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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 5 Vt 5, Pitkäjärven kohdalla  5 1 9 

2 426 Mt 426 Kuortintie, Vanhatien ja Kutomakujan 
välillä 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.  
 Pertunmaan kyselyyn vastauksia saatiin 

yhteensä 35 kpl 

3 % 3 % 

8 % 

47 % 

25 % 

5 % 6 % 

3 % 

Vastaajien ikäjakauma 

15 - 17 vuotta

18 - 23 vuotta

24 - 29 vuotta

30 - 39 vuotta

40 - 49 vuotta

50 - 59 vuotta

60 - 69 vuotta

70 vuotta tai enemmän
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 Kyselyssä vastaajat mainitsivat ongelmakohteiksi seuraavat kohteet: 

Nro Maininnat Kohde Ongelmat 

33 23 Pertuntie (mt 426) 

Ajonopeudet kovia ja raskaan liikenteen määrä suuri. Kirkonkylän keskustassa 
nopeusrajoitusta ei kunnioiteta. Keskustan päätien suojatiet ovat vaarallisissa paikoissa 
(mäen nyppylän jälkeen). Mm. paloaseman kohta ja torin risteys. Turvallinen kevyen 
liikenteen ylityspaikka puuttuu, suuri raskaan liikenteen määrä, ajoneuvojen korkeat 
nopeudet, STOP-merkillä ei pysähdytä. Mäkitien liittymä 

32 12 Pertuntien (mt 426 ) ja Punakiventien liittymä 
Ajoneuvojen korkeat nopeudet, risteyksessä huono näkyvyys (mm. hautausmaan aita 
heikentää näkyvyyttä), paljon raskasta liikennettä, ei pysähdytä STOP-merkillä, turvallinen 
suojatie puuttuu (suojatie väärässä paikassa). 

20 10 ABC-Kuortin alue (Mäyrätie, Hennalantie, Heinolantie, 
Alarinne) 

ABC:lle ei ole selkeää kevyen liikenteen reittiä Hennalantieltä esim. Mäyrätien varressa.  
Rampilla (pohjoisen suuntaan) olevalla pysäkille ei pääse turvallisesti, sekä väliltä Kutomakuja 
- Heinolantie puuttuu kevyen liikenteen väylä. 

5 7 Hartolantie (mt 423)  välillä Kuortintie (mt 426) -
Mansikkamäentie (mt 15062) risteys 

Kevyen liikenteen väylä puuttuu, kevyen liikenteen alikulkukäytävä puuttuu, turvallinen kevyen 
liikenteen ylityspaikka puuttuu, suuri raskaan liikenteen määrä ja korkea ajonopeus. 

38 6 Mansikkamäentie (mt 15062) Liukkaus talvella, puutteellinen auraus talvella, kapea tie, ajoneuvojen korkeat nopeudet 

29 6 Pertuntie (mt 462), Honkaniementien (mt 15076) liittymä Ajoneuvojen korkeat nopeudet, paljon raskasta liikennettä, vaarallinen risteys, kevyen 
liikenteen alikulku puuttuu, liukkaus talvella 

22 6 Heinolantien (mt 15063) ja Mansikkamäentien liittymä (mt 
15062) 

Suojatie puuttuu, liukkaus talvella, huono auraus talvella, huono näkyvyys, turvallinen kevyen 
liikenteen väylä puuttuu. 

28 5 Pertuntien (mt 426) ja Virastokujan liittymä Ajoneuvojen korkeat nopeudet, vilkas liikenne, liukkaus talvella, huono näkyvyys risteyksessä, 
paljon raskasta liikennettä. Vaarallinen paikka, jossa liikkuu myös paljon lapsia. 

16 5 Pertuntien (mt 426) ja Kirkkotien liittymä Vilkas liikenne, paljon raskasta liikennettä, lapsivaroitus -merkki puuttuu koulun läheltä, risteys 
on epäselvä, liukkaus talvella, risteyksessä huono näkyvyys 

17 4 Kuntotie Kuntotie jatkuu soratienä, jossa ajetaan rallia ja kaahataan. Alueella asuu paljon lapsia. 
Ajoneuvojen korkeat nopeudet, tie on kapea ja tie on mutkainen. Huono näkyvyys. 

3 4 Pertuntien (mt 426) ja Hartolantien (mt 423) liittymä Risteyksessä huono näkyvyys, liukkaus talvella. 

9 3 Honkaniementien (mt 15076) ja Kyntäjäntien liittymä Kevyen liikenteen väylä puuttuu ja suojatie puuttuu. Uudelle asuinalueelle (Haravakuja, 
Sirppikuja ym.) on kuljettava maantietä pitkin ilman valaistusta ja kävelytietä.  

10 3 Honkaniementien (mt 15076) ja Puolukkatien liittymä 
Suojatie puuttuu. Asutusalueelta (Puolukkatieltä) tultaessa joutuu ylittämään 
Honkaniementien, jolla suuret ajonopeudet. Ylityspaikka Honkaniementiellä alamäen alla, ei 
suojatietä, toisella puolella tietä kävelytiet. Paljon lapsia ja vanhuksia asuinalueella. 

6 2 Heinolantie (mt 15063), Vanhatien liittymä 
(Tarkoitetaankohan koulun liittymää?) Epäselvä väistämisvelvollisuus, sekava risteys Vanhatien suuntaan 

11 2 Honkaniementie (mt 15076) Mäntytien lliittymä Suojatie puuttuu, korkeat ajonopeudet. 

13 2 Jokitie Tien epätasaisuus ja siitä ei varoiteta, vilkas liikenne 

19 2 Kuortintie (mt 426) Kuusitien liittymä Risteyksessä huono näkyvyys 

21 2 Kuortintie (mt 426) Uotilantien liittymä Uotilantien jälkeen liian korkea nopeusrajoitus, tie liukas talvella, risteyksessä huono 
näkyvyys 

26 2 Myllytie Tiellä on liian korkea nopeusrajoitus 

35 2 Toivolantie (mt 426) Toivolantien ensimmäiset 5 kilometriä, kevyen liikenteen väylä puuttuu, tiellä on liian korkea 
nopeusrajoitus, nopeusrajoituksia ei noudateta 
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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 Pertunmaan kunnan 

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

KESKUSTAAN ESITETYT PARANTAMISTOIMENPITEET                                                                                                                                                         

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 426 Pertuntie
426/3/1524, 
426/3/910

Loivapi i rteis ten hidasteiden rakentaminen Metsäkujan 
l i i ttymän eteläpuolel le sekä  Mäkitien l i i ttymän 
eteläpuolel le (Suunnitelma: Etelä-Savon pienet 
l i ikenneturva l l i suustoimenpiteet, Pertunmaa)

20 0,0112 0,5575 1 ELY

2 Kuntotie -
Nykyisen hidasteen maalausten uus iminen sekä  
hidasteen havai ttavuuden parantaminen pol larei l la

3 PIKA Kunta

3
Kuntotien ja  Punakiventien 
l i i ttymä

-
Punakiventien kevyen l i ikenteen väylän merki tseminen 
väyläks i  (kevyen l i ikenteen väylän merkin l i sääminen)

0,5 PIKA Kunta

4
Mt 426 Pertuntie, mt 428 
Joutsantien l i i ttymä ja  mt 423 
Hartolantien l i i ttymä

428/4/0, 426/3/0 Li ikenteenjakajan tehostevarret 1 0,0016 1,6000 PIKA ELY

5 Mt 15076 Honkaniementie 15076/1/250 Loivapi i rteinen hidastetöyssy (tarkka  pa ikka?) 10 0,0018 0,1760 1 ELY

6 Mäntytie ja  Puolukkatie -
Nopeusra joi tuksen 30 km/h merkkien uus iminen 
a luenopeusra joi tusmerkeiks i

2 PIKA Kunta

7
Mt 426 Pertuntie, mt 15076 
Honkaniementien l i i ttymä

426/3/1800
Keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien 
kohdal le (s i i rto vähän keskustaan pä in, väylä  va ihtaa  
puolta)

15 0,0027 0,1813 1 ELY

8
Mt 426 Pertuntien ja  Mäkitien 
l i i ttymä sekä  l i i ttymän 
lähis tön pihat

-
Mäkitien a joratojen maalaus  sekä  piha-a lueen 
pysäköintipa ikkojen maalaaminen

3 PIKA
Kunta, 

yks i tyinen

9
Mt 426 Pertuntien ja  
Vi rastokujan l i i ttymä

426/3/1150
Loivapi i rteinen hidastetöyssy suojatien 
pohjoispuolel le

10 0,0053 0,5280 1 ELY

10
Mt 426 Pertuntie, Emäntäpi ian 
kohta

426/3/1200
Uus i  suojatie Pertuntien yl i  (vaati i  pienen 
levennyksen/suojatie yhteyden rakentamisen torin 
puolel la  tontti l i i ttymän lähel lä )

5 0,0044 0,8800 PIKA ELY

11
Mt 426 Pertuntie, 
hautausmaan kohta

426/3/1320-1470 150

Kevyen l i ikenteen väylän jatkaminen hautausmaan 
puolel la  Punakiventien l i i ttymään asti  (reunakivel lä  
erotettu kapeahko väylä  mahdol l inen a jorataa  hieman 
kaventamal la)

50 0,0007 0,0132 3 ELY, kunta

12
Mt 15076 Honkaniementie 
vä l i l lä  Vuoksenkuja  - 
Kyntä jäntie 

15076/1/700-825 125
Kevyen l i ikenteen väylän ja  va la is tuksen jatkaminen 
uudel le asuina lueel le saakka

50 0,0003 0,0064 3 ELY, kunta

426/2/4070 Korvenkal l iontien l i i ttymän näkemäraivaukset 1 0,0012 1,2000 PIKA Yks i tyinen

426/2/4070-3/55 s -
tie 426/3/55

80
Kevyen l i ikenteen yhteys  Korvenkal l iontien l i i ttymästä  
läheisen ki inteis tön l i i ttymään, jonka kohdal le 
suojatie

30 0,0026 0,0860 2 ELY, kunta

Mt 426 Pertuntien, mt 423 
Hartolantien ja  
Korvenkal l iontien l i i ttymä

13

 
  
   

 
 

 

 
 

 

14 Taajama-a lue

Aluenopeusra joi tus  30km/h asuina lueiden kadui l le 
(Es im. Punakiventie, Kuntotie, Vel jestie, Vehkosuontie, 
Ki rkkotie sekä  uus i  asuina lue Kyntä jäntiestä  
eteenpäin)

10 1 Kunta
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

KUORTIN ALUEEN TOIMENPITEET

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

20
Mt 426 Hennalantie vä l i l lä  
eri taso-Heinolantie (mt 15063) 
sekä  Mäyrätien ja  ABC:n a lue

Li i ttymä- ja  l i i kennejärjestelyt (vaati i  eri l l i s tä  
suunnittelua, jossa  on otettava  huomioon ABC:n 
l i ikenne sekä  Hennalantien läns ipuolen 
l i ikeki inteis töjen l i ikenne. ABC:n tulo- ja  
pois tumisväylät ja  ABC:n s i sä inen l i ikenne sekä  
raskaan- ja  l inja-autol i ikenteen kannalta  sekä  raskaan 
l i ikenteen tankkaus l i ikenne. Myös  kevyen l i ikenteen 
rei tti  Mäyrätien suunnasta  ABC:l le)

ELY, kunta

21 Vanhatie -

Aluenopeusra joi tus  30 km/h sekä  vanhojen ja  
huonokuntois ten l i ikennemerkkien uus iminen ja  
turhien pois taminen tien varresta  (Miks i  Korpikuja l le 
on a jokiel to ja  pihoihin a jo sa l l i ttu l i säki lpi?) 

5 PIKA Kunta

22 Rinnetie, Harjutie, Karjatie - Aluenopeusra joi tus  30 km/h 2 PIKA Kunta

23
Heinolantien (mt 15063) ja  
Mans ikkamäentien (mt 15062) 
l i i ttymä

15062/1/50 Näkemäraivaukset 1 0,0007 0,7200 PIKA ELY

24
Mt 426 Kuortintie, 
Alarinteentien l i i ttymä

426/1/1150
Kolmion asentaminen l i i ttymään sekä  
näkemäraivaukset

2 0,0011 0,5350 PIKA ELY, kunta

25
Mt 426 Kuortintien / mt 15063 
Heinolantien l i i ttymä

15023/1/0
Ovatko ka ikki  suojatiet a ivan vä l ttämättömiä? (Höltän 
kylätien puoleinen suojatie johtaa  ojasta  ojaan 
→pois taminen)

2 PIKA ELY

26
Mt 426 Kuortintie vä l i l lä  
Heinolantie - Kutomakuja

426/1/927-1300 373 Kevyen l i ikenteen väylä 0,0006 ELY, kunta

27
Mt 426 Hennalantie vä l i l lä  ABC 
- etelä isen rampin pysäkki

Kevyen l i ikenteen järjestelyt nykyisel le pysäki l le ta i  
pysäkin s i i rtäminen parempaan pa ikkaan ja  s i l le 
kevyen l i ikenteen yhteys  (kaukol i ikenteen 
pikavuoropysäki l le ei  ole tä l lä  hetkel lä  minkäänla is ta  
kevyen l i ikenteen yhteyttä , vaan pysäki l le on mentävä  
rampin piennarta  pi tkin)

ELY
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANTAMISTOIMENPITEET

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
Mt 428 Joutsantie, 
Jouts järventien l i i ttymän 
pohjoispuolel la  oleva  mutka

428/5/350
Kaarteen suuntamerkkien l i sääminen ja  vanhojen 
asentaminen pi tempään varteen

2 0,0013 0,6650 PIKA ELY

31
Mt 428 Joutsantie, 
Mäkiahontien yt l i i ttymä sekä  
vastapäinen tontti l i i ttymä

428/6/1475
Näkemäraivaukset (l i i ttymästä  ja  tonti l ta  on tul tava  
tiel le as ti  jos  a ikoo nähdä jota in. Li säks i  näkemät ovat 
muutenkin huonot johtuen maastonmuodois ta)

1 0,0004 0,3700 PIKA Yks i tyinen
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Toimenpideohjelma ja vaikutukset 

 
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 11 55     66 0,0290 
Kunta 12,5 10     22,5  
ELY+kunta 2   30 100 132 0,0046 
Kunta + 
yksityinen 

3       3  

Yksityinen 2       2 0,0016 
YHTEENSÄ 30,5 65 30 100 225,5 0,0352 
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