi-
mintasuunnitelma 

Kuntien eri hallintokunnat ovat laatineet kuntakohtaisen toimintasuunnitel-
man vuosille 2008–2009. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain edellisen vuo-
den kokemusten ja Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuustyön vuositeemo-
jen mukaan. Esitetyillä toimenpiteillä pyritään lisäämään kaikkien kuntalais-
ten tietoisuutta liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lasten lisäksi 
liikennekasvatus ja -valistus kohdennetaan nuorille, työikäisille ja ikääntyneil-
le. Esitetyt keinot ovat moninaisia: mm. liikenneturvallisuusasioista tiedotta-
minen, kannustaminen turvavä0lineiden käyttöön, teemapäivien ja koulutuk-
sen järjestäminen. Hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat tavoitteittain 
on esitetty liitteissä. 
  
Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuustyön vuositeemoja seuraaville vuosille 
ovat: 
2008 Kevyt liikenne ja mopot 
2009 Vesi-, loma- ja vapaa-ajanliikenne 
2010 Koululaiset 
2011 Iäkkäät. 
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Liikenneturvallisuustietouden lisääminen kuntien omissa organisaati-
oissa 
 
Liikenneturvallisuustyö konkretisoituu jo suunnitteluhankkeen aikana tai pian 
sen jälkeen toteutettavilla liikenneturvallisuuskoulutustilaisuuksilla. Liikenne-
turva räätälöi kuntiin koulutustilaisuudet. Toiveita ja tarpeita kartoitetaan etu-
käteen kuntakohtaisesti.  
 
Teknisen toimen henkilöstön tieturva-koulutukset ja työhön liittyvät liikenne-
turvallisuusvarusteet hoidetaan ensitilassa ajan tasalle.  
 

5.4  Tiedottaminen 

Tiedottamista tarvitaan sekä kunnan hallinnon sisällä että ulospäin kuntalai-
sille ja tienkäyttäjille. Sisäisellä tiedotuksella pyritään pitämään kunnan hen-
kilökunta tietoisena liikenneturvallisuustyön sisällöstä ja toiminnan tavoitteis-
ta. Kun henkilökunta on sisäistänyt työn tavoitteet, on mahdollista kehittää 
omia toimintatapoja sekä kertoa liikenneturvallisuusasioista eteenpäin kunta-
laisten kanssa toimiessa. Päättäjille suuntautuvan tiedotuksen tavoitteena on 
lisätä päättäjien liikenneturvallisuustietoutta ja liikenneturvallisuustyön arvos-
tusta. Sisäisen tiedotuksen tulisi olla kaksisuuntaista: liikenneturvallisuus-
ryhmä tiedottaa hallintokunnille toiminnastaan ja asettamistaan tavoitteista ja 
hallintokunnat puolestaan kertovat liikenneturvallisuusryhmälle työnsä sisäl-
löstä, asiakkaidensa ongelmista ja toiveista kunnan liikenneturvallisuustyölle. 
 
Ulospäin suuntautuvaa tiedottamista kehittämällä ja lisäämällä pyritään tuo-
maan liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita kuntalaisten ja tienkäyttäjien 
tietoisuuteen. Turvalliseen liikennekäyttäytymiseen johtava oivallus syntyy 
hyväksynnän ja ymmärryksen kautta. Oivalluksen syntyyn johtavalle ajatte-
lulle voidaan antaa herätteitä tiedottamalla järjestelyjen perusteluista ja vai-
kutuksista. Esimerkiksi ajoneuvon törmäysnopeuden vaikutus jalankulkijan 
kuoleman todennäköisyyteen tulisi tuoda voimakkaasti esille taajaman no-
peusrajoituksia alennettaessa. 
 
Liikenneturvallisuustyön keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja tiedot pidetään 
kaikkien nähtävillä Internetissä kuntien omilla sivuilla. Internet toimii tietova-
rastona, liikenneturvallisuusaiheisena kirjastona. Internetiä voidaan hyödyn-
tää myös kuntalaisten palautekanavana, jolloin palaute suuntautuu suoraan 
liikenneturvallisuusryhmälle. 
 
Seutukunnallinen liikenneturvallisuusryhmä on tärkein tiedotuskanava. Pai-
kallislehtien ja -radioiden kanssa tiedottamista voidaan suunnitella pitkällä 
tähtäimellä ja siten saada liikenneturvallisuustiedottamiseen jatkuvuutta ja 
suunnitelmallisuutta.  
 
Valtakunnallista liikenneturvallisuustiedotusta hoitavat Liikenneturva ja Poliisi 
pyrkivät kehittämään yhteistoimintaa.  
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5.5  Liikennevalvonta 

Liikenteen turvallisuus edellyttää tehokkaan ja näkyvän valvonnan olemassa 
oloa. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa kuljettajien kokema kiinnijäämisriski, 
jossa poliisin suorittamalla tiedottamisella ja valvonnalla on keskeinen osa. 
Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen lisää valvonnan tarvetta. Poliisin 
nykyiset valvontaresurssit eivät ole riittävät ja niiden määrää tullaan tuskin 
lähitulevaisuudessa lisäämään. 
 
Poliisin tulee tiedottaa liikenneturvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä asioista 
sekä kohdentaa valvontaa riskiryhmiin, vaarallisimpiin kohteisiin ja ajankoh-
tiin. Valvonnan painopisteitä ovat ylinopeudet, liikennejuopumus, suuntavil-
kun käyttö, turvavälineiden käyttö sekä kuljettajien ajotapatarkkailu. Lisäksi 
poliisin tulee kohdistaa valvontaa liikennesääntöjen noudattamiseen yleen-
sä. Mikkelin seudun asukaskyselyn mukaan Mikkelin seudun suurimmiksi lii-
kenneturvallisuusongelmiksi koettiin ylinopeudet. 
 
Liikenneympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä poliisi opastaa ja 
valvoo, että tienkäyttäjät liikkuvat uusien järjestelyjen mukaisesti. Uusissa ti-
lanteissa poliisi voi antaa liikkumisohjeita mm. koululaisille ja myös valvoa 
ohjeiden noudattamista. 
 
Liikennevalvontaa voidaan tehostaa automaattisen kameravalvonnan avulla. 
Tutkimusten mukaan henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vähenevät 
keskimäärin noin 17 % ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet 30–50 % au-
tomaattisen nopeusvalvonnan alaisilla tieosuuksilla. vuoden 2010 loppuun 
mennessä automaattisen nopeusvalvonnan piiriin otetaan 3 000 kilometriä 
pääteitä. 
 

5.6  Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija 

Itä-Suomen lääninhallituksen sekä Tiehallinnon Savo-Karjalan ja Kaakkois-
Suomen tiepiirien toimeksiannosta käynnistettiin vuonna 2005 Itä-Suomen 
liikenneturvallisuustoimijan työ. Työ on liikenne- ja viestintäministeriön kehit-
tämishanke, jonka tavoitteena on parantaa Itä-Suomen läänin liikenneturval-
lisuutta ja edistää liikenneturvallisuushankkeita ja yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä. Kuntien liikenneturvallisuustyötä tuetaan mm. liikenneturvallisuus-
ryhmien toiminnan aktivoimisella, eri hallintokuntien liikenneturvallisuuskou-
lutuksella, pienten liikenneturvallisuustoimien käyttämiseen opastuksella se-
kä liikenneturvallisuusmateriaalin saatavuuden helpottamisella. Liikennetur-
vallisuustoimija jatkaa toimintaansa vuoden 2012 loppuun saakka. Lisätieto-
ja osoitteesta www.laaninhallitus.fi/ita/itatoimija. 
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6  LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
TEKNISILLÄ TOIMENPITEILLÄ 

6.1  Yleistä 

 
Nykytila- ja onnettomuusanalyysin sekä ongelmakartoituksen perusteella 
määritettiin toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnetto-
muusriskin pienentämiseksi. Kuntien alueille esitetyt tekniset toimenpiteet ja 
niiden alustavat kustannusarviot on esitetty liitteissä 6-8 olevissa taulukoissa 
ja kartoissa. 
 

6.2  Ajonopeudet ja liikenteen rauhoittaminen  

Mikkelissä todettiin suurimmaksi ongelmaksi ajoneuvoliikenteen suuret ajo-
nopeudet sekä läpiajoliikenne asuntoalueilla sekä koulujen ja päiväkotien lä-
heisyydessä. Jotta kevyen liikenteen turvallisuus voitaisiin turvata keskeisis-
sä paikoissa ja oikeat rauhoittamistoimenpiteet kohdistaa sopiviin kohteisiin 
luotiin Mikkelin kaupungin alueelle ns. liikenteen rauhoittamispolitiikka. Hi-
dasteperiaatteita voidaan soveltaa sellaisenaan myös muissa suunnittelu-
alueen kunnissa.  
 

6.2.1  Ajonopeuksien alentaminen 
 
Ajonopeuksien alentaminen vähentää onnettomuuksien määrää ja lieventää 
niiden seurauksia (kuva 6.1). Jos auton nopeus on onnettomuushetkellä 60 
km/h, jalankulkija kuolee noin 70 %:n todennäköisyydellä, nopeustason ol-
lessa 40 km/h putoaa kuoleman todennäköisyys onnettomuustilanteessa 
noin 15 %:iin. 
 
Nopeustason alentaminen taajamissa ei juuri heikennä liikenteen sujuvuutta, 
sillä alhaisemmilla nopeuksilla tien liikennevirta on tasaisempi ja sivukaduilta 
kokoojakadulle liittyminen on helpompaa. Katujen kapasiteetin kannalta 40 
km/h on lähellä optimaalista. Ylinopeus aiheuttaa myös ajotapavirheitä, jotka 
liittyvät erityisesti kohtaamis- ja peräänajotilanteisiin. Kaikissa Mikkelin seu-
dun kunnissa on taajamissa voimassa aluenopeusrajoitus 40 km/h. Lisäksi 
Mikkelissä on joillakin asuntoalueilla aluenopeusrajoitus 30 km/h. 
 
Taajamien reuna-alueella nopeusrajoituksen 80 km/h alentamista esitetään 
Mäntyharjulla Ristiinantiellä (mt 420), Varpasentiellä (mt 381) sekä Toivolan 
kylän kohdalla Pertunmaantiellä (mt 428) ja Pertunmaalla Heinolantien (pt 
15063), Kuortintien (mt 426) ja Hennalantie (mt 426) liittymässä. Mikkelissä 
esitetään nopeusrajoituksen alentamista Narilantiellä (mt 4591), Savonran-
nantie (mt 4592) liittymän jälkeisellä mutkan kohdalla. 
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Kuva 6.1 Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys eri törmäysnopeuksilla. 

6.2.2  Rauhoittamiseen soveltuvat yleiset hidasteperiaatteet 
Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan ensisijaisesti 
kohteisiin, joissa on runsaasti kevyttä- ja moottoriajoneuvoliikennettä ja ajo-
neuvoliikenteen nopeudet on koettu korkeiksi. Hidasteita voidaan sijoittaa 
seuraavan periaatteen mukaisesti: 

 

ERITYISTOIMINTOJEN KOHDAT 
Koulujen, päiväkotien, vanhusten palvelutalojen, sairaaloiden ja terveys-
keskusten ympäristöt. Kohteissa parannetaan kevyen liikenteen ylityskoh-
tien turvallisuutta.  
 
VILKKAAT KEVYEN LIIKENTEEN YLITYSKOHDAT 
Hidasteilla saadaan autoilijan ja kevyen liikenteen konfliktitilanteet pienen-
netyiksi 
 
KADUT, JOILLA ON LÄPIKULKULIIKENNETTÄ 
Pyritään ohjaamaan tarpeeton liikenne muille reiteille 
Hidasteet vähentävät reitin houkuttelevuutta 
 
UUDET ASUINALUEET 
Katuverkon rakentamisen yhteydessä pyritään takaamaan turvallinen ym-
päristö. Kadunrakentamisen yhteydessä liikenteen rauhoittamistoimenpi-
teiden rakentaminen on halvempaa kuin erikseen rakennettaessa.   

Lyhyt, päättyvä asuinkatu, jolla liikkuu vain oman alueen asukkaita, 
rauhoitetaan parhaiten tiedotuksen ja asennemuokkauksen avulla 
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6.2.3  Liikenteen rauhoittamisen keinot 
Liikenneympäristön tulee olla sellainen, että alhainen nopeustaso tuntuu 
mielekkäältä ja helpolta noudattaa. Ilman tukevia toimenpiteitä nopeusrajoi-
tusten alentamisen vaikutukset ovat pelkillä liikennemerkeillä varsin heikko-
ja. Rajoitusjärjestelmällä luodaan kuitenkin perusteet myös muille autoliiken-
nettä rauhoittavien toimenpiteiden käyttöönotolle. 
  
Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalveluihin kuluu kantakaupungin alueella 
toimiva Mikkelin paikallisliikenne. Lisäksi haja-asutusalueelta kaupunkiin 
suuntautuu useita asiointi- ja koululaisliikennevuoroja. Linja-autoliikenne ko-
kee erilaiset ajoradan korotukset (töyssyt, korotetut suojatiet ja liittymät) liik-
kumisen kannalta ongelmalliseksi. Linja-autoliikenteen reiteillä oleville koh-
teille esitetään hidasteina keskisaarekkeita sekä ajoradan kavennuksia ja si-
vusiirtymiä. Suojateiden kohdilla tulee huolehtia siitä, että valaistus ja näke-
mät ovat riittäviä.  
 
 
Ajoradan kavennuksia voidaan rakentaa kadulle, jossa on korotettu kevyen 
liikenteen väylä ajoradan yhteydessä ja jonka leveys on yli 9 metriä. Kaven-
nus voidaan rakentaa kaksi puoleisena suojatien kohdalle tai yksipuoleisena 
kadun linjaosuudelle. Kavennuksia käytetään kaduilla, joilla nopeusrajoitus ≤ 
50 km/h. Kavennusta voidaan tehostaa ja havaittavuutta parantaa reunapaa-
lujen avulla (kuva 6.2).  
 
Esteettömyys tulee ottaa suojatien kohdalla huomioon reunakiviä suunnitel-
taessa. Kavennettuja suojateitä esitetään käytettäväksi Mikkelissä Anttolan 
taajamassa Mikkelintiellä (pt 15145), Rouhialankadulla vaihtoehtoisesti kes-
kisaarekkeiden asemasta sekä kevyen liikenteen väylän risteämiskohdissa 
Palokärjenkadulla, Telkänlänkadulla, Rastaankadulla ja Kyyhkysenkadulla. 
Mäntyharjulla ajoradan kavennusta esitetään Asematielle (mt 4162). 
 

Reunapaalut

 

Kuva 6.2 Periaatekuva kavennetusta suojatiestä 

 
Yksittäisiä sivusiirtymiä voidaan käyttää kadun linjaosuudella asuntoalu-
eilla, joissa muutoin muodostuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita. Yksi-
puolista saarekkeella toteutettavaa sivusiirtymää (kuva 6.3) voidaan käyttää 
taajamaan sisääntulossa hidastamaan taajamaan saapuvan ajonopeuksia. 
Sivusiirtymiä voidaan käyttää väylillä joilla nopeusrajoitus ≤ 50 km/h. Sivusiir-
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tymää voidaan tehostaa ja havaittavuutta parantaa istutusten ja reu-
napaalujen avulla.  
 

3,5 m

4,5 m

45 - 48 m

 

 

Kuva 6.3 Periaatekuva ajoradan sivusiirtymistä 

 
 
Korotettuja suojateitä ja liittymiä suositaan etenkin taajamakeskustoissa 
ja asuntoalueilla. Korotukset ovat tehokkaimpia nopeutta rajoittavia toimen-
piteitä ja suojateiden yhteydessä ne korostavat ja turvaavat kevyen liiken-
teen ylityskohtia. Jos nopeusrajoitus on yli 30 km/h, on korotuksesta varoitet-
tava etukäteen liikennemerkillä. Korotuksen havaittavuutta voidaan parantaa 
reunapaalujen avulla.  Korotettujen suojateiden rakentamista esitetään Mik-
kelissä mm. Ratinlammenkadulle Tuppuralaan johtavan kevyen liikenteen 
väylän kohdalle, Rauhankadulle neuvolan kohdalle sekä Anni Swaninkadulle 
urheilupuiston koulun edustalle, Mäntyharjulla Kompantielle ja Kyttäläntielle. 
Korotetun liittymän rakentamista esitetään Karsikkoniementien(pt 15118) ja 
Pellosniemen koulun liittymään. 
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Kuva 6.4 Periaatekuva korotetusta suojatiestä 

 
 
Yksittäisiä töyssyjä voidaan käyttää asuntoalueilla, joissa muutoin muodos-
tuu liian pitkiä katuosia ilman hidasteita. Sinitöyssyä käytetään väylillä joilla 
nopeusrajoitus on 50 km/h ja joilla on raskasta liikennettä, mutta ei linja-
autoliikennettä. Ympyränkaariyhdistelmätöyssyä voidaan käyttää väylillä 
joilla on raskasta ja linja-autoliikennettä, mutta nämä töyssyt suunnitellaan 
tapauskohtaisesti. Ympyränkaariyhdistelmätöyssyille on oma tyyppi eri no-
peusrajoitusalueille (Liite 9).  
 
Töyssyjen rakentamista esitetään Mikkelissä Metsolankadulle ja Tuppura-
lankadun kuntopolun kevyen liikenteen ylityskohtiin Nuottakadulla sekä Haa-
vikadulla. Pertunmaalla töyssyjen rakentamista esitetään Pertuntielle (mt 
426). 
 
 
Taajamaporteilla, liikennemerkkien ryhmittelyllä ja tehostetuilla valais-
tuksella kiinnitetään huomiota taajamaan tai maaseutukylään saapumiseen 
ja rauhoitetaan läpi kulkevaa liikennettä. Taajamaporttien rakentamista esite-
tään Mäntyharjulla Toivolan kylän kohdalle Pertunmaantielle (mt 428) sekä 
Ristiinassa taajamaan tuloon Suurlahdentielle (mt 4323). 
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Kuva 6.5 Hirvensalmen taajamaporttien idealuonnos 

 
Nopeusrajoituksen maalaamisella ajorataan, heräteraidoilla, liikenne-
merkkien ryhmittelyllä ja tehostetulla valaistuksella kiinnitetään huomio-
ta taajamaan tai maaseutukylään saapumiseen ja rauhoitetaan läpi kulkevaa 
liikennettä. Näitä toimenpiteitä esitetään suunnittelualueen monessa eri koh-
teessa.  
 

6.3  Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen  

6.3.1  Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen 
Kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävillä voidaan vilkkaasti liikennöidyil-
lä väylillä vähentää ajoneuvoliikenteen kanssa samassa tasossa tapahtuvia 
turvattomia tien ylityksiä. Kevyen liikenteen eritasot tulee sijoittaa luontaisille 
kulkureiteille ja välttää niiden käytöstä aiheutuvia lisämatkoja jotta niitä myös 
käytettäisiin. Alikulkukäytävät tulee suunnitella riittävän väljiksi ja niiden suut 
tarpeeksi avariksi, jotta näkemät saadaan hyviksi. Kevyen liikenteen alikulun 
rakentamista esitetään vilkkaasti liikennöidyillä teillä, kodissa joissa on run-
saasti kevyttä liikennettä. Kevyen liikenteen alikulkujen rakentamista esite-
tään Mikkelissä valtatien 5 ali Rahulantien (pt 15215) ja Kokkosenlahdentien 
(pt 15148) liittymään sekä Puumalassa kantatien 62 ali Keskustien (pt 
15139) ja Kenttätien liittymässä.  
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Keskisaareke on yleisin turvallisuutta parantava rakenne suojatien yhtey-
dessä. Saarekkeen tehtävänä on turvata kevyttä liikennettä mahdollistamalla 
ajoradan ylittäminen kahdessa vaiheessa sekä osittain hidastaa autoliiken-
teen nopeutta. Pitkillä suorilla kaduilla leveä keskisaareke hidastaa ajonope-
uksia muun muassa sen vuoksi, että se kaventaa ajotilaa ja katkaisee pitkät 
katunäkymät. Keskisaareke voidaan rakentaa linja-autoreitille, jonka nopeus-
rajoitus on ≤ 60 km/h. Saarekkeen ja suojatien havaittavuutta voidaan paran-
taa lisäämällä myös suojatiesaarekkeelle suojatiemerkit ja herätevarret. 
 
Keskisaarekkeita esitetään rakennettavaksi mm. Mikkelissä Rantakyläntielle 
sekä Porrassalmenkadulle nykyiselle suojatielle Ryöpynkadun liitttymässä ja 
Haukivuoressa Keskustielle (pt 15299) Aseman ala-asteen linja-
autopysäkille. Mäntyharjulla saarekketta esitetään rakennettavaksi Mänty-
harjuntielle (mt 368) Ristinantien (mt 420) liittymässä olevalle suojatielle, 
Puumalassa Vanhalle Puumalantielle (pt 15139) ja Ristiinassa Suurlahden-
tielle (mt 4323) Otto Von Fieandtien liittymässä olevalle suojatielle sekä Bra-
hentielle (mt 4323) venesataman kohdalle.  
 

 

Kuva 6.6 Periaatekuva keskisaarekkeesta 

Uuden suojatien ja kevyen liikenteen yhteyksien rakentamista kevyen 
liikenteen väylältä suojatielle esitetään Puumalassa Keskustielle (pt 15139) 
Vanhan Puumalantien (pt 15139) liittymään sekä Vanhalle Puumalantielle 
Oikotien liittymään. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suoja-
tiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla herätevarsilla sekä reu-
napaaluilla. Mikkelissä Rouhialankadulla esitetään herätevarsien asentamis-
ta vilkkaimpien suojateiden suojatiemerkkeihin Rouhialankadulla sekä Kes-
kustiellä (pt 15299) Haukivuoren Aseman ala-asteen linja-autopysäkin koh-
dalla sekä Mäntyharjulla Mäntyharjuntien (mt 368) ja Ristiinantien (mt 420) 
liittymässä. 
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6.3.2  Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen 
 
Kevyen liikenteen väylä erottaa jalankulku- ja polkupyöräliikenteen ajoneu-
voliikenteestä. Väylä lisää tien suunnassa kulkevan kevyen liikenteen turval-
lisuutta ja mukavuutta sekä edistää näin kävelyä ja pyöräilyä. Kevyen liiken-
teen väylän rakentaminen voi kuitenkin nostaa autoliikenteen nopeuksia, mi-
kä lisää risteämiskohtien turvattomuutta. Vähäliikenteisillä kaduilla ei siksi 
suositella erotettavaksi pyöräilyä ajoneuvoliikenteestä, vaan turvallisuutta 
pyritään parantamaan ajonopeuksia hillitsevillä keinoilla. Perinteistä päällys-
tettyä kevyen liikenteen väylää halvempi ratkaisu on sora tai kivituhkapintai-
nen kevyen liikenteen väylä, joka voidaan päällystää myöhemmin. Kevyen 
liikenteen väylän tulisi olla hyväkuntoinen ja valaistu, jotta se houkuttelisi 
käyttäjiä.  
 
Mikkelissä kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään: 

• Valtatielle 5 välille Viinamäentie–Kokkosenlahdentie (pt 15148). 
• Keskustielle (pt 15299) välille Asematie (pt 15300)–Tuliniementie (pt 

15297). 
• Savilahdenkadulle välille Sointukatu–Saattotie. 
• Kantatielle 72 välille Vanhanpaikantie–Kirkkotie (pt 15265) 
• Kasarminkadulle välille Nuijamiestenkatu–Annikinkatu 
• Porrassalmenkadulle välille Punahilkantie–Imatrankatu 
• Kiiskinmäenkadulle välille Kastanjakuja–Pihlajatie 

 
 
Pertunmaalla kevyen liikenteen väylän rakentamista esitetään Punakiven-
tielle nykyisen levennetyn pientareen kohdalle sekä Ristiinassa Suurlah-
dentielle (mt 4323) välille Ahertajantie–Huumontie (pt 15124) ja Otto Von 
Fieandtielle välille Saimaantie (mt 4323)–Brahentie (mt 4323). 
 
Kapean päällystetyn pientareen leventämistä esitetään Mäntyharjulla Ris-
tiinantiellä (mt 420) välillä Mäntyharjuntie (mt 368)–Hannulantie (Halla-aho). 
 

6.4  Esteettömyyden parantaminen 

Esteettömässä ympäristössä kaikille liikkujaryhmille turvataan helppopääsyi-
set ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Hyvä ympäristö on selkeä ja hel-
posti hahmotettava, reitit ovat mahdollisimman suoria ja lyhyitä. Jalankulku-
väylät suunnitellaan siten, että liikkumista haittaavia tasoeroja on mahdolli-
simman vähän. Väylien pintojen tulee olla kovia, tasaisia ja kaikissa sää-
olosuhteissa luistamattomia. Suojatiet alkavat jalankulkuväylän reunasta 
suorassa kulmassa ja reunatuet ovat 3–4 cm korkeita, jotta niiden avulla voi-
daan ohjata näkövammaisen liikkumista, mutta ylitys on silti mahdollista pyö-
rätuolilla. Rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuville olisi 
hyvä olla 1,5 m leveä luiskattu reunakiviosuus suojatien reunassa. Esteet-
tömyyttä on myös hyvä valaistus, joka tärkeä on erityisesti heikkonäköiselle.  
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Jk Pp

Viistetty reunakivi
pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvia varten

Viistetty reunakivi
polkupyörällä liikkuiville

3-4 cm korkea reunakivi
näkövammiasia varten

 
 

 
Kuva 6.7 Oikean korkuiset reunakivet helpottavat kaikkien liikkujien esteetöntä 

liikkumista.  

Huonokuntoisen kevyen liikenteen väylän täsmäparantamista esitetään 
Mäntyharjulla Poitin kevyen liikenteen alikulkuun johtaville kevyen liikenteen 
väylillä.  
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Kuva 6.8 Mäntyharjulla Poitin alikulkuun johtavat kevyen liikenteen väylät kai-

paavat parantamista 

 
Moottoriajoneuvoliikenteen tarpeetonta liikkumista kevyen liikenteen väylillä 
estetään kunnossapitokaluston edessä avautuvia ja itsestään sulkeutuvilla 
puomeilla. Puomien asentamista esitetään Mikkelissä Keltasirkunkadun ke-
vyenliikenteen väylälle sekä Sannastinraitille.  
 
Kevyen liikenteen väylän parempaa merkitsemistä liikennemerkein esi-
tetään Mikkelin keskustan sekä Kauppakujan kevyen liikenteen väylillä sekä 
Puumalassa Mäkitien kevyen liikenteen väylällä.  
 
Kevyen liikenteen väylän valaistuksen parantamista esitetään Ristiinas-
sa Brahentiellä ensimmäisessä vaiheessa välikaistalla olevien puiden oksia 
karsimalla ja myöhemmässä vaiheessa rakentamalla erillinen kevyen liiken-
teen väylän valaistus.  
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6.5  Kääntymis- ja risteämisonnettomuuksien vähentäminen 

Näkemien parantaminen 
 
Liittymä- ja kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa järjestämällä 
riittävän hyvät näkemät liittymissä ja suojateiden läheisyydessä. Istutukset 
tulee valita ja kunnossapitää siten, etteivät ne kasvaessaan muodostu nä-
kemäesteeksi. Näkemät suojateille ja kevyen liikenteen väylille etenkin päi-
väkotien, koulujen, palvelutalojen ja liikekeskusten läheisyydessä sekä lii-
kennemerkkien ja tiennimikylttien näkyvyys tulisi tarkistaa säännöllisesti 
vuosittain. Samoin aurauslumen kasaamista liittymäaluille ja suojateiden lä-
heisyyteen tulisi välttää. Joskus näkemäesteenä voi olla liittymäalueella ole-
va rakennus. Tällöin näkemiä voidaan parantaa esimerkiksi peilin avulla tai 
joissain tapauksissa purkamalla rakennus. Näkemien parantamisella voi-
daan parantaa myös ajoneuvojen liittymäturvallisuutta. 
 
 
Näkemien parantamista kasvillisuutta raivaamalla esitetään: 

• Mikkelissä 
o Valtatiellä 13 Laajatien liittymässä 
o Akuntie ja Hirvensalmentie (mt 431) liittymässä 
o Rouhialankadun ja Lamminmäenkadun liittymässä 
o Hietakadun ja Pitkäjärvenkadun liittymässä 
o Vuorikadun ja Lönnrotinkadun liittymässä 
o Torpantien suojateiden kohdilla 

• Mäntyharjulla 
o Mäntyharjuntien (mt 368) ja Varsitien liittymässä 
o Pertunmaantiellä (mt 428) Toivolan mutkan kohdalla 

• Pertunmaalla 
o Pertuntiellä (mt 426) Punakiventien liittymässä 

• Puumalassa 
o Kantatiellä 62 Kaipaalantien liittymässä 
o Ristiinantien (mt 4323) ja Hurrisalontien (pt 15122) liittymässä 
o Tapulitien ja Satamatien liittymässä 

• Ristiina 
o Närhiläntiellä (pt 15107) Takkulanmutkassa 
o Mäkitiellä koulukeskuksen ympäristössä 

 
 
 
Liittymäsaarekkeen rakentaminen, liittymän kaventaminen ja muotoilu 
suunnitteluohjeiden mukaisesti selkeyttävät liikennejärjestelyjä, ohjaavat 
autoilijaa käyttämään oikeanlaisia ajolinjoja ja vähentävät ongelmallisten liit-
tymien risteämisonnettomuuksia. Liittymän muotoilua esitetään Mikkelissä 
Vehmaskyläntien (pt 15218) ja Rämäläntien (mt 4601) liittymässä. Lisäksi 
valtatielle 13 Jyväskyläntien ja Tuskun rampeihin esitetään kiihdytyskaisto-
jen rakentamista. Liittymän parantamista esitetään Mäntyharjulla Vanhan Vi-
tosen (pt 15087) ja Tiilikkalantien liittymässä valtatiehen 5.  
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Turvasaarekkeilla parannetaan X-liittymien turvallisuutta Turvasaareke 
muotoillaan oikealle ohjaavaksi, niin että liittymän tahaton läpiajo estyy, liit-
tymän havaittavuus paranee ja autojen nopeudet laskevat. Turvasaarekkei-
den rakentamista esitetään Heinolantie (pt 15063) liittymiin maantiehen 426 
(Hennalantie–Kuortintie). Vaihtoehtoisesti liittymään voidaan rakentaa kierto-
liittymä. 
 
 

 
 
Kuva 6.9 Periaatekuva turvasaarekeista  

 

 
 
Kuva 6.10 Pertunmaalla Heinolantien liittymiin maantiehen 426 esitetään raken-

nettavaksi turvasaarekkeet 
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Kiertoliittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja samalla 
myös liittymän toimivuutta kaikista tulosuunnista. Kiertoliittymät alentavat 
ajonopeuksia, joten ne soveltuvat hyvin sellaisille väylille, joissa ajonopeudet 
nousevat helposti. Tutkimusten mukaan kiertoliittymissä ei juuri tapahdu ajo-
neuvoliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksia, koska ajonopeudet ovat al-
haisia ja kaikki liikenne on oikealle kääntyvää tai suoraan ajavaa. Kiertoliit-
tymän suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kevyen liikenteen 
järjestelyihin ja -näkemiin.  
 
Kiertoliittymän rakentamista esitetään Mikkelissä  

• Vanhamäentien (pt 15208) ja Vanhan Otavantien (pt 15105) liitty-
mään 

• Rinnekadun ja Setrikadun liittymään 
 
Väistötilan rakentaminen vähentää pääsuunnan peräänajo-onnettomuuk-
sia sekä parantaa liittymän sujuvuutta. Suunnittelualueella väistötilan raken-
tamista esitetään Puumalassa kantatielle 62 Hurissalontie (mt 4323) liitty-
mään. 
 
Odotustasanteen parantaminen sivutien liittymään helpottaa talvisin eten-
kin raskaan liikenteen pääsyä pääsuunnan liikennevirtaan. Odotustasanteen 
rakentamista esitetään Ristiinassa Puntalantielle (pt 15127) Parkkilantie (mt 
4321) liittymässä.  

6.6  Liikenneturvallisuuden huomioiminen maankäytön suunnit-
telussa 

Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan merkittävästi kulkureittien syntymi-
seen ja liikenneturvallisuuteen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja yleispiir-
teisemmällä kaavatasolla liikenneturvallisuuteen vaikuttavat perustekijät ote-
taan huomioon sitä suuremmaksi vaikutusmahdollisuudet muodostuvat. Hy-
villä kaavoitusratkaisuilla onkin mahdollisuus säästyä tulevaisuuden kalliita 
investointitarpeita. Uuden maakäytön kytkeminen liikennejärjestelmään tulee 
olla harkittua ja suunnitelmallista. Esimerkiksi uudet asuinalueet ja koulut tu-
lisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, etteivät oppilaat joudu ylittä-
mään pääväyliä. Tavoitteena on, että asuntoalueiden ja kevyttä liikennettä 
synnyttävien paikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen, välillä 
on yhtenäiset kevyen liikenteen yhteydet, jotka eivät risteä vilkkaimpien pää-
väylien ja -katujen kanssa. Käytännössä tämä on usein mahdotonta toteut-
taa, jonka vuoksi ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen risteämiskohtien 
turvallisuuteen tulee jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää erityishuomiota. Päi-
väkotien, koulujen ja urheilukenttien sijoituksessa on otettava huomioon 
myös saattoliikenteen tarpeet ja tarvittavat pysäköintipaikat. Runsaasti ajo-
neuvoliikennettä synnyttävät kohteet, kuten liikekeskukset, terminaalit ja te-
ollisuuslaitokset, tulisi sijoittaa pääväylien läheisyyteen, kuitenkin siten, ettei 
niiden liikenne liity suoraan pääväylälle. 
 
Taajamissa tavoitteena on että pitkämatkainen autoliikenne ohjataan kapasi-
teetiltaan riittäville pääväylille keskusta- ja asuinalueiden ulkopuolelle. Kes-
kusta-alueilla autoliikenne keskitetään sille suunnitelluille pää- ja kokooja-
väylille. Asuntoalueet rauhoitetaan läpikulkevalta autoliikenteeltä.  
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Haja-asutusalueiltakin tarvittaisiin turvalliset kävely- ja pyöräily-yhteydet taa-
jamaan. Monia jo tarpeellisiksi todettuja kevyen liikenteen väylähankkeita 
joudutaan kuitenkin lykkäämään tai jättämään kokonaan toteuttamatta re-
surssien puutteessa. Asukkaiden turvallisuutta ajatellen uusi asutus tulisi oh-
jata alueille, joilla palvelut ovat jo olemassa ja joiden turvallisuusjärjestelyt on 
jo toteutettu. Haja-asutusalueiden uudisrakentamiseen voidaan vaikuttaa 
maaseutu- ja yleiskaavamääräyksillä sekä kuntien ja Tiehallinnon tarkoituk-
senmukaisella ja suunnitelmallisella lupamenettelyllä.  
 
Kaavoille ja suunnitelmille tulisi tehdä liikenneturvallisuustarkastus ennen 
suunnitelman toteuttamista tai seuraavaa suunnitteluvaihetta. Liikenneturval-
lisuustarkastuksella ennaltaehkäistään onnettomuuksia kun mahdolliset ris-
kitekijät vähenevät. Suunnitelmaa on edullisempaa korjata kuin valmista 
kohdetta. Suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja voidaan myös vaihtaa, 
valmista jo rakennettua liikenneratkaisua voidaan enää vain parantaa.  

6.7  Eläinonnettomuuksien vähentäminen 

Maantieverkolla eläinonnettomuuksia voidaan vähentää tehostetuilla tien-
varsiraivauksilla. Valtateillä hirviaitojen lisääminen ja ylityspaikkojen turvaa-
minen yli- tai alikulkujärjestelyin vähentää eläinten ja ajoneuvojen kohtaa-
mismahdollisuutta. Alueilla, joissa hirvieläimistä on todettu olevan toistuvaa 
vaaraa liikenteelle, tehokkain keino on hirvikannan vähentäminen. Tiepiiri ja 
riistanhoitopiirit neuvottelevat vuosittain kaatolupien määrästä sekä eläinten 
kulkureittien muutoksista. 

6.8  Rautateiden tasoristeysturvallisuus 

Rautateiden tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu vartioiduissa ja vartioimat-
tomissa tasoristeyksissä sekä vähä- että vilkasliikenteisillä rataosuuksilla. 
Tasoristeysonnettomuuksiin on usein syynä autoilijoiden varomattomuus tai 
virhetoiminta. Fyysisiä toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseksi ovat 
tasoristeysten poistaminen ja tasoristeysten varoituslaitteiden asentaminen. 
 
Vaaratilanteita aiheuttavat autoilijoiden liian suuret lähestymisnopeudet ja 
jopa tietoinen riskinotto. Tasoristeysonnettomuus sattuu useimmiten autoili-
jalle, joka ajaa tutussa ympäristössä, päiväsaikaan, hyvällä kelillä ja selvin 
päin. Vaaraa lisäävät maaston näkemäesteet ja odotustasanteiden puuttu-
minen. 
 
Rautatien tasoristeyksien poistoa esitetään Mikkelissä: 

• Vuoligon rautatien tasoristeys, Vanhamäentiellä (pt 15208) 
• Halonharjuntiellä Suovun ja Hirviselän rautatatien tasoristeykset 

 

6.9  Talvihoito 

Maanteillä käytetään koko maassa yhtenäistä talvihoidon palveluluokitusta. 
Palvelutaso määräytyy pääosin tien liikennemäärän, toiminnallisen luokan ja 
alueen ilmaston mukaan. Käytössä on kuusi talvihoitoluokkaa Is, I, Ib, TIb, II 
ja III. Kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan. 
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Is: Tie on pääosin paljas. Kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran 
pitkittäisiä ohuita polannekaistoja. Pitkinä pakkaskausina tien pinta voi olla 
osittain jäinen. 
 
I: Tie on suurimman osan ajasta paljas tai siinä voi esiintyä kapeita, mata-
lia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä. Sään muutostilanteissa 
ja yöaikaan tiellä voi olla lievää liukkautta. 
 
Ib (+TIb): Tien pinta on liikennemäärästä ja säästä riippuen osittain paljas, 
osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen 
peittämä.  Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä 
talvikeli. 
 
TIb (eräät taajamatiet): Laatu on vastaavan tasoinen kuin Ib-teillä, mutta 
tiellä voi olla syvemmät polanneurat. 
 
II: Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urau-
tunut. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai 
heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta. 
 
III: Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria. Pak-
kaskeleillä ajo-olosuhteet ovat pääosin tyydyttävät, mutta saattavat pai-
koin vaihdella. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongel-
mallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. 

 
Suunnittelualueen hoitoluokitus syksyllä 2007 on esitetty kuvassa 6.12. 
Ajantasaisen kartan talvikunnossapitoluokituksesta löydät Tiehallinnon ko-
tisivuilta osoitteesta www.tiehallinto.fi. 
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Kuva 6.11 Maantieverkon talvihoitoluokitus Mikkelin seudulla 

 
Kuntien katu- ja yksityistieverkolla ei ole käytössä samaa talvihoitoluoki-
tusta kuin maanteillä.  Mikkelin katuverkolla liikennealueiden ylläpidosta vas-
taa kaupungin teknisen toimen palvelutuottajana aluepalvelut. Muissa suun-
nittelualueen kunnissa katuverkon kunnossapidosta vastaa tekninen toimi.  
 
Koululais-, maito- ja linja-autokuljetusten reiteillä voi olla useita eri tienpitäjiä. 
Tällöin kuljetusten varmistamiseksi on selvitettävä talvihoidon tason yhte-
näistämistä tai vähimmäisvaatimuksia.  

6.10  Muut tekniset toimenpiteet 

Liittymä-, katu- ja pysäköintialueiden selkeä jäsentely selkiyttää liikenne-
järjestelyjä, ohjaa autoilijaa käyttämään oikeita ajolinjoja sekä lisää jalanku-
lun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Mikkelissä esitetään Vanhamäentiellä (pt 
15208) Korpikosken kaupan kohdalla kaupan piha-alueen uudelleen järjeste-
lyä ja suunnittelua. Pertunmaalla esitetään Kuortin ABC:n piha-alueen lii-
kennejärjestelyjen parantamista laaditun suunnitelman mukaisesti.  
 
Tievalaistuksella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä tiellä liik-
kujan turvallisuuden tunnetta, mukavuutta ja näkyvyyttä. Haja-asutusalueilla 
tärkeitä valaistavia kohteita ovat liittymäalueet ja bussipysäkit.  
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Tievalaistuksen rakentamista esitetään: 
• Mikkelissä 

o Valtatielle 13 välille Tuukkala–Porrassalmentie (pt 15131) 
o Vehmaskyläntien (pt 15218) ja Rämäläntien (mt 4601) liitty-

mäalueelle, Rämälän koulun kohdalle 
o Suonsaarentielle (pt 15214) 

• Mäntyharjulla 
o Varpasentielle (mt 381) välille Vuorilahdentie–Haaralantie 

• Ristiinassa 
o Valtatielle 13 Parkkilantien (mt 4321) liittymään sekä välille 

Mäntyharjuntie (mt 420)–Pellosniementie kevyen liikenteen 
väylän kohdalle  

 

6.11  Valtatien 5 parantaminen  

Valtatie 5 on yksi maan tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Valtatie 5 kuuluu 
osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoa.  
 
Välin Lusi–Mikkeli parantaminen alkaa vuonna 2009, hanke valmistuu syk-
syllä 2012. Mikkelin kaupungin kohdalle välille Pitkäjärvi–Asema on juuri 
valmistumassa tiesuunnitelma ja välille Tuppurala (Mikkeli)–Nuuttilanmäki 
(Juva) on laadittu yleissuunnitelma. Välille Pitkäjärvi–Asema esitetään tässä 
suunnitelmassa olemassa olevan tiesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. 
Lisäksi välille esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista ja liittymään 
kevyen liikenteen alikulun rakentamista sekä yksityistiejärjestelyjä. 

6.12  Hirvensalmen liikenneympäristön parantaminen 

Hirvensalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 
Hirvensalmen kunnan alueelle on vuonna 2005 valmistunut liikenneturvalli-
suussuunnitelma. Vanhan liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisoh-
jelman toimenpidetaulukko on esitetty tämän raportin liitteenä 3.  
 
 
Maantien 429 parantaminen Hirvensalmen keskustan kohdalla 
 
Hirvensalmen tärkeimmäksi liikenneturvallisuuden ongelmakohteeksi koe-
taan Hirvensalmen keskustaajaman halki kulkeva maantie 429 (Hirvensal-
mentie). Maantielle 429 on valmistunut vuonna 2005 tarveselvitys. Tarvesel-
vityksessä on esitetty ajonopeuksia alentavia, kevyen liikenteen turvallisuutta 
parantavia ja alueen viihtyisyyttä lisääviin toimenpiteitä. Selvityksessä tietä ke-
hitetään jaksotettuna taajamatienä. Tässä liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
tarveselvityksen parantamistoimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluok-
kaan (liite 3).  
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6.13  Yksityisteiden kunnossapito ja parantaminen 

Tiehallinto tukee yksityisteiden tienpitoa myöntämällä yksityisille tiekunnille 
valtionavustusta. Liikenneturvallisuusperusteisesti avustusta voi hakea mm. 
vaarallisten kaarteiden oikaisuun, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan 
siirtämiseen. Valtionavustuksen saamisen ehtona on, että tie on todettu Tie-
hallinnon päätöksellä valtionavustuskelpoiseksi. Lisätietoja ja ohjeita löytyy 
Tiehallinnon sivuilta osoitteesta www.tiehallinto.fi. 
 

6.14  Toimenpideohjelma 

6.14.1  Yleistä 
Liikenneympäristöön kohdistuvat parantamistoimenpiteet on koottu toimen-
pideohjelmaan, jossa on esitetty toimenpiteiden sisältö, kiirreellisyysluokka 
ja alustava kustannusarvio sekä tienpitäjä (liitteet 3-8). 
 
Toimenpideohjelmaan on pyritty ottamaan mukaan edullisia ja nopeasti to-
teutettavissa olevia liikenneturvallisuutta ja liikennejärjestelyjä parantavia 
toimenpiteitä. Pienten toimenpiteiden täydentäminen ja toteuttaminen tulee 
olla jatkuva prosessi kuntien liikenneympäristön kohentamisessa. Ongelma-
kohteiden ja puutteiden korjaamiseen on ehdotettu kevyen liikenteen ja auto-
liikenteen järjestelyjä koskevia parantamistoimenpiteitä sekä liikenteenoh-
jaustoimenpiteitä. Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia työn 
aikana esille tulleita rakennustoimenpiteitä, mm. tiegeometrian parannuksia. 
 
Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen kiireellisyysluokkaan: 
 

1. Ensimmäiseen luokkaan sisällytetyt toimenpiteet käsittävät pieninä lii-
kenneturvallisuustoimenpiteinä toteutettavat hankkeet sekä muita kii-
reellisesti toimenpiteitä edellyttäviä kohteita. 

 
2. Toisessa toteuttamisluokassa olevat hankkeet ovat muita liikennetur-

vallisuuden kannalta tärkeitä pidemmän aikavälin hankkeita. 
 

3. Kolmannessa toimenpideryhmässä olevat hankkeet ovat työn aikana 
esille tulleita muita investointitoimenpiteitä. 
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6.14.2  Toimenpiteiden vaikutukset 
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden tehokkuutta voidaan arvioida henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemisenä eli säästyvinä henkilövahinko-
onnettomuuskustannuksina. Taloudellisesti tehokkaimpia ovat pienin kus-
tannuksin toteutettavat toimenpiteet, kuten näkemäraivaukset, nopeusrajoi-
tusten alentamiset, liikenteen ohjaustoimet (esimerkiksi liikennemerkkien 
asentamiset) sekä suojatiejärjestelyt. Myös vilkkaasti liikennöityjen väylien 
valaiseminen sekä valaisinpylväiden korjaaminen myötääviksi ovat tehokkai-
ta liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. 
 
Maanteiden parantamistoimenpiteille määritettiin Tarva 4.8 -ohjelmalla (Tur-
vallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla) laskennallinen henkilöva-
hinko-onnettomuuksien vähenemä. Katu- ja yksityistieverkolle ei ole laskettu 
onnettomuusvähenemää, koska katuverkolta ei ole riittävän kattavasti ajan-
tasaista liikennemäärätietoa ja tarkkaa onnettomuustilastointia. 
 
Maantieverkolle määritettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu vuosittainen 
onnettomuusvähenemä on 1,718 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta, josta Mikkelissä 1,206, Mäntyharjulla 0,07, Petunmaalla 0,087, Puuma-
lassa 0,067 ja Ristiinassa 0,288. Hirvensalmella yhteenlaskettu vuosittainen 
onnettomuusvähenemä on 0,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuut-
ta/vuosi. 
 

6.14.3  Toimenpiteiden kustannukset 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty liikenneympäristöön kohdis-
tuvia teknisiä toimenpiteitä yhteensä 146 kappaletta, joista Mikkeliin 78, 
Mäntyharjulle 16, Pertunmaalle 9, Puumalaan 19 ja Ristiinaan 24. Hirves-
salmella vanhan liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamattomia toimenpi-
teitä on yhteensä 40 kappaletta.  
 
Alustavat kustannusraamit liikenneturvallisuustoimenpiteille on esitetty tau-
lukossa 6.1. Ylemmässä osassa ovat kunnille kohdistuvat kustannukset, 
seuraavassa tiepiirille kohdistuvat kustannukset ja alimmassa Ratahallinto-
keskukselle kohdistuvat kustannukset.  
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Taulukko 6.1 Alustavat kustannusraamit liikenneympäristön parantamiselle (1000€). 
 

Kiireellisyys-
luokka

Mikkeli * Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina

1 324 700 12 100 250 3 750 1 550
2 328 500 5 000 35 000 2 000 72 500
3 10 000 — 15 000 42 500 31 000

Kiireellisyys-
luokka

Mikkelin *
alueella

Mäntyharjun
alueella

Pertunmaan
alueella

Puumalan
alueella

Ristiinan
alueella

1 1 316 200 11 750 8 250 5 750 11 950
2 181 000 10 000 60 000 107 000 64 500
3 6 359 000 112 200 — 792 500 5 703 000

Kiireellisyys-
luokka

1
2
3

* ei sisällä vt 5 parantamiskustannuksia keskustan kohdalla

Kuntien omat kustannukset

Kaakkois-Suomen tiepiirin kustannukset

2 600 000
—

Ratahallintokeskuksen kustannukset

650 000
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7  SEURANTA JA MITTARIT 

Nykytilanneanalyysin ja ongelmakohteiden kartoituksen pohjalta laadittiin ta-
voitteet ja toimenpiteet seudun liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Seu-
raavassa on listattu tavoitteita ja esimerkkejä toimenpiteistä, jotka toteuttavat 
asetettuja tavoitteita: 

• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen. 
- mm. Kevyen liikenteen ylitysten turvaaminen esim. suojatei-

den havaittavuutta parantamalla ja näkemien parantaminen 
esim. kasvillisuutta raivaamalla. Tiedottaminen nopeuden vai-
kutuksesta onnettomuuksien seurauksiin. 

• Turvalaitteiden käyttöaste. 
- mm. Työturvallisuuskampanjat. Laskentoja voidaan toteuttaa 

esim. koululaisten toimesta vuosittain. 
• Liikenneturvallisuuden kytkeminen maankäytön suunnitteluun. 

- mm. Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastukset. 
• Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. 

- mm. Kevyen liikenteen reitistön täydentäminen ja heijastin-
kampanjat. 

- Kevyen liikenteen onnettomuuksien seuranta mahdollisuuksi-
en mukaan myös terveyskeskuksen tilastoinnin kautta. 

• Ajonopeuksien hillitseminen. 
- mm. Korotettuja suojateiden ja liittymien sekä keskisaarekkei-

den rakentaminen.  
• Turvallisen liikennekäyttäytymisen edistäminen varsinkin nuorten 

keskuudessa. 
- mm. Keskiasteen oppilaitosten teemapäivät, poliisivierailut. 

• Jatkuvan kasvatus-, valistus- ja tiedotustyön ylläpitäminen. 
- mm. Seudullinen yhteistyö, toimintasuunnitelma vastuuhenki-

löineen.  
• Eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välisen liikenneturvallisuustyön 

parantaminen seudulla. 
- mm. Yhteistyö Liikenneturvan ja tiepiirin kanssa sekä järjestyt 

ja sovitut koulutustilaisuudet.  
- Kunnan liikenneturvallisuusryhmät tekevät vuosittain seuran-

taa yhteistyössä toimijan ja sidosryhmien kanssa. Tiepiiri 
osallistuu seurantaan 2-3 vuoden välein omatoimisesti. 

• Liikennejärjestelyjen toteuttaminen toimenpideohjelman mukaisesti. 
- mm. Suunnitelman hyväksyttäminen valtuustossa, päättäjien 

liikenneturvallisuustietouden lisääntyminen. 
• Liikenneturvallisuusvaatimusten sisällyttäminen henkilöliikenteen os-

to- ja tilaustoimintaan. 
 

Seurannan tavoitteena on tarkastella miten liikenneturvallisuustyössä on on-
nistuttu. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen on kuitenkin hankalaa ilman 
käyttökelpoisia arviointityökaluja. Eräs keino toiminnan mittaamiseen on ta-
sapainotettu, kokonaisvaltainen mittaristo, jollaista on esitetty sovellettavaksi 
mm. Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuustyön toimintamallissa. 
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Tieliikelaitos

Liikenneturvallisuustoiminnan 
uudistaminen ja kehittäminen

Visio: Kenenkään ei 
tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä

Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus

Tavoite: Liikennekuolemien ja vakavien 
loukkaantumisten määrän minimointi

Tienpito ja yhdyskuntarakenne

Tavoite: Turvallinen liikenneympäristö
Tavoite: Liikkumistarpeen vähentäminen
Tavoite: Liikkujien ohjaaminen turvallisempiin 
kulkumuotoihin

Viestintä, valvonta ja pelastus

Tavoite: Turvallinen liikennekäyttäytyminen
Tavoite: Ajoneuvojen asianmukainen kunto
Tavoite: Onnettomuuksien uhrien 
korkeatasoinen auttaminen

Tavoite: Aktiivinen yhteistyö 
liikenneturvallisuus-toiminnassa
Tavoite: Liikenneturvallisuuden arvostuksen ja 
tietouden lisääminen viranomaisten ja 
päätöksen-tekijöiden keskuudessa
Tavoite: Liikenneturvallisuuden sisällyttäminen 
laatu- ja johtamisjärjestelmiin

KASVATUS, VALISTUS JA TIEDOTUS TEKNISET TOIMENPITEET

LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Tieliikelaitos

Liikenneturvallisuustoiminnan 
uudistaminen ja kehittäminen

Visio: Kenenkään ei 
tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vaka-
vasti liikenteessä

Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus

Tavoite: Liikennekuolemien ja vakavien 
loukkaantumisten määrän minimointi

Tienpito ja yhdyskuntarakenne

Tavoite: Turvallinen liikenneympäristö
Tavoite: Liikkumistarpeen vähentäminen
Tavoite: Liikkujien ohjaaminen turvallisempiin 
kulkumuotoihin

Viestintä, valvonta ja pelastus

Tavoite: Turvallinen liikennekäyttäytyminen
Tavoite: Ajoneuvojen asianmukainen kunto
Tavoite: Onnettomuuksien uhrien 
korkeatasoinen auttaminen

Tavoite: Aktiivinen yhteistyö 
liikenneturvallisuus-toiminnassa
Tavoite: Liikenneturvallisuuden arvostuksen ja 
tietouden lisääminen viranomaisten ja 
päätöksen-tekijöiden keskuudessa
Tavoite: Liikenneturvallisuuden sisällyttäminen 
laatu- ja johtamisjärjestelmiin

KASVATUS, VALISTUS JA TIEDOTUS TEKNISET TOIMENPITEET

LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA  

Kuva 7.1 Tasapainotetun mittariston näkökulmat ja strategiset tavoitteet sekä 
niiden kytkeytyminen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. 

 

 
 

Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus 
• Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä (onni/vuosi) 
• Onnettomuuskustannukset (€/v) 
 
Viestintä, valvonta ja pelastus 
• Turvavyön, heijastimien ja pp-kypärien käyttöaste (oma seuranta %) 
• Liikennetiedotus ja koulutustilaisuudet (kpl/v) 
 
Tienpito ja yhdyskuntarakenne 
• Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteut-

taminen (%) 
 
Liikenneturvallisuustoiminnan uudistaminen ja kehittäminen 
• Liikenneturvallisuusryhmien kokoontumiset (kertaa/v) 
• Seudullisen liikenneturvallisuusryhmän kokoontumiset (kertaa/v) 
• Toimintasuunnitelmien toteutumisen arviointi ja päivittäminen (%) 
• Liikenneturvallisuusasian sisällyttäminen henkilöliikenteen (koulu-, 

palvelukuljetukset) osto- ja tilaustoimintaan (%) 
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Sitoutumi-
nen 

 
 

Viestintä ja 
tiedotus 

 
 

Jatkuvuus 

 
 

Seuranta 

8  ENSIMMÄISET ASKELEET JA JATKUVUUS 

 
Liikenneturvallisuustyö kunnissa on käynnistynyt jo suunnittelutyön aikana. 
Liikenneturvallisuusryhmät ovat kokoontuneet ja toimintasuunnitelmat on laa-
dittu. Toimintasuunnitelmien toteuttaminen aloitetaan järjestämällä koulutusti-
laisuuksia eri kohderyhmille. 
 
Osana tätä selvitystä on esitetty alustava liikenneympäristön parantamistoi-
menpiteiden toteuttamisaikataulu sekä alustava kustannusarvio. 
 

Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua tärkeintä on 
käytännön toiminnan ja toimenpiteiden käyntiin saaminen. 
Liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus etenee hallinnon-
aloittain ja yhteistyökumppaneittain. Liikenneturvallisuus-
suunnitelma hyväksytään valtuustossa. Poliittinen käsittely 
vahvistaa liikenneturvallisuudelle asetetut tavoitteet osaksi 
kunnan laatu- ja tulostavoitteita ja osoittaa työhön 

tarvittavat resurssit. Tämä korostaa omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön 
painoarvoa. 

 
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisesta on hyvä 
tiedottaa kuntalaisille esimerkiksi paikallisessa lehdessä ja 
radiossa. Toimintasuunnitelma tarkistetaan ja toimenpitei-
den toteutumista seurataan vuosittain. Seurannan tulokset 
käsitellään kunnan organisaatiossa, kuten muutkin 
toiminnalle asetetut tulostavoitteet. 

 
Liikenneturvallisuustyön jatkuvuus suunnittelualueen 
kunnissa varmistuu kunnan valtuuston annettua liikenne-
turvallisuussuunnitelmalle poliittisen hyväksymisensä ja 
sitoutumisensa. Liikenneturvallisuuden parantamistoimen-
piteiden vaikutukset ovat usein todettavissa vasta 
pidemmän ajanjakson kuluessa. 

 
Sidosryhmätyöskentelyn yhteydessä työlle asetettujen 
tavoitteiden, liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 
sekä liikenneturvallisuustyön toteutumisen seurannan 
koordinoinniksi on valittu mittareita. Mittareita seurataan 
vuosittain kunnallisessa liikenneturvallisuusryhmässä. 
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