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Asukaskysely lyhyesti 

• Asukaskysely toteutettiin 24.4.–14.5.2017 välisenä aikana. 
Vastata saattoi netissä ja kuntien yhteispalvelupisteessä. 

• Vastauksia asukaskyselyn lomakeosioon saatiin 95 kpl 
(juvalaisia 27 kpl, rantasalmelaisia 39 kpl kpl, sulkavalaisia 20 
kpl ja muualla asuvia 9 kpl). 

• Kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja saatiin peräti 386 kpl (Juva 
130 kpl, Rantasalmi 155 kpl, Sulkava 98 kpl ja muu 3 kpl).  

• Karttaosion tuloksiin voi tutustua nettikartan avulla: 
http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/ 

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Yleisarvosana liikenneturvallisuudelle 

Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit kuntien 
liikenneturvallisuustilanteelle? 

– Juva 7,0 (juvalaiset antoivat arvosanaksi 6,9) 

– Rantasalmi 6,8 (rantasalmelaiset antoivat arvosanaksi 7,0) 

– Sulkava 6,7 (sulkavalaiset antoivat arvosanaksi 6,6) 
 

Yleisimpiä perusteluita (ko. kysymyksen osalta): 
– Tiestön heikko kunto, talvikunnossapidon taso 

– Hurjastelu, ylinopeudet, viikonloppujen/yöajan ralli 

– Olematon liikenteen valvonta  runsaasti välinpitämätöntä käytöstä 

– Paljon turvattomia risteyksiä 

– Paljon raskasta liikennettä kapeilla teillä (puukuljetuksia) 

– Tievalaistuksen puutteet 

 



Liikennekäyttäytymisen koetut ongelmat 

TOP 5 

1. Ylinopeudet, kaahailu (myös mopoilijat) 
2. Heikko suojatiekulttuuri 

3. Yleinen piittaamattomuus ja välinpitämättömyys 
4. Väistämissääntöjen tuntemus risteyksissä (autoilijat) 

5. Vilkun käyttö käännyttäessä 

 

Samat asiat nousivat esille kaikissa kunnissa. 

 



Turvattomaksi koetut liikkujaryhmät 

• Vastaukset olivat varsin yksipuolista luettavaa. Turvattomiksi 
ryhmiksi koetaan kaikissa kunnissa jalankulkijat ja pyöräilijät 
(noin 60 % vastaajista).  

• Perusteluista yleisempiä olivat 
– Jalankulku- ja pyöräteiden puuttuminen (taajamien ulkopuolella)   kapeat 

maantiet  raskasta liikennettä 

– Autoilijoiden piittaamattomuus suojateitä kohtaan 

– Autoilijoiden ylinopeudet taajamissa 

– Jalankulku- ja pyöräteiden heikko kunto 

 

• Noin joka viides vastaaja nosti erikseen esille 
lasten/koululaisten turvattomuuden ja noin joka kymmenes 
ikäihmisten turvattomuuden. 



KARTTAVASTAUKSET 

Tutustu vastauksiin: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/  

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Karttavastausten määrä ja jakautuminen eri 
ongelmatyyppeihin (koko alue) 

– Yksittäisiä karttavastauksia saatiin  
kolmen kunnan alueella yhteensä 386 kpl: 
• Korkeat ajonopeudet 24 % 

• Hankala tai turvaton risteys 22 % 

• Jokin muu ongelma 18 % 

• Turvaton tienylityspaikka 12 % 

• Puuttuva jkp-tie 9 % 

• Puutteita jkp-teiden laadussa 8 % 

• Pysäköintiongelma 4 % 

• Puutteellinen pysäkkijärjestely  
tai -yhteys 2 %   



Juvan karttavastaukset 

– Yksittäisiä karttavastauksia saatiin Juvalla yhteensä 130 kpl: 
• Jokin muu ongelma 22 % 

• Hankala tai turvaton risteys 18 % 

• Turvaton tienylityspaikka 18 % 

• Korkeat ajonopeudet 14 % 

• Puutteita jkp-teiden laadussa 11 % 

• Puuttuva jkp-tie 8 % 

• Pysäköintiongelma 5 % 

• Puutteellinen pysäkkijärjestely  
tai -yhteys 4 %   



Karttavastausten  
kohdentuminen  

Tutustu vastauksiin: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/  

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 

1) Vt 5 liittymät (lukuisia kohteita) 

– Turvattomat liittymät, vasemmalle kääntymiset, tien ylitysten turvattomuus 

 

2) Mt 434 (Sulkavantie) / Sairaalatie / Partalantie liittymä https://goo.gl/maps/6JLHHnp4oBA2 

– Tien ylitysten turvattomuus, ylinopeudet Sulkavan suunnasta 

 

3) Vt 14 / Juvantie liittymä https://goo.gl/maps/o3bNxFBsVWA2 

– Näkemät, liukkaus, valtatielle liittyminen 

 

4) Vt 14 / Harjutie liittymä https://goo.gl/maps/iNN5gtQW2uL2 

– Kääntymiset, ylinopeudet 

 

5) Juvantie, keskustan kohta https://goo.gl/maps/wSc9yCMsoGv 

– Pysäköinti, liittymät, yöralli 

 

KOHTEET ESITETTY 
SEURAAVALLA SIVULLA JA   
ONNETTOMUUS- 
KASAUMAKARTALLA 

https://goo.gl/maps/6JLHHnp4oBA2
https://goo.gl/maps/o3bNxFBsVWA2
https://goo.gl/maps/iNN5gtQW2uL2
https://goo.gl/maps/wSc9yCMsoGv
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2. 

3. 
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Tutustu vastauksiin: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/  

Eniten kommentoidut kohteet 

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Rantasalmen karttavastaukset 

– Yksittäisiä karttavastauksia saatiin Rantasalmella yhteensä 
155 kpl: 
• Korkeat ajonopeudet 29 % 

• Hankala tai turvaton risteys 26 % 

• Turvaton tienylityspaikka 13 % 

• Jokin muu ongelma 13 % 

• Puuttuva jkp-tie 9 % 

• Puutteita jkp-teiden laadussa 5 % 

• Pysäköintiongelma 4 % 

• Puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys 1 %   



Tutustu vastauksiin: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/  

Karttavastausten  
kohdentuminen  

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 

KOHTEET ESITETTY 
SEURAAVALLA SIVULLA JA   
ONNETTOMUUS- 
KASAUMAKARTALLA 

1) Mt 464 (Ohitustie) / mt 4652 (Joroistentie) / mt 15348 (Asikkalantie) liittymä 
https://goo.gl/maps/Tv48SwxNh9x 

– Näkemät, ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus 

 

2) Mt 4652 (Joroistentie), kirkonkylän kohta https://goo.gl/maps/FoDyMM66hJR2 

– Ylinopeudet, tien ylitysten turvattomuus 

 

3) Mt 15348 (Asikkalantie) https://goo.gl/maps/p9QNidE5hDB2 

– Ylinopeudet, jkp-tien puute länsipäässä 

 

4) Poikkitie ja Poikkitie / mt 464 (Ohitustie) liittymä https://goo.gl/maps/kki5MQLpGan 

– Poikkitien jäsentymättömyys, tien ylitysten turvattomuus Ohitustien kohdalla 

 

5) Mt 15346 (Kylätie), keskustan kohta https://goo.gl/maps/5SUb5aSPaDt 

– Ylinopeudet 

 

6) Mt 464 (Parkumäentie), Tornadon liittymä https://goo.gl/maps/eZ45PCBDX522 

– Liian suuri nopeusrajoitus 

 

https://goo.gl/maps/Tv48SwxNh9x
https://goo.gl/maps/FoDyMM66hJR2
https://goo.gl/maps/p9QNidE5hDB2
https://goo.gl/maps/kki5MQLpGan
https://goo.gl/maps/5SUb5aSPaDt
https://goo.gl/maps/eZ45PCBDX522


Eniten kommentoidut kohteet 
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Sulkavan karttavastaukset 

– Yksittäisiä karttavastauksia saatiin Sulkavalla yhteensä  
98 kpl: 
• Korkeat ajonopeudet 29 % 

• Hankala tai turvaton risteys 21 % 

• Jokin muu ongelma 21 % 

• Puuttuva jkp-tie 11 % 

• Puutteita jkp-teiden laadussa 8 % 

• Turvaton tienylityspaikka 4 %  

• Pysäköintiongelma 4 % 

• Puutteellinen pysäkkijärjestely  
tai -yhteys 1 %   



Karttavastausten  
kohdentuminen 

Tutustu vastauksiin: http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/  

http://apps.strafica.fi/karpalo/tulokset/jrs/


Eniten kommentoidut kohteet ja ongelmat 

1) Mt 435 (Sulkavantie) / mt 4351 (Kirkkotie) / mt 4371 (Kuhakoskentie) liittymä, 
Kesämäki https://goo.gl/maps/4XdtH64evx22 

– Näkemät, turvattomuus, kunnossapito 

 

2) Aapintie, Talvikintie ja Kangasvuokontie https://goo.gl/maps/4qtTM1oUSSw 

– Oikaisut, ylinopeudet, jkp-tien puute, tasa-arvoiset risteykset 

 

3) Koulutie, Sulkavan yhtenäiskoulun kohta https://goo.gl/maps/aAssfKdwX492 

– Saattoliikenne, jäsentymättömyys 

 

4) Alanteentie ja Tannilantie  

– Ylinopeudet, jkp-tien puute 

 

5) Mt 4351 (Kirkkotie) väli hautausmaa – Vilkaharjuntie https://goo.gl/maps/jyihY2QsDQn 

– Ylinopeudet, jkp-tien puute 

KOHTEET ESITETTY 
SEURAAVALLA SIVULLA JA   
ONNETTOMUUS- 
KASAUMAKARTALLA 

https://goo.gl/maps/4XdtH64evx22
https://goo.gl/maps/4qtTM1oUSSw
https://goo.gl/maps/aAssfKdwX492
https://goo.gl/maps/jyihY2QsDQn
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Eniten kommentoidut kohteet 
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