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Esipuhe






Ilomantsin edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna
2008.
Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkastaa edellisen
liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpidelistaus ja löytää
uusiin ongelmakohteisiin parannuksia pienillä nopeasti toteutettavissa olevilla
toimenpiteillä.
Ongelmakohteiden tarkastelussa tutkittiin onnettomuuskasaumia, kyselyissä
esiinnousseita kohteita ja erityisesti kouluilta saatuja palautteita.
Työssä hyödynnettiin Ilomantsin kunnan liikennetyöryhmää
ongelmakartoituksessa, tiedonhankinnassa ja toimenpidesuunnittelussa.
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Suunnittelutyö tehtiin yhtä aikaa Joensuun seudun kunnissa (Ilomantsi,
Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi).
Työn ohjausryhmänä toimi Joensuun seudun liikennetyöryhmä, jonka lisäksi
kuntien liikenneturvallisuusryhmät osallistuivat kuntakohtaiseen suunnitteluun ja
ohjaukseen.
Työn aikana on sovittu seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden,
esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet, jotka on esitetty erillisessä
tiedostossa. Periaatteet ovat olleet myös lähtökohtana liikenneympäristön
toimenpiteiden tarkastelussa.
Työn yhteydessä järjestettyjen kyselyjen pohjalta on määritelty myös seudullisia
sekä kuntakohtaisia painopisteitä tulevien vuosien liikenneturvallisuustyölle.
Työstä vastasi Juha Korhonen Sito Oy:stä. Tilaajana toimi Esko Tolvanen
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
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Ilomantsin
liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö
Nykytilan selvitys
Liikenneonnettomuudet

Onnettomuusanalyysi







Ilomantsissa vuosina 2011–2015 poliisin tietoon tulleista
liikenneonnettomuuksista koottiin seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

onnettomuusmäärät
onnettomuuksien sijaintipaikat
onnettomuuksien vakavuusasteet
onnettomuusluokat ja -tyypit
onnettomuuskustannukset

Tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista
tehtiin yhteenveto.
Alkoholionnettomuudet jätettiin pois onnettomuuskasauma- ja myös
onnettomuusluokitustarkastelusta, että löydettäisiin mahdollisesti
liikenneympäristöön liittyvät ongelmat.
Ajankohtaista tietoa poliisin rekisteröimistä liikenneonnettomuuksista on
nähtävissä Strafica Oy:n karttapalvelussa.
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Yhteenveto liikenneonnettomuuksista





Ilomantsin alueella tapahtui vuosien 2011–2015 aikana yhteensä 93 poliisin
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista neljä johti kuolemaan ja
31 loukkaantumiseen.
14 onnettomuudessa (15% kaikista) kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen.
Näistä kolme onnettomuutta johti loukkaantumiseen ja yksi kuolemaan.
Yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus (22 kpl).
Ilomantsin alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden onnettomuuksien
yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset olivat myöhemmin esitettävien
yksikkökustannusten mukaisesti laskettuina yhteensä noin 4,2 milj.euroa, josta
kunnan osuus on noin 0,8 milj.euroa.
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Ilomantsin onnettomuudet tieluokittain
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Onnettomuuskasaumat
Kasaumapisteiden laskentaperiaatteet:
 Onnettomuuksien kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi
onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta
• linjaosuudella enintään 400 metrin matkalla ja
• liittymissä korkeintaan 200 metrin etäisyydellä liittymästä
 Riskiluku lasketaan siten, että onnettomuuksien lukumäärä lasketaan yhteen ja
henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia painotetaan kertoimella 5.
 Onnettomuuskasaumapaikkojen tarkastelussa rajattiin pois
alkoholionnettomuudet, että löydettäisiin alueen ongelmallisimmat kohteet, joissa
päihteet eivät ole olleet taustatekijänä.
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Onnettomuuskustannukset




Vuosittain liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle noin 2-3 miljardin
euron kustannukset. Laskelmiin sisältyvät onnettomuuksien sekä aineelliset
vahingot että uhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset.
Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot perustuvat yleisten teiden
onnettomuustilastojen perusteella määritettyyn vakavuusastejakaumaan
(henkilövahinko/onnettomuustyyppi).
Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot (€) ovat seuraavat:

Lähde: Tie- ja rautatiehankkeiden hankearvioinnin yksikköarvot 2013, Liikenneviraston ohjeita 1/2015
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Onnettomuuskustannukset




Onnettomuuksista kunnille aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan 15–20 %
kokonaiskustannuksista.

Kustannukset muodostuvat mm. seuraavista asioista:
• palo- ja pelastustoimen hälytyslähtö- ja kuljetus, onnettomuuspaikan
raivaus
• erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, invakuljetukset, uhrien
kuntoutus ja laitoshoito, vammaishuolto, omaishoidon tuki, kotipalvelut,
toimeentulotuki
• liikenneväylien vahinkojen korjaus
• tuloverojen menetys.
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Ilomantsin
liikenneturvallisuussuunnitelma
Asukaskyselyjen tulokset

Kysely Joensuun seudun asukkaille





Suunnittelutyön taustaksi kartoitettiin seudun asukkaiden käsityksiä
liikennekäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. Kyselyssä
vastaajia pyydettiin arvioimaan alueen yleistä turvallisuustilannetta sekä
liikenteeseen liittyviä asenteita ja sääntöjen noudattamista. Lisäksi kysyttiin
turvalaitteiden käyttöä sekä vastaajan näkemystä erilaisten asenteisiin
vaikuttamisen keinojen tärkeydestä.
Ilomantsissa pidettiin kuntalaisilta huhtikuussa 2016. Illassa kuultiin kuntalaisia
liikenneturvallisuussuunnitelman valmistelun taustaksi.
Kyselytulokset yhdessä muiden liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien
lähtötietojen kanssa ohjaavat liikennekasvatustyön ja liikenneympäristön
suunnittelua. Kyselyyn vastatessaan asukkaat saivat myös pohtia omaa
liikennekäyttäytymistään.
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Kysely Joensuun seudun asukkaille






Kysely järjestettiin huhti-toukokuussa 2016.
Kysely toteutettiin kaikissa seudun kunnissa yhtä aikaa (Ilomantsi, Joensuu,
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi)
Kyselystä tiedotettiin mm. ELY-keskuksen sivuilla, kuntien ja kaupunkien
kotisivuilla, extraneteissä, Facebook-sivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä yms.
Surveypalillä toteutettuun asukaskyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 587 kpl.
Ilomantsista vastauksia saatiin 53 kpl (9% koko seudun vastauksista)
Seuraavilla sivuilla on esitetty yhteenvedot kyselyistä ja niiden jälkeen
yksityiskohtaisemmat tulokset.
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Yhteenveto Ilomantsin asukaskyselystä
Taustatietoja:





Kyselyyn vastanneista 82 % oli naisia ja 18 % miehiä. Vastaajien enemmistö (56
%), kuului ikäluokkaan 45−64-vuotiaat. Suurin osa vastaajista kuului
työssäkäyviin tai yrittäjiin (87 %).
Vastaajista 49 % ilmoitti asuvansa taajamassa ja 51 % haja-asutusalueella.
Ilomantsissa oman auton käyttötarve työpäivän aikana korostui kulkutavan
valinnassa enemmän kuin muualla seudulla. Vaihtoehtojen puute, kulkutavan
helppous ja matkaan käytettävä aika oli myös usein perusteena oman auton
käytölle.
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Yhteenveto Ilomantsin asukaskyselystä





77 % vastaajista piti Ilomantsin liikenneturvallisuuden tasoa kokonaisuutena
melko hyvänä tai erittäin hyvänä.17 % oli sitä mieltä, ettei liikkuminen ole
turvallista, mutta ei kovin vaarallistakaan. Huonona tai erittäin huonona tilannetta
piti 6 % vastaajista. Liikenneturvallisuustilanne koetaan huomattavasti
turvallisemmaksi muun seudun vastauksiin verrattuna.
Vastaajien mielestä suurimpia ongelmia asuinkunnan alueella olivat erityisesti
nopeusrajoitusten noudattamattomuus, moporalli sekä mobiililaitteiden käyttö
ajon aikana.
Parhaimpina keinoina liikenneasenteisiin vaikuttamiseen vastaajat pitivät
vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttämistä, kouluissa annettavaa
liikennekasvatusta, liikennevalvontaa sekä yleistä liikennekasvatusta ja valistusta tiedottamisen keinoin. Vaikuttamiskeinojen tärkeydessä samat asiat
korostuivat seudullisesti.
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Päätelmät ja havainnot




Fyysisen ympäristön kannalta merkittävimmät tulokset:


Nopeusrajoituksia ei noudateta maanteillä ja taajamaympäristössä. Liikenneympäristö pitää pystyä
rakentamaan siten, että se tukee asetettua nopeusrajoitusta.



Tiestön ja pihojen kunnon ja talvikunnossapidon tason koetaan heikentävän turvallisuutta



Puutavaraliikenne aiheuttaa huolta.



Kyselyyn saatiin runsaasti avoimia vastauksia, joista useissa oli nimetty yksittäisiä ongelmakohteita.
Kyselystä ja muina palautteina saatuja vastauksia käsiteltiin ja hyödynnettiin suunnittelutyön
edetessä.

Liikennekasvatustyön kannalta merkittävimmät tulokset:


Autoilijoiden koetaan aiheuttavan suurimmat ongelmat: mm. mobiililaitteiden käyttö ajon aikana,
yleinen piittaamattomuus, turvavälin unohtaminen, vaaralliset ohitukset ja rattijuoppous.



Moporalli ja ajaminen jalkakäytävillä koetaan poikkeuksellisen ongelmalliseksi.



Kaikki ikäryhmät ovat tärkeitä liikennevalistuksen kohderyhmiä, mutta erityisesti 15-24 -vuotiaat
nuoret ja työikäiset.



Vanhempien/aikuisten esimerkki koettiin tärkeimmäksi liikennekasvatustyön keinoksi. Lisäksi
liikennekasvatusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toivottiin nykyistä enemmän.
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Poimintoja kehittämisehdotuksista ja
ongelmista liikenneympäristössä

Ehkä omasta
näkökulmasta syrjäkyläliikkujana Hatuntie on
erittäin huonokuntoinen
pinnoitteeltaan ja
rekkaliikenne on
vilkasta. Erityisesti tämä
liikkujaryhmä on
TODELLA röyhkeää ja
ahdistelevaa
lukemattomat kerrat sitä
todistaneena!

Rauhallinen kunta, mutta
liikenneturvallisuusasioissakin kertaus on
opintojen äiti.

Vilkkua ei käytetä
kiertoliittymistä
poistuttaessa. Kolmion
takaa tulevat autoilijat
eivät väistä pyöräilijää
risteyksissä.

Ilomantsissa Sissipolun ja
Hutunniemen välinen kävelytie.
Erittäin vaarallinen, jos juna on
raiteelle pysähtynyt. Oma lapsi on
kerran kulkenut junan alitse kun
juna ollut raiteelle pysähtyneenä
ettei myöhästy tunnilta. Tässä
selvittiin säikähdyksellä ja toivon
ettei tilanne kenenkään kohdalla
pääse toistumaan. Toivon
koululaisille tästä tilanteesta
valistusta! Juna on aina kierrettävä
tai kuljettava muuta reittiä ja ei
haittaa, jos tämän takia tunnilta
myöhästyy, kunhan henki säästyy.
Nuoret eivät ymmärrä tätä
vaaratilanteena

31

Asenteet ja moporalli
Mopopojat ovat alkaneet käyttäytyä
taajamassa muita liikkujia kohtaan
tosi uhkaavasti, liikennesääntöjä ei
noudateta ollenkaan ja jopa
autoilijoita häiritään liian lähellä
ajamisella isolla porukalla.

Mopopojat pitäisi saada kuriin.
Eivät välitä muista tielläliikkujista
ja omalla käyttäytymisellään luovat
vaarallisia tilanteita liikenteessä.
Mopopoikien vanhemmat eivät
taida tietää mitä heidän
kullanmurut iltaisin tekevät.
Pienten lasten leikkipaikat eivät ole
mopopoikien takia enää pienille
lapsille turvallisia. Jotain olisi
tehtävä. Kun aikuinen heille sanoo,
niin ei saa muuta kuin haistattelua
takaisin ja sitten kostavat sanojalle
ajamalla esim. autossa kiinni tai
liian läheltä kulkijaa.

Muuten hyvä mutta
autojen ja mopojen ralli
keskustassa entisen
linja-autoaseman
ympärillä pitäisi saada
loppumaan. Ko.
paikalla taksiasema ja
vaaratilanteita
useinkin.

Asematiellä junaradan
takana iltaisin nuorten
autoilu ja mopopoikien
ajaminen aivan
järjetöntä. Jalkaisin ei
oikein uskalla kulkea
kyseisellä tiellä,
meininki on sellaista.
valvontaa saisi lisätä
ainakin sinne.

Mopopojat kuriin
Ilomantsissa

Kun Ilomantsissa ei
poliisia näy iltaisin, niin
silloin alkaa moporalli,
teinipojat valtaavat
keskustan ja monta
vaarallista tilannetta
syntyy.
Myös nuoret miehet
autoilla ajavat rallia, kun
ei ole virkavaltaa, joka
pelottaisi. Ensin
käydään tarkistamassa
poliisiaseman pihalta,
näkyykö poliisiautoa ja
kun ei näy, niin rallit
alkavat.
Kova pakkastalvi on
vain rauhallista aikaa.

Ei pysähdytä STOPmerkin kohdalla!
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Teiden kunto ja kunnossapito
Teiden talvikunnossapidossa puutteita!
Teiden kunto huononee vuosi vuodelta,
erityisesti päällystettyjen teiden.

Liikennealueille ei istutettaisi korkeita
kasveja/pensaita, esim. Kalevalantien
alkupäässä Nesteen kohdalla pensaat
olivat vielä syksyllä todella korkeita,
kun yritti lähteä Ruskosillantieltä
keskustaan päin, niin näkyvyys 0. Muut
pensaat leikkasivat matalaksi kun tein
niistä ilmoituksen. Ja samoin
korkeiden lumipenkkojen
kasautuminen risteysalueille haittaavat
todella usein talvisin näkyvyyttä, joten
niiden luonti pois useammin.

Talvella tiet ovat joskus
niin polanteiset, että on
isot raiteet ainakin
Ylätiellä koululta
ylöspäin. Vaarallinen,
vaikka hiljainen nopeus

Vanhan apteekin risteys,
pensaitten takia.
Näköhaitta. Ei näe
vanhalta aravalta tulevaa
ajoneuvoa.

Tokmannin piha on ihan
kuoppainen. Ei hyvä, eikä
korjausta ikinä kuulu.

Ilomantsissa on muutama
risteyskohta, joissa näkyvyys
on huono. Esimerkkinä Ylätien
ja Kirkkotien risteys, missä
Ylätielle ylämäkeen näkyvyys
on huono kuusiaidan vuoksi
niin autoilijoilla kuin
kevyenliikenteen käyttäjillä.
Joko kuusiaita pois tai stopmerkki risteykseen.

Teiden pinnat ovat jo
huonossa kunnossa,
monttuja ja kuoppia
väistellessä aiheutuu
vaaratilanteita niin
autoilijoille kuin
pyöräilijöille.
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Ilomantsin
liikenneturvallisuussuunnitelma
Liikenneturvallisuusvisio ja –tavoitteet
Lähivuosien liikenneturvallisuustyön ja
viisaan liikkumisen painopisteet

Turvallisuuskehitykselle oikea suunta



Lähtökohtana on nk. nollavisio: ”Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei
kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”.
Liikenneympäristöä kehitetään ja sitä ylläpidetään turvallisuutta edistäväksi, mutta
myös käyttäjiltä vaaditaan sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä ja
vastuullisuutta liikenteessä. Liikkujilla tulee olla mahdollisuus tehdä matkansa
pelkäämättä.
Tavoitteena on, että Joensuun seudun liikenneturvallisuuskehityksessä
edetään oikeaan suuntaan − sekä henkilövahinko-onnettomuuksien että
niissä loukkaantuneiden määrä laskee ja kukaan ei kuole liikenteessä.

Lisäksi turvavälineiden käyttöaste liikenteessä kasvaa ja
riskikäyttäytyminen liikenteessä vähenee.
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Liikenneturvallisuustyön seudulliset
painopisteet lähivuosina








Tarkkaavaisuus jatkuvaksi teemaksi – kehitetään toimintamalleja
Suojatieturvallisuus – jatketaan suojatiekampanjoita
Esimerkin voima – haastetaan aikuiset mukaan
Turvavälineet
Ajoterveys
Kestävään ja turvalliseen liikkumiseen kannustaminen
Työmatkaliikenne
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Liikenneturvallisuustyön seudulliset
painopisteet lähivuosina
Seudun yhteiset toimet – jalkautetaan kaikkiin kuntiin:



Vuosi 2016:
–





Suunnittelutyön aikana järjestettiin kaikissa seudun kunnissa
Sinä teet suojatien – kampanja, jossa järjestettiin
suojatieteemaista ohjelmaa mm. päiväkodeissa, kouluilla,
työpaikoilla ja myös liikenneympäristössä.

Vuosi 2017:
–

Kevät: Järjestetään tarkkaavaisuuskampanja toukokuussa,
painotetaan vanhempien esimerkin voimaa. Pyöräilyviikolla
pyörällä töihin –kampanja.

–

Syksy: jatketaan Sinä teet suojatien–kampanjaa. Syksyllä
jaetaan heijastimia osana Itä-Suomen näkymistempausta.

Vuosi 2018:
–

Koulujen saattoliikenteen vähentäminen ja kestävän
liikkumisen edistäminen.

Liitetään seudullinen tiedotus kaikkiin toimenpiteisiin.
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Liikenneturvallisuustyön painopisteet
lähivuosina Ilomantsissa
Ilomantsin kuntakohtaiset painopisteet:
 Aikuisten ja mopoilijoiden

liikennekäyttäytyminen

 Ylinopeuksien hillitseminen
 Turvavälineiden käyttö


Koulualueen saattoliikenne
Mobiililaitteiden käyttö (autoilijat sekä
jalankulkijat ja pyöräilijät)
Näkyvyyden lisääminen (heijastinten käyttö)

Ilomantsin kuntakohtaiset toimenpiteet:
 Hyödynnetään liikenneturvallisuustyössä paikallisia tapahtumia esim. toripäivät,
yhdistysten ja kerhojen kokoukset.
 Lisätään yhteistyötä poliisin kanssa valistustyössä (erityisesti nuoret) sekä valvonnassa.
 Liikennetyöryhmä järjestää omia kampanjoita mm. heijastimet, pyöräilykypärät yms.
 Vanhuksille järjestetään mm. syksyllä 2017 Iäkkäät liikenteessä-webinaari.
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Ilomantsin
liikenneturvallisuussuunnitelma
Liikenneympäristön parantamisen
toimenpiteet

Liikenneympäristön parantaminen







Suunnitelmassa on keskitytty olemassa olevan liikenneympäristön
parantamiseen toimenpiteillä, jotka ovat pääosin pieniä, kustannustehokkaita ja
nopeasti toteutettavia. Suunnitelmatyön aikana on käsitelty kuntaan saapuneita
aloitteita ja tutkittu niiden toteutettavuutta sekä tarpeellisuutta.
Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia rakennustoimenpiteitä,
jotka vaativat tarkempaa suunnittelua ja erillistä rahoitusta.
Pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden täydentäminen ja
toteuttaminen on jatkuva prosessi.
Maastokatselmus pidettiin syksyllä 2016, jossa paikalla oli liikennetyöryhmän
edustajien lisäksi Sito Oy:n liikennesuunnittelijat.
Työn aikana on myös inventoitu keskustaajama-alueen liikennemerkit, jonka
työn pohjalta on tarkasteltu nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän
muutostarpeita erityisesti asuinkaduilla.
Ilomantsin kunta on myös hankkinut suunnitelman aikana nopeusnäyttötaulun,
jolla voidaan kerätä tietoa ajoneuvojen nopeuksista ja hillitä ajonopeuksia esim.
koulujen kohdalla. Nopeusnäyttö otetaan käyttöön keväällä 2017.
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Liikenneympäristön parantaminen




Hyvällä maankäytön suunnittelulla, tärkeimpien toimintojen
tarkoituksenmukaisella sijoittelulla, tienkäyttäjien liikenneturvallisuusasenteisiin
ja käyttäytymiseen vaikuttamisella sekä ihmisten omilla valistuneilla
kulkutapavalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi liikenneympäristöön
tarvittavien investointien määrään.
Mikäli olosuhteita joudutaan korjaamaan jälkeenpäin turvallisemmiksi, ovat
tarvittavat toimenpiteet usein varsin kalliita. Seuraavassa on muutamia
esimerkkejä liikenneympäristön turvallisuustoimenpiteiden kustannuksista.
Vertailun vuoksi rinnalla on esitetty esimerkkejä liikennevalistustyön
kustannuksista.
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Mitä liikenneturvallisuuden parantaminen
maksaa?
Liikenneympäristön parantaminen

Kasvatus-, valistus- ja tiedotus

 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus 200 €
 Nopeusrajoitusmuutos 500 €
 Suojatien toteuttaminen 1 000 €
 Nopeusnäyttötaulu 3 000 €
 Hidastetöyssy 5 000 €
 Keskisaarekkeellinen suojatie 20 000 €
 Valaistus 35 000 €/km
 Kiertoliittymä 150 000–400 000 €
 Kevyen liikenteen väylä 350 000 €/km

• Heijastin alakoululaiselle 3 €/kpl
• Heijastinliivit päiväkotiin 5 €/kpl
• ”Tappomopo” -esitys yläkoululla 300 €/kpl
• ”Turvaa Tenaville” -tapahtuma alakoululla

•
•

1 htpv + yhteistyökumppaneiden työpanos
(useimmiten maksuton)
Turvallisen ja taloudellisen ajotavan
koulutus kunnan henkilöstölle (20 henk.)
20 htvp + 800 €
Liikenneturvan materiaali 0–10 €/kpl + pk
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet





Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet on esitetty luettelona ja karttakuvina
erillisissä tiedostoissa.

Toimenpiteet on luokiteltu kiireellisyysluokittain sekä vastuutahoittain.
Kiireellisyysluokitus:

 kiireellisyysluokka PIKA, toteutettavissa nopeasti pienillä kustannuksilla
 kiireellisyysluokka 1, tavoite toteuttaa vuosina 2018–2019
 kiireellisyysluokka 2, tavoite toteuttaa vuosina 2020–2022
 kiireellisyysluokka 3, tavoite toteuttaa viimeistään 2025.
 Erillisrahoitusluokka, isommat hankkeet, jotka vaativat erillistä rahoituksen
(kunta/kaupunki/ELY-keskus) toteutuakseen. Toteutusvuodesta ei tietoa.

 Kiireellisyysluokat ovat suuntaa antavia ja ne voivat muuttua mm. yleisen
taloustilanteen vuoksi.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden
kustannukset kiireellisyysluokittain ja
vastuutahoittain
Vastuutaho
ELY
Kunta
ELY ja
kunta
Kaikki yhteensä

PIKA
60
12

Kiireellisyysluokka, kustannukset (1000€]
1
2
3
ERILLIS Yhteensä
20
0
0
50
130
15
0
0
0
27

Maantieverkon
hvjo-vähenemä
0,019
0,000

80

30

0

0

1 315

1 425

0,022

152

65

0

0

1 365

1 582

0,041

Maanteiden toimenpiteille laskettiin liikenneturvallisuusvaikutukset Tarva MT 5.4 ohjelmalla.
HVJO-vähenemä = henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemä / vuosi.
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Jatkotoimenpiteet






Suunnitelma käsitellään ja hyväksytään kunnan päätöksenteossa.
Suunnitelman valmistumisesta tiedotetaan laajasti ja suunnitelma viedään
luettavaksi kunnan internetsivuille.
Tarkempaa suunnittelua edellyttävien toimenpiteiden suunnittelu
aikataulutetaan.
Toimenpidetaulukkoa ylläpidetään jatkuvasti ja toimenpiteiden toteutumista
seurataan kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa.
Kunnan liikenneturvallisuustilannetta (onnettomuudet, palautteet ja aloitteet)
seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarpeisiin liikenneympäristön tai
liikennekasvatustyön toimenpitein.
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Suunnitelman liitteet
Tämän suunnitelman taulukot ja kartat ovat esitetty erillisissä
liitetiedostoissa:
1.
2.
3.
4.

Seudulliset yleiset suunnitteluperiaatteet
Toimenpidetaulukko
Toimenpidekartat
Nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän tarkistaminen
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Joensuun seudun
liikenneturvallisuussuunnitelmat
Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja
liikkumisen ohjauksen periaatteet.

Seudullisesti sovittavat yleiset periaatteet








Yleisten periaatteiden sopiminen varmistaa samanlaisten
näkökulmien huomioon ottamisen tulevissa suunnitelmissa.
Sovittavista periaatteista saadaan taustanoja kunnassa (esim.
liikenneturvallisuustyöryhmässä) tehtäville päätöksille ja
liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelylle.

Periaatteiden sopiminen ohjaa toimenpiteiden suunnittelua
yhtenäiseen suuntaan (eivät pelkkiä kirjauksia, vaan tulisi näkyä
myös suunnitelmissa).
Vastaavia periaatteita on sovellettu useissa seudullisissa
suunnitelmissa.
Liikkumisen ohjaus kohti kestävämpää liikkumista, esim. kävelyn
ja pyöräilyn sekä muun viisaan liikkumisen edistämiseksi.

Periaatteet / liikenneturvallisuus





Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueet
alue-30 km/h, keskusta-alueet ja taajamien pääkadut ym. 40
km/h). Rajoitukset tulee kokea ymmärrettäviksi,
nopeusrajoitusjärjestelmän tulee olla selkeä ja
liikenneympäristön tulee tukea nopeusrajoituksia. Aikataulut
rajoitusten asettamiselle päätetään kuntakohtaisesti. Esitykset
aluerajauksista esitetään kuntakohtaisissa suunnitelmissa.
Asuinalueiden väistämisvelvollisuuskäytäntöjen
yhtenäistäminen (lähtökohtaisesti tasa-arvoiset tonttikatujen
väliset liittymät, erityiskohteissa voidaan käyttää kolmioita).
Pääkadut etuajo-oikeutettuja, samoin kokoojakadut tonttikatuihin
nähden. Järjestelyjen oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja
johdonmukaisia.

Periaatteet / liikenneturvallisuus







Suojateiden havaittavuuden
parantaminen (suojatiemaalausten
kunnossapito, tehostevarsien asentaminen
merkittävimpien suojateiden
liikenteenjakajiin ja suojatiemerkkeihin).
Huom. tehostevarsien käyttäminen myös
maanteiden liittymien keskisaarekkeissa.
Suojatien ennakkovaroitusmerkkiä
(merkki 151) käytetään, jos suojatie ei
muuten ole riittävän ajoissa kuljettajan
havaittavissa. Merkkiä voidaan käyttää
myös tiellä, jolla suojateitä on vain
poikkeuksellisesti tai suojatie on
ensimmäinen lähestyttäessä taajamaa.
Merkissä 151 voidaan käyttää lisäkilpeä
836 (invalidin ajoneuvo), jolloin se
tarkoittaa, että tienkohdassa on erityisesti
varottava vammaisia. (TLA 21 §)
Lisäkilpi 836

Periaatteet / liikenneturvallisuus





Pyörätien jatkeen merkintä, eli pyörätien jatke
merkitään pyörätien jatkeen tiemerkinnällä eikä
pelkällä suojatiemerkinnällä. (pyörätien jatke merkitään
kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkinnällä
osoitetaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja
mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. Merkintää voidaan
käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja mopoilijalle
tarkoitetuissa ajoradan ylityspaikoissa.)
Pyörätien jatkeet tulisi olla merkitty v. 2018 alusta.

Periaatteet / liikenneturvallisuus



Hidasteiden käyttöperiaatteiden määrittäminen

– kohteet: ensisijaisesti koulujen lähiympäristöt, koulureitit sekä vilkkaat
kevyen liikenteen ylityspaikat, joissa on tarpeen hillitä ajonopeuksia ja
turvata kevyen liikenteen ylityksiä (taajamakeskustat). Tien/kadun
luonne ja asema huomioon ottaen.
– hidastetyypit: korotetut suojatiet/loivapiirteiset hidastetöyssyt;
vaihtoehtoisina ratkaisuina voidaan käyttää myös mm.
keskisaarekkeellisia suojateitä, kavennuksia, sivusiirtymiä tms.
Joukkoliikennereiteillä käytetään ensisijaisesti loivapiirteisiä
hidastetöyssyjä. Tonttikaduilla myös ”halvemmat” töyssyt mahdollisia.



Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ja
hidasteraidat esim. erityiskohteet - koulujen ja
päiväkotien ympäristöt sekä paikat, joissa halutaan
kiinnittää huomiota nopeusrajoitukseen
(nopeusrajoitusten muutoskohdat, taajama/asuinalueelle saapuminen, taajamien kokoojakadut,
pääkadut ja -reitit).

Periaatteet / liikenneturvallisuus



Yksityistieliittymien näkemäraivaukset
maanteiden varsilla (vastuu
tienhoitokunnilla – tiedottaminen) sekä
ratojen tasoristeysten näkemäraivaukset
(vastuu radanpitäjällä).
– Maanteiden yksityistieliittymien näkemäraivausten teko kuuluu
tienhoitokuntien vastuulle. Kuntien
tulisi tiedottaa asiasta tienhoitokuntia
sekä lähettää ohjekuvat
näkemäraivausten tekemisestä
(samalla, kun tiedotetaan muista
asioista).

Periaatteet / liikenneturvallisuus



Lapsia-liikennemerkkiä (merkki 152) käytetään
kohteissa, joissa liikkuu tavallista runsaammin lapsia –
koulut, leikkipaikat). Merkin käyttö tulee tarkistaa kuntien
alueella yhtenäiseksi.
– Merkkiä ei yleensä käytetä asuntoalueiden kaduilla tai
teillä, joilla lasten liikkuminen on ennalta
odotettavissa. Merkin yhteyteen voidaan
liikenneturvallisuuden parantamiseksi kiinnittää
vilkkuva keltainen valo.
– Tarpeettomat merkit tulee poistaa tai peittää mm.
kesälomien ajaksi.

Periaatteet / liikenneturvallisuus
Päätien suuntaisen pyöräilyn pääreitin sijaitessa 15–
40 metrin etäisyydellä päätiestä, päätieltä
kääntyvälle autoilijalle ja risteävältä tieltä päätielle
saapuvalle autoilijalle osoitetaan
väistämisvelvollisuus pyöräilijään nähden.

Periaatteet / liikenneturvallisuus



Moottorikelkkareittien
ylityskohtien merkitseminen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää
siihen, että moottorikelkkareittiä
liikkuvat havaitsevat tulevan
ylityskohdan riittävän hyvin.
Ylityskohtien turvallisuus tulee
käydä kuntien alueella läpi.
Ylityskohtien merkeissä voidaan
käyttää myös tehostevarsia.

Yhteiset periaatteet / liikenneturvallisuus







Kaavojen laatimisvaiheessa sekä uusien maankäyttöhankkeiden
suunnittelun yhteydessä tulee maankäytön suunnittelu sovittaa
yhteen liikennesuunnittelun kanssa sekä tarkistaa ratkaisujen
liikenneturvallisuusvaikutukset (sekä myös vaikutukset liikkumisen
suuntautumiseen ja liikkumisen ohjausmahdollisuuteen kohti
kestävämpää liikkumista).
Myös hajarakentamisen hallinnan merkitys korostuu jatkuvasti.
Kunnan tulee määritellä yhdessä naapurikuntien ja koko seudun kuntien
kanssa yhteiset periaatteet suhtautumisessa hajarakentamiseen sekä
tuoda esille jo uusien rakennuslupien myöntämisvaiheessa, että alueelle
ei tulla järjestämään esim. jalankulku- ja pyöräilyväyliä tai valaistusta.
Rakentaminen tulee pyrkiä ohjaamaan kohdistaa alueille, joilla on jo
olemassa turvallinen liikenneympäristö sekä muut palvelut.
Tienvarsiraivaukset hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi;
mahdollisuudet raivausten kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi.
Yhteistyö metsänhoitoyhdistysten ym. järjestöjen kanssa.

Yhteiset periaatteet / liikenneturvallisuus





Koulujen sisäisten liikennejärjestelyiden järjestelmällinen
tarkistaminen ja tarvittaessa suunnittelu seuraavin periaattein:
– Koulujen välituntipiha on eroteltu kaikesta saatto- ja
huoltoliikenteestä sekä henkilökunnan pysäköintialueesta
– Huoltoliikenteellä ja henkilökunnan työmatkaliikenteellä on omat
reitit.
– Koululaiskuljetusten ja jättöliikenteen jättöpaikka on riittävän tilava ja
turvallinen; ei tienylityksiä eikä peruuttamistarpeita.
– Tarvittaessa pelisääntöjen sopiminen vanhempien,
koululaiskuljettajien ja henkilökunnan kanssa.
– Koulujen ympäristön turvallisuus (mm. ylityskohdat ja
nopeusrajoitukset) tarkistetaan suunnitelman yhteydessä.
Koulureittien turvallisuustarkasteluissa voidaan hyödyntää
Koululiitu-ohjelmaa. Kuntakohtainen soveltamistapa sekä muut
koulukuljetuksiin ja niiden myöntämiseen liittyvät yksityiskohdat kootaan
kuntakohtaiseen koulukuljetusoppaaseen.

Yhteiset periaatteet / liikenneturvallisuus




Kävelyä ja pyöräilyä edistetään kunnissa valtakunnalliseen
suunnitelmaan pohjautuen ja seudun kävelyn ja pyöräilyn strategiaa
noudattaen.
Kunnat toimivat esimerkkityönantajina kävelyn ja pyöräilyn sekä muiden
kestävien liikkumismuotojen edistäjinä ja mahdollisuuksien luojina:

– Viisaan ja kestävän liikkumisen edistäminen sisällytetään kuntien
liikenneturvallisuusryhmien tehtäviin.
– Liikenneturvallisuusryhmän jäsenien ja virkamiesten tietämystä
viisaasta liikkumisesta ja liikkumisen ohjauksen keinoista lisätään
kouluttamalla ja tiedottamalla.
– Kannustetaan työntekijöitä työmatkakävelyyn ja –pyöräilyyn sekä
joukkoliikenteen ja kimppakyytien käyttöön.
– Resurssien puitteissa laaditaan työpaikan (kunta)
liikkumissuunnitelma ja kannustetaan myös muita suuria työnantajia
suunnitelman laadintaan.

Yhteiset periaatteet / liikenneturvallisuus






Esteettömyysvastaavien nimeäminen kuntiin: tehtävänä esteettömyystyön
koordinointi kunnassa, kouluttautuminen.
Esteettömyysvastaavilla voisi olla myös kunnille yhteisiä kokoontumisia,
lisäksi osallistuminen liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan.
Taajamien yhteisiä toimenpiteitä:
– Sisäänkäynnit liikkeisiin; liikkeenharjoittajien informoiminen, yhteistyön
lisääminen. Esim. tilaisuus, jossa käydään asioita läpi: ongelmat
liikkumisesteisten näkökulmasta, annetaan vinkkejä halvoiksi
parantamisehdotuksiksi. Esteettömyyttä tulisi markkinoida liikkeenharjoittajille
kilpailu- ja imagoetuna (= lisää asiakkaita ja hyvä maine, kun paikat ovat
kunnossa).
– Reunakivien järjestelmällinen madaltaminen (0-4 cm) ydinkeskustoissa kuntien
ja ELY:n resurssien puitteissa.
– Vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat/avustajat mukaan ja ohjeiden
huomiointi sekä julkisten tilojen että tie- ja katuverkon suunnittelussa = ei tehdä
enää uutta, esteellistä ympäristöä.
– Kunnossapidon tehostaminen.
– Levähdysmahdollisuuksien tarjoaminen kevyen liikenteen reiteillä.

ILOMANTSI

1(4)

ILOMANTSIN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET

Nro

1

Sijainti

Kt 74 Pogostantie, mt 514 Enontien ja mt
522 Hatuntien liittymä

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)

74/14/2400
522/1/5

522/1/0

2

Kt 74 Pogostantie välillä Kalevalantien
kiertoliittymä-Kauppatien/Teollisuustien
liittymä

74/14/1680-2170

Kt 74 Pogostantie, mt 500 Möhköntien
liittymän eteläpuoli

5

Kt 74 Pogostantie, mt 500 Möhköntien
liittymän eteläpuoli

6

Kt 74 Pogostantie välillä Möhköntien (mt
500) liittymä - Kalevalantien
kiertoliittymän pohjoispuoli

7

Mt 500 Möhköntie, hoivakodin kohdan
suojatie

Kustan-nukset Onn. vähenemä
(1000 €)
(hvjo/v)

Kantatien 74 sekä seututien 522 (Hatuntien) yli
menevien suojateiden havaittavuuden
parantaminen suojatiemerkkien tehostevarsilla

1

Liikenteenjakajan havaittavuuden
parantaminen tehostevarsilla

1

Tien kaventaminen ja jäsenteleminen
nopeusrajoitusta tukevaksi, toteuttamistapaa
selvitettävä yhdessä Kt 74,
Teollisuustien/Kauppatien liittymäalueen
parannustoimenpiteiden kanssa

0,001

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

1,000

0,005

Kiireellisyysluokka

Vastuutaho

PIKA

ELY

PIKA

ELY

ERILLIS

ELY

PIKA

ELY

PIKA

Kunta

1,5

Kauppatien sekä Teollisuustien yli menevien
suojateiden havaittavuuden parantaminen
suojatiemerkkien tehostevarsilla

1,5

74/14/2150

Risteysalueen parantaminen muuttamalla
liittymä kiertoliittymäksi tai vaihtoisesti
parantamalla liittymäaluetta rakentamalla
suojatiesaarekkeet kantatien suojateille.
Samassa yhteydessä on tutkittava kantatien
mahdolliset kavennustoimenpiteet.

200

0,009

0,047

ERILLIS

ELY
Kunta

74/13/7250

Suojatien havaittavuuden parantaminen
tehostevarsilla. Suojatien maalauksen
lyhentäminen ja reunaviivalinjan muuttaminen.

3

0,005

1,590

PIKA

ELY

1

0,011

11,230

PIKA

Kunta

JATKUVA

ELY

PIKA

ELY

Kt 74 Pogostantie,
Teollisuustien/Kauppatien liittymä

4

Toimenpide

Kantatien yli menevien suojateiden (2 kpl)
havaittavuuden parantaminen
suojatiemerkkien tehostevarsilla

74/14/2145
74/14/2175

3

Pituus
(m)

500/15/2175

Taajamamerkin siirtäminen liittymän
eteläpuolelle sekä uuden merkin lisääminen
Möhköntielle
Välialueen sekä kiertollittymän ympäristön
istutuksista huolehtiminen ja puiden sekä
vuorimäntyjen säännöllinen leikkaaminen
Suojatien havaittavuuden parantaminen
tehostevarsilla

1

0,001

0,002

0,360

1,760

Toteutettu

ILOMANTSI

2(4)

ILOMANTSIN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET

Nro

Sijainti

8

Mt 514 Enontie, Palstatien liittymä

9

Hutunniemen asuinalue

10

11

Kalevalantie

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)

514/11/2120

Pituus
(m)

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

Kiireellisyysluokka

Vastuutaho

0,133

1

ELY

Nopeusrajoituksen alentaminen 30 km/h koko
asuinalueella

1

Kunta

Kolmioiden poistaminen liittymistä tukemaan
alennettua nopeusrajoitusta

1

Kunta

Nopeusrajoituksen ajoratamaalausten
uusiminen säännöllisin väliajoin
kestomaalauksella

JATKUVA

Kunta

Siirrettävän nopeusnäyttötaulun käyttäminen
ko. kohdassa muistutamassa
nopeusrajoituksesta säännöllisin väliajoin sekä
nopeuksien seuraaminen kohdassa

JATKUVA

Kunta

Puuston raivaaminen säännöllisin väliajoin
valaistuksen tehostamiseksi koulun kohdalla
sekä valaistuksen tarkistaminen vuosittain ja
tarvittaessa tehokkaampien valaisimien
hankinta

JATKUVA

Kunta

Toimenpide

Uusi linja-autopysäkki ja suojatiejärjestelyt

Kustan-nukset Onn. vähenemä
(1000 €)
(hvjo/v)

20

0,003

Ylätie, koulun kohta

Toteutettu

ILOMANTSI

3(4)

ILOMANTSIN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET
Nro

12

Sijainti

Pogostan alakoulun alue

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)

Pituus
(m)

Toimenpide

Ylätieltä koululle johtavan väylän reunaan
jalkakäytävän jatkaminen reunakivellä
erotettuna sekä suojatien merkitseminen
katuyhteyden yli. Samalla pysäköintialueen
puolella viheralueen laajentaminen ja liittymän
kaventaminen, jolloin muodostuisi turvallinen
yhteys koululle.
Bussien jättö/noutopaikan
talvikunnossapidosta huolehtiminen (lunta ei
saa kasata pysäköintialueen ja noutopaikan
väliin, etteivät lapset laske mäkeä lumikasoilta
bussien eteen/alle)
Lukion pysäköintialueen valaiseminen

Kustan-nukset Onn. vähenemä
(1000 €)
(hvjo/v)

10

Puiden karsiminen ja risukkojen raivaaminen
liikennemerkkien läheisyydeltä
jättö/noutopaikan läheisyydessä

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

Kiireellisyysluokka

Vastuutaho

1

Kunta

JATKUVA

Kunta

1

Kunta

JATKUVA

Kunta

13

Terveyskeskuksen piha-alue

Pysäköinnin uudelleenjärjestely
(pysäköintipaikkojen maalaukset sekä
liikennemerkkijärjestelyt)

10

PIKA

Kunta

14

Mantsintie, apteekin kohta

Loivapiirteisen hidasteen rakentaminen
suojatien Soihtulantien puolelle, sekä
pysäköintijärjestelyiden kokonaistarkastelu

5

1

Kunta

15

Kalevalantien ja Kirkkotien liittymä

Suojatiemerkin ja yhdistetty pyörätien ja
jalkakäytävä-merkin lisääminen

0,5

PIKA

Kunta

16

Taajama-alueen suojatiet

PIKA

Kunta

17

Asuinalueet ja asuntokadut

PIKA

Kunta

PIKA

Kunta

18

Asuntokatujen väliset liittymät

Jalankulku- ja pyöräteiden yhteydessä olevien
suojateiden maalausten muuttaminen
pyörätien jatkeiksi
30 km/h aluenopeusrajoitus
Kolmioiden poistaminen liittymistä tukemaan
alennettua nopeusrajoitusta

Toteutettu

ILOMANTSI

4(4)

ILOMANTSIN HAJA-ASUTUSALEILLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET
Nro

Sijainti

Tieosoite
(tie/osa/etäisyys)

Kt 74 Ilomantsintie

21

Kt 74 Syvänuuronpuro

74/11/ 601211/6812

22

Kt 74 Ilomantsintie, mt 15756
Marjovaarantien liittymä, Kolmikanta

74/12/11544

24

Mt 500 Möhköntie, mt 5004 MarkunvaaraKuuksenvaara

Mt 514 Enontie, mt 5200, Ratilanvaaratie
(Lylykosken koulu) liittymä

Toimenpide

Kustan-nukset Onn. vähenemä
(1000 €)
(hvjo/v)

Tehokkuus
(hvjo/M€/v)

Reuna-alueiden pehmentäminen. Kaiteiden
lisääminen kallioleikkausten kohdalle.

20

23

Pituus
(m)

800

Kiireellisyysluokka

Vastuutaho

ERILLIS

ELY
ELY

Ohituskieltomerkit sillan molemmin puolin

1

PIKA

Liittymäalueen aurausvallien madaltaminen
(suurin sallittu korkeus maanpinnasta 50 cm)

-

JATKUVA

500/15/0-15/470
5004/1/0-1/1680

2150

Valaistuksen jatkaminen

115

0,011

0,095

ERILLIS

500/15/0-15/678
5004/1/0-1680

2358

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen

600

0,002

0,003

ERILLIS

500/15/670-2360

1690

Jalankulku- ja pyöräilyväylän päällysteen
perusparannus

80

514/7/2875-8/200

400

Nopeusrajoituksen 100 km/h (kesä)
alentaminen 80 km/h liittymäalueella

1

Aurausvallien tehostettu madaltaminen
koskemaan myös Ratilanvaarantien liittymää

-

514/8/0
25

Mt 522 Hatuntie, Pötönvaara-Malahvi

522/1/0 - 1/650

650

26

Mt 15756 Marjovaarantie, tasoristeys

15756/1/5770-6270

500

27

Kt 74 Ilomantsintien ja Mt 514 Enontien
jalankulku- ja pyöräilyväylät

74/13/6550 - 7250
522/11/0 - 1670

Jalankulku- ja pyöräilyväylän päällysteen
perusparannus
Nopeusrajoitus 50 km/h vartioimattoman
tasoristeyksen kohdalle
Jalankulku- ja pyöräilyväylien päällysteen
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Ilomantsi
Nopeusrajoitus ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän
tarkistaminen
19.4.2017

Sito – Parhaan ympäristön tekijät

Nopeusrajoitus- ja
väistämisvelvollisuusjärjestelmä
 Tarkastustyön taustalla on liikenneturvallisuussuunnitelman seudulliset
suunnitteluperiaatteet nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmien
tarkastamisesta.
 Loppuvuodesta 2016 laadittiin taajaman liikennemerkki-inventointi, jonka yhteydessä
huomattiin myös epäjatkuvuuskohtia ja kokonaistarkastelua vaativia kohteita.
 Työstä vastasi Juha Korhonen Sito Oy:stä.
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Nopeusrajoitukset, nykytila
 Taajama-alueella on katuverkolla pääosin käytössä aluenopeusrajoitus 40 km/h.
 Yksittäisillä asuntokaduilla on aluenopeusrajoitus 30 km/h ja muutamilla keskustaalueen kaduilla on katukohtaisesti voimassa 30 km/h.
 Rajoitusten merkitsemisessä on pieniä periaatteellisia puutteita ja epäselvyyksiä.
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Nopeusrajoitukset, nykytila
taajaman eteläosa
- Yläkoulun ja urheilukeskuksen alueella
voimassa taajamarajoitus 50 km/h
- Sissipolun ja Roivaanpolun aluella aluerajoitus
30 km/h, joka on merkitty oikein Sissipolun
molemmissa päissä.
• Sissipolulla on tällä hetkellä
tarpeettomia nopeusrajoitusmerkkejä
- Vepsänmäen alueella voimassa 40 km/h
aluerajoitus (merkit Vepsänmäentien
molemmissa päissä)
• Möhköntien puolelta pääsee
Näätäkujan kautta tälle alueelle, mutta
aluerajoitusta ei ole merkitty
Möhköntien puolelle
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Nopeusrajoitukset,
nykytila taajama
- Taajama-alueella on voimassa
aluenopeusrajoitus 40 km/h, joka on
merkitty aluemerkeillä Kauppatien ja
Kalevalantien alussa
• 30 km/h on merkitty päättyväksi
Ylätiellä merkillä 362 (nopeusrajoitus
päättyy) ennen Soihtulantien liittymää,
jolloin voimaan astuu taajamarajoitus
50 km/h. → Esim. Ylätien suunnasta
taajamaan tuleva voi olettaa olevansa 50
km/h alueella
• Ylätien alussa nopeusrajoitukseksi on
merkitty 30 km/h merkillä 361
(nopeusrajoitus), jolloin rajoitus koskee
vain Ylätietä. → esim. Ikolantiellä on
voimassa taajamarajoitus 50 km/h
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Nopeusrajoitukset,
nykytila taajama
- Taajama-alueella on myös
muutamilla katuosuuksilla 30 km/h
nopeusrajoitus.
- esim. Pihlajatiellä, Sammontiellä,
koulukeskuksen alueella,
Hyvinvointikeskuksen alueella sekä
Kirkkotiellä lyhyellä matkalla
Henrikintien liittymän ja Lut. kirkon
kohdalla.
• Merkitsemisissä on puutteita→
rajoitukset eivät pääty.
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Nopeusrajoitukset,
nykytila pohjoisosa

50

- Taajaman pohjoisosassa Enontieltä ja
Hatuntieltä erkanevilla kaduilla on
vaihtelevasti aluerajoituksia 40 ja 30
km/h.
• Merkinnät pääosin oikein.
• Pötöntieltä erkanevalla
Anttilantieltä puuttuu
nopeusrajoituksesta merkintä.
• Palstatien suunnasta (yksityistieltä)
tultaessa asutusalueelle ei
aluenopeusrajoitusta ole merkitty.
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Nopeusrajoitusten merkitseminen
Ohjeet ja periaatteet

Lähde: Kuntaliiton julkaisu, Liikennemerkkien käyttö kaduilla
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Nopeusrajoitusten merkitseminen
Ohjeet ja periaatteet

Lähde: Kuntaliiton julkaisu, Liikennemerkkien käyttö kaduilla
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Nopeusrajoitusten merkitseminen
Ohjeet ja periaatteet
Huom. Alueelta toiselle
siirtyminen merkitään näin

Lähde: Kuntaliiton julkaisu, Liikennemerkkien käyttö kaduilla
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Nopeusrajoitukset, muutosehdotukset
taajaman eteläosa
- Yläkoulun ja urheilukeskuksen alue
• Aluerajoitus 30 km/h
- Sissipolku, Roivaanpolku alue
• Tarpeettomat merkit poistetaan
- Vepsänmäen alue, nopeusrajoitusalue
muutetaan 30 km/h alueeksi.

11

Ilomantsin nopeusrajoitus- ja väistämisvelvollisuusjärjestelmän
tarkistus

20.4.2017

Nopeusrajoitukset, muutosehdotukset
taajama
- Ylätien alkuun nopeusrajoitus tulee merkitä
aluenopeusrajoituksena 30 km/h, jolloin
myös Ikolantie saadaan aluerajoituksen
piiriin, kuten myös koulualue.
- 30 km/h rajoitusalue otetaan käyttöön
Hutunniemen asuinalueella sekä alueella,
joka kattaa koulualueen, terveyskeskuksen
sekä vesitornin ympäristön.
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Nopeusrajoitukset, muutosehdotukset
taajama
- Nykyisiä 30 km/h alueita
säilytettäisiin, mutta ne merkittäisiin
oikein, kuten esim. Pihlajatiellä
merkintä muutettaisiin
aluemerkinnäksi.
- Muita 30 km/h aluerajoituksen piiriin
muutettavia olisivat mm, Kukkostien
pohjoisosa, Pietarinkuja, Kansantie,
Kotitie, Ruskosillantien loppuosa,
Nissiläntie, Yhtiöntien alue sekä
Piljantie.
- Myös Kirkkotien loppuosa
muutetaan 30 km/h
aluerajoitukselle.
- Lehtotien pihakatu-merkintä
muutetaan 30 km/h rajoitukseksi.
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Nopeusrajoitukset, muutokset
pohjoisosa
- Taajaman pohjoisosassa
asuntokatujen rajoitukset
muutetaan järjestelmällisesti kaikki
30 km/h.
• Kurenkankaantie
• Palstatien alue, rajoitus
merkitään myös yksityistien
puolelta tultaessa
asutusalueelle.
• Kämppätien alue
• Pajatie/Ahjotie
• Kiertotien alue
• Pötöntien alue, rajoitus tulisi
merkitään myös Anttilantieltä.
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Väistämisvelvollisuudet,
nykytila
- Taajamassa nykyiset
väistämisvelvollisuuskäytännöt ovat
vaihtelevia
- Tasa-arvoisia liittymiä on lähinnä
vain vähäliikenteisten tonttikatujen
välisissä liittymissä.
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Väistämisvelvollisuudet,
muutosehdotukset
- Tasa-arvoisia liittymiä olisi
mahdollista lisätä 30 km/h
aluerajoitusten myötä.
- Hutunniemen alueella tasa-arvoiset
liittymät otettaisiin käyttöön
tukemaan alhaisempaa
nopeusrajoitusta.
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