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Onnettomuusanalyysi 
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 Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 
2008-2012 poliisin tietoon tulleita 
onnettomuuksia.  
 Onnettomuuksia tarkasteltiin kasaumapisteittäin. 

Kasaumapiste = useita onnettomuuksia jotka tapahtuvat 
linjaosuudella enintään 400 metrin etäisyydellä toisistaan 
sekä liittymässä 200 metrin säteellä liittymästä.  
Riskiluku = kasaumapisteessä tapahtuneiden 
onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen 
henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 
viisi ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia 
kertoimella yksi. 



Nro Tie Paikka Kaikkien 
onnettomuuksien 

määrä 

Henkilövahinkoon 
johtaneiden 

onnettomuuksien 
määrä 

Riskiluku 

1 616 Mt 616 Joutsantie, Asemantien ja Sairaalantien 
liittymät 4 3 16 

2 15226 Mt 15226 Otto Mannisen tie, Toritien ja 
Puulavedentien liittymien välillä 7 2 15 

3 447 Mt 447 Pieksämäentie, Särkilammentien liittymän 
pohjoispuolella 4 2 12 

4 13 Vt 13 Jyväskyläntien, mt 447 Pieksämäentien ja 616 
Wiljam Sarjalan tien liittymä 4 2 12 

5 13 Vt 13 Jyväskyläntie, Murtomäentien yt liittymä 3 2 11 

6 616 Mt 616 Joutsantie, Teollisuustien ja Niirasentien 
liittymät 5 1 9 

7 4421 4421 Toivakantie, Raitamäentien liittymän lähellä 3 1 7 
8 13 Vt 13 Mikkelintie, Puulagolfin kohdalla 3 1 7 

9 616 Mt 616 Joutsantie, mt 15225 
Salmelantien/Kankaistentien liittymä 6 0 6 

10 13 Vt 13 Mikkelintie 3 0 3 

Yksityistie- ja katuverkolla kasaumapisteitä ei ollut. 
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Liikenneturvallisuuskysely 
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 Ongelmakohteita kartoitettiin kunnan internet 
sivuilla 20.5.- 23.6.2013 välisenä aikana olleella 
kyselyllä.  
 Kangasniemen kyselyyn vastauksia saatiin 

yhteensä 64 kpl 

1 % 1 % 

6 % 

20 % 

25 % 

26 % 

19 % 

2 % 

Vastaajien ikäjakauma 

Alle 15 vuotta

18 - 23 vuotta

24 - 29 vuotta

30 - 39 vuotta

40 - 49 vuotta

50 - 59 vuotta

60 - 69 vuotta

70 vuotta tai enemmän



5 

 Kyselyssä vastaajat mainitsivat ongelmakohteiksi seuraavat kohteet: 

Nro Maininnat Kohde Ongelmat 

20 16 Otto Mannisen tien (mt 15226) ja Toritien liittymä 
sekä Toritie 

Liittymä on epäselvä, vilkas liikenne, S-Marketin liittynmä liian 
lähellä liittymään, selkeät kevyen liikenteen reitit puuuttuvat, 
Toritieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä 

6 15 Otto Mannisen tien (mt 15226) ja Joutsantien (mt 
616) liittymä 

Vilkas liikenne, turvallinen kevyen liikenteen ylityspaikka puuttuu, 
epäselvä liittymä 

130 12 Koko keskusta-alue Kortteliralli 

7 10 Joutsantie (mt 616), Salmentien (mt 15225) ja 
Kankaistentien liittymä 

Liittymässä on huono näkyvyys (esim. pensaat, aita, lumivallit 
yms.näkemäesteinä) 

15 10 Otto Mannisen tien (mt 15226) ja Keskustien 
liittymä 

Vilkas liikenne, turvallinen kevyen liikenteen ylityspaikka puuttuu, 
epäselvä liittymä 

35 9 

Mikkelintien/Jyväskyläntie (vt 13), Wiljam Sarjasen 
tien (mt 616) ja Pieksämäentien (mt 447) liittymä 
sekä liittymätä Mikkelin suuntaan Saarenmaantien 
liittymään 

Vilkas liikenne, kevyen liikenteen väylä puuttuu (Mikkelin suunta), 
tievalaistus puuttuu, suuri raskaan liikenteen määrä 

39 7 Otto Mannisen tie (mt 15226), Osuuspankin ja 
Kunnantalon kohdalla 

Turvallinen kevyen liikenteen ylitypaikka puuttuu, tiellä on korkea 
nopeusrajoitus, jalkakäytävällä pysäköidään 

109 7 Otto Mannisen tie (mt 15226) Kevyen liikenteen väylä huonokuntoinen, vilkas liikenne, tiellä liian 
korkea nopeusrajoitus 

105 6 Joutsanmaantie (mt 616) Tie on mutkainen ja kapea, liukkaus talvella sekä puutteellinen 
auraus 

33 5 Wiljam Sarjalantien (mt 616) ja Tervaniementien 
liittymä 

Ajoneuvojen korkeat ajonopeudet, vilkas liikenne, huono 
näkyvyys, suojatie vaarallinen 

8 4 Joutsantie (mt 616), Kiertokalliontien liittymä Suojatie puuttuu, vilkas liikenne, korkea nopeusrajoitus 

13 4 Kankaistentien ja Keskustien liittymä Epäselvä liittymä, väistämisvelvollisuus epäselvä, liittymässä 
huono näkyvyys 

110 4 Pieksämäentie (mt 447) sekä erityisesti 
Kutemajärven kohta 

Tie on mutkainen ja kapea, liukkaus talvella sekä puutteellinen 
auraus, Kutemajärven 60 km/h alue liian lyhyt 

115 4 Jussinkuja Tie on kapea, tievalaistus puuttuu, tiellä liian korkea 
nopeusrajoitus 

116 4 Jyväskyläntie (vt 13) sekä erityisesti väli 
Lapaskankaan liittymä ja Salmenkyläntie 

Vilkas liikenne, suuri raskaan liikenteen määrä, osittai kevyen 
liikenteen väylä puuttuu 

118 4 Kankaistentie Vilkas liikenne, ajoneuvojen korkeat ajonopeudet, kortteliralli 
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Nro Maininnat Kohde Ongelmat 

2 3 Teollisuustien ja Alhontien liittymä Liittymässä on huono näkyvyys (esim. pensaat, aita, lumivallit 
yms.näkemäesteinä)  

9 3 Joutsantie (mt 616), Toivakantien (mt 4421) liittymä Epäselvä liittymä, väistämisvelvollisuus epäselvä 

38 3 Otto Mannisen tie (mt 15226), Osuuspankin ja 
Kunnantalon kohdan suojatie 

Turvallinen kevyen liikenteen ylitypaikka puuttuu, tiellä on korkea 
nopeusrajoitus 

103 3 Hankasalmentie (446), sekä erityisesti Koittilan 
koulun kohta 

Suuri raskaan liikenteen määrä, tie on mutkainen, ei piennarta 
kevyelle liikenteelle, koulun liittymässä huono näkyvyys,  

111 3 Sairaalantie Tiellä liian korkea nopeusrajoitus, tie on kapea, 
terveyskeskukselle opastavaa kylttiä ei noudateta 

127 3 Toivakantie (mt 4421) välillä Pylvänälä Äkry Kevyen liikenteen väylä puuttuu, tievalaistus puuttuu, mutkainen 
ja kapea tie, paljon läpeltäpiti tilanteita kevyen liikenteen kanssa 

4 2 Hankasalmentie (446) Pölläkäkänmäentien liittymä 
sekä Pölläkänmäentie 

Vilkas tie, ajoneuvojen korkeat ajonopeudet, liittymässä huono 
näkyväisyys, Pölläkänmäentie kapea 

21 2 Otto Mannisentien (mt 15226) ja Pallokujan liittymä Liittymässä huono näkyväisyys, ajoneuvojen korkeat ajonopeudet,  

40 2 Otto Mannisentien (mt 15226) vanhainkodin 
kohdalla (Otto Mannisen tie 90-94) Ajoneuvojen korkeat ajonopeudet 

102 2 Asematie Ajoneuvojen korkeat ajonopeudet, kortteliralli 

104 2 Honkatie Tie on kapea, tiellä liian korkea nopeusrajoitus 

107 2 Mikkelintie (vt 13) Vilkas liikenne, raskaan liikenteen määrä, tie on kepea 

119 2 Keskustie Puutteellinen auraus talvella, reikiä pinnoitteessa 

120 2 Kirkkoniementie Ajoneuvojen korkeat ajonopeudet, tiellä liikkuu paljon lapsia 
Kalliolan kouluun joille tie vaarallinen 

122 2 Teollisuustie Tie valaistus puuttuu, kevyen liikenteen väylä puuttuu, tie on 
kapea 

26 2 Kirkkonimentien ja Rantatien liittymä sekä Rantatie Rantatieltä tultaessa Kirkkoniementielle puuttuu suojatie eikä 
koululle päin jatku jalkakäytävää, huono näkyvyys 

Jatkoa edelliseltä sivulta 
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 Erityistä huomiota kiinnitettiin kevyen liikenteen kohteisiin. 
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Kevyen liikenteen laatukäytävät 
Työn aikana määritellyt kevyen liikenteen laatukäytävät 
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Liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet 
 Seuraavassa on esitetty Kangasniemen kunnan 

alueelle esitetyt liikenneympäristön 
parantamistoimenpidekartat ja -taulukot 
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET                                                                                                                                                         

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

1
Mt 616 Wi l jam Sarja lan tie, 
Niemikujan kohta

616/12/1730

Hidaste taa jamamerkin jä lkeen ta i  keskisaareke 
suojatien kohdal le (väylä  va ihtaa  puolta) Suojatietä  
joutuu hieman s i i rtämään pohjoisemmaks i  ja  samal la  
rakentamaan uuden yhteyden väylä l tä  suojatiel le sekä  
muotoi lemaan Niemikujan l i i ttymän

20 0,0108 0,539 1 ELY, kunta

2
Mt 616 Wi l jam Sarja lan tie 
vä l i l lä  Niemikuja  - 
Tervaniementie

616/12/945-1767
Nopeusra joi tus  50 km/h (60km/h pois taminen taa jama-
a lueel ta)

0,5 0,0132 26,340 PIKA ELY

3
Mt 616 Wi l jam Sarja lan tie 
Tervaniementien l i i ttymän 
pohjoispuol i

616/12/895-945
Nopeusra joi tuksen 40 km/h a lkamiskohdan 
s i i rtämiminen noin 50 metriä  pohjoiseen (nykyis in 
ra joi tus  muuttuu melkein Tervaniementien l i i ttymässä)

0,5 0,0011 2,240 PIKA ELY

4
Mt 616 Wi l jam Sarja lan tie, 
Tervaniementien l i i ttymä

616/12/920
Suojatien kohdal le keskisaareke sekä  
Tervaniementien puolen väylä järjestelyt 
(rakennussuunnitelma olemassa)

20 0,0045 0,223 1 ELY, kunta

5 Kal l iolantie -
Kadun yks isuunta is taminen (koulun ja  pä iväkodin 
jättöl i ikenteen selkeyttäminen)

1 PIKA Kunta

6 Rantatie -
Kadun muuttaminen kevyen l i ikenteen väyläks i  
(l i säki lvel lä  tontei l le a jo sa l l i ttu) sekä  suojatie 
Ki rkkoniementien yl i

4 PIKA Kunta

7
Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
Kunnanviraston ja  apteekin 
kohdal la

15226/1/30 Nykyisen suojatien korottaminen 10 0,0179 1,785 1 ELY, kunta

-
Piha-a lueen erottaminen kevyen l i ikenteen väylästä  
ens iva iheessa  maalauksel la

1 PIKA Kunta

15226/1/30-90 60

Ongelmana on väylä l lä  pysäköinti . Reunakiven 
korottaminen vaati i  piha-a lueen järjestelyjä  ja  on s iks i  
ka l l i s  hanke. Pysäköintiä  tulee hi l l i tä  tiedottamal la  
as iasta  mm. pa ika l l i s lehdessä  sekä  tarvi ttaessa  
muul la  rakenteel l i sel la  ratka isul la , es im. pol lari  ja  
ketjuvi ri telmäl lä  a joradan ja  väylän vä l i in

8 1 ELY, kunta

9
Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
Otto Mannisentie 5 kohta

15226/1/165-200 35

Ongelmana on väylä l lä  pysäköinti . Reunakiven 
korottaminen vaati i  piha-a lueen järjestelyjä  ja  on s iks i  
ka l l i s  hanke. Pysäköintiä  tulee hi l l i tä  tiedottamal la  
as iasta  mm. pa ika l l i s lehdessä  sekä  tarvi ttaessa  
muul la  rakenteel l i sel la  ratka isul la , es im. pol lari  ja  
ketjuvi ri telmäl lä  a joradan ja  väylän vä l i in

5 1 ELY, kunta

Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
apteekin ja  osuuspankin 
kohdal la

8
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

10
Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
Otto Mannisentie 8 piha

-
Kevyen l i ikenteen väylän erottaminen 
pysäköintia lueesta  maalauksel la  ja  
pysäköintipa ikkojen maalaukset

4 PIKA
Kunta, 

ki inteis tö

11
Mt 15226 Otto Mannisen tien 
ja   Keskustien l i i ttymän 
pohjoispuolen pysäköintia lue

15226/1/230
Pysäköintia lueel le a jamisen estäminen Otto Mannisen 
tiel tä  kaventamal la  l i i ttymä ni in että  l i i ttymässä  on 
va in kevyen l i ikenteen luiska

5 1 ELY, kunta

12 Tori tie -
Pysäköintipa ikkojen muuttaminen kevyen l i ikenteen 
väyläks i

20 2 Kunta

13 Juss inkuja - Kadun muuttaminen yks isuunta iseks i  pohjoispäästä 0,5 PIKA Kunta

14
Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
Aapel inpolun kevyen 
l i ikenteen yl i tys  kohta

15226/1/1780
Nykyisen suojatien muuttaminen loivapi i rteisesti   
korotetuks i  suojatieks i  (rakennussuunnitelma 
olemassa)

10 0,0097 0,967 1 ELY, kunta

15
Mt 15226 Otto Mannisen tie, 
Suurolantien l i i ttymä

15226/1/2275

Suojatien kohdal le keskisaarekkeen rakentaminen 
(myös  suojatien ennakkomerkki  on s i i rrettävä  nyt 
merkki  on vasta  suojatien jä lkeen etelän suunnasta  
tul taessa)

10 0,0013 0,127 1 ELY, kunta

16
Mt 616 Joutsantie, mt 15225 
Sa lmentien ja  Kankais tentien 
l i i ttymä

616/12/0 Kolmioiden muuttaminen STOP -merkeiks i 2 0,0425 21,270 PIKA ELY

17
Mt 15226 Otto Mannisen tien 
ja  Tori tien l i i ttymäalue

15226/1/225 Li i ttymäalueen korottaminen 30 0,0178 0,594 1 ELY, kunta

18
Mt 15226 Otto Mannisen tie S-
Marketin kohta

15226/1/300
Nykyisen suojatien kohdal le keskisaareke 
(rakennussuunnitelma olemassa)

10 0,0060 0,603 1 ELY, kunta

19
Mt 616 Joutsantie, 
Kiertoka l l iontien l i i ttymä

616/11/1750
Loivapi i rteinen hidastetöyssy (rakennussuunnitelma 
olemassa)

10 0,0087 0,869 1 ELY, kunta
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

30
Vt 13 Jyväskyläntie, mt 15225 
Sa lmentien l i i ttymä

13/208/0 Li ikenteenjakaja 20 0,0021 0,103 2 ELY

31
Mt 4421 Toivakantie, Äkryn 
koulun kohta

4421/2/3350-3850 500
Nopeusra joi tus  60 km/h koulun kohdal le (koulun 
jatko?)

0,5 0,0006 1,200 PIKA ELY

32
Mt 15227 Kinttuniementie, 
Hokan koulutien l i i ttymä

15227/1/2450 Näkemäraivaus 1 0,0000 0,020 PIKA Yks i tyinen

33
Mt 447 Pieksämäentie, 
Särki lammentien l i i ttymän 
pohjoispuol i

447/4/2500 
447/4/2930 

Mutka  -l i ikennemerki t 1 0,0008 0,810 PIKA ELY

34 Mt 15256 Luusnimentie 15256/1/80
Nopeusra joi tusmerkin 60 km/h s i i rtäminen parempaan 
pa ikkaan (pois  piha-a lueel ta  sa lavan juurel ta)

1 PIKA ELY

13/211/0 Luusniementien l i i ttymään l i ikenteenjakaja 40 0,0023 0,058 2 ELY
13/210/2576-

211/250
500 Li i ttymäalueen va la is tus 20 0,0057 0,283 3 ELY

36
Mt 4421 Toivakantie, 
Ra i tamäentien l i i ttymän 
lähel lä  oleva  mutka

4421/1/2927

Onko buss ipysäki l lä  käyttöä? Pysäkin 
pois taminen/s i i rtäminen pois  ulkokaarteesta  sekä  
mutkan taustamerkkien l i sääminen myös  
Kangasniemen suunnasta  tul taessa

1 0,0004 PIKA ELY

37
Vt 13 Mikkel intie Lapaskangas  
-Saarenmaa

13/209/550
Pikavuoropysäkkien s i i rtäminen/parantaminen 
parempaan pa ikkaan

30 2 ELY

13/209/20-550 530
Kevyen l i ikenteen väylä  ens iva iheessa  Saarenmaan 
l i i ttymään asti

0,0017 ELY, kunta

13/209/550-1700 1150 Kevyen l i ikenteen väylätarve 0,0009 ELY, kunta

39

Mt 616 Joutsantie /4421 
Toivakantie vä l i l lä  
Kiertoka l l iontie - 
Pylvänälänkuja

616/11/0-1750 
4421/1/0-355

2105 Kevyen l i ikenteen väylätarve 0,0022 ELY, kunta

Vt 13 Mikkel intie vä l i l lä  
Lapaskangas  - Syvä lahdentie

38

Vt 13 Mikkel intie, mt 15256 
Luusnimentie

35
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Toimenpideohjelma ja vaikutukset 

Lisäksi Kangasniemen alueelle erillishankkeisiin määriteltyjen toimenpiteiden 
onnettomuusvähenemä on 0,0047 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 
 
Katuverkolle suunniteltujen toimenpiteiden henkilövahinko-onnettomuusvähenemää ei voitu 
laskea onnettomuushistorian perusteella, koska katuverkolla tapahtuneita onnettomuuksia ei 
ole täysin paikannettu. Näin ollen todellinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 
selvästi edellä esitettyä arviota suurempi. 

 
 

Kiireellisyysluokka ja kustannukset [1000 €] Onn. 
vähenemä 

 Pika 1 2 3 YHT hvjo/v 
ELY 6,5   90 20 116,5 0,0687 
Kunta 6,5   20   26,5  
ELY+kunta   138     138 0,0765 
Kunta + 
kiinteistö 

4       4  

Yksityinen 1       1  
YHTEENSÄ 18 138 110 20 286 0,1452 
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