Miten tyytyväinen olet Ilomantsin kunnan liikennejärjestelyihin tällä hetkellä?
Palautetta ruusut ja risut!
Liikennejärjestelyt ovat hyvät vastasi 74 henkilöä
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Liikennejärjestelyt ovat parantuneet huomattavasti entisestä. Hyvä liikennetyöryhmä.
Jalkakäytävät ovat hyvin aurattuja (leveät).
Sivuteillä kaahataan.
Kaikki hyvin.
Liikenneympyrässä ajajat eivät oikein osaa. Autoilijat eivät kunnioita jalankulkijoita.
Liikennemerkit, varsinkin opasteet kaipaisivat paikka paikoin uusimista.
Kirkkotien/Ylätien risteys. Tiet kohtuullisena kunnossa.
Minulla riittävän hyvät kun en asu kylässä.
Suojatiet näkyvimmiksi.
Kaikki kunnossa
Talvihoitoa voisi parantua.
Talvisin teiden aurauksessa parantamisen varaa.
Ihan Jees! Tiet on surkeassa samassa mutta järjestelyt on hyvät. Kukaan ei pysty
hurjastelemaan.
14. Kiitos, hyvä!
15. Hyvin jalkakäytäviä yms.
16. Kaikki katuvalot eivät pala

Liikennejärjestelyt ovat kohtalaiset vastasi 58 henkilöä
1. Kotitieltä lähdettäessä on vaarallisia tilanteita koska tien ylitys on paha, autot kulkevat aika
vauhtia eikä siinä ole edes suojatietä! Toivoisin sitä todella.
2. Opasteissa on korjaamisen varaa.
3. Sekä jalankulkijat että autoilijat huomio liikenteessä!
4. Talvikunnossapito on melko huono. Lastenvaunuilla ei pääse kulkemaan kävelytiellä.
Katujen auraus tulee kovin myöhässä päivän mittaan.
5. Näkyvyyttä olisi parannettava ympyröissä.
6. Reiät tiessä, keskusta on kunnossa kun reiät ympyrän ympärillä täytettiin.
7. Enontie surkea!
8. S-marketin ajosuunnat.
9. Hoitokodin rakennustyömaan kohdalla liian kapea väylä.
10. Kirkkotie kiitos.
11. Liian innokkaita hiekoittajia.
12. Risteyksien kuopat.
13. Ikäihmisille istuinpenkkejä enemmän tienvarsille ainakin kesäksi.
14. Liikennevalot.
15. Linja-auton aikataulut huonosti näkyvillä. Myös huonosti koordinoitu junien kulkuun
aikataulut.
16. Teiden huono kunto. Kirkkotien ja kauppatien risteys. Kuopat kuntoon.
17. Autot vähenee / rollaattorireitit hiekoitettava. Lehdet pois ennen pakkasia, liukkaat.
18. Alakoulun liikennejärjestely ei ole mukava, aikaisemmin oli parempi.
19. Liikenneympyrän näkyvyys Nesteen alueella huono.
20. Pyörätiet kuoppaiset ja urilla. Kirkko-, Soihtulan- ja Ylätien risteys tasa-arvoiseksi eli Kirkkoja Soihtulantieltä kolmiot pois. Muuten hyvä.
21. Tienhaarat joskus pensaiden peitossa, jolloin näkyvyys on huono.
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Kiviä/korokkeita väärissä paikoissa.
Kuoppia tiellä välillä, kunnossapitoa.
Talvela keskustan auraus huono.
Selkeät ajoradat.
Tiet kuntoon.
Sivukylillä huonot tiet. Täynnä kuoppia ja välillä ajetaan kynnöspeltoa.

Liikennejärjestelyt ovat huonot vastasi 2 henkilöä
1. Auraus ei toimi. Kauppatien kevyenliikenteen väylällä ei pysty ajamaan tavallisella
polkupyörällä särkemättä sitä.
2. Haukivaaran tie huononi, kun piki revettiin pois ja hiekkatietä ei hoideta kunnolla.
Talviauraus ei toimi ajoissa.

