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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 62 Kt 62 Lietvedentie, Heiskalantien liittymä 2 2 10 
2 15139 Mt 15139 Vanha Puumalantie, Oikotien liittymä 3 1 7 
3 434 Mt 434 Ryhäläntie, Vesijärven kohdalla 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.  
 Puumalan kyselyyn vastauksia saatiin yhteensä 

27 kpl 

7 % 
4 % 

11 % 

21 % 
32 % 

18 % 

7 % 

Vastaajien ikäjakauma 

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 

3 9 Lietvedentie (kt 62) Keskustien risteys Suojatie puuttuu, kevyen liikenteen alikulku puuttuu, risteyksessä huono näkyvyys, 
vilkas liikenne, liukkaus talvella, ajoneuvojen korkeat nopeudet 

12 8 Kantatie 62, tie kokonaisuudessaan Puumalan alueella 

Reunat huonossa kunnossa pyöräilijöiden kannalta, Sahanlahti/Kuoreksenniemi - 
Savonlinnantien (434) risteys / Vanhan Puumalan risteys on vaarallinen (huono 
näkyvyys, liian korkea nopeusrajoitus, kohta on mutkainen), rekkojen korkeat nopeudet 
taajama-alueella, huonokuntoinen päällyste, puuttuu tila kävelijöille ja pyöräilijöille. 

5 7 Lietvedentie (kt 62), Lohentien risteys 

Suojatie puuttuu, kevyen liikenteen alikulku puuttuu, risteyksessä huono näkyvyys, 
vilkas liikenne, liukkaus talvella, ajoneuvojen korkeat nopeudet. Lohentien ja kantatie 
62 risteys on vaarallinen sen käyttöön nähden. Lohentiellä asuu noin 12 lasta jotka 
joutuvat ylittämään risteyksen yksin tai vanhempien kanssa. Lisäksi iso osa kirkonkylän 
lenkkeilijöistä ja useita hiihtäjiä käyttää risteystä tullakseen kunnan pururadalle 

31 5 Satamatien seutu ja Satamatie-Tapulitie risteys 

Suojatie on väärässä paikassa, kevyen liikenteen väylä puuttuu, korkeat ajonopeudet. 
Satamatien saneerauksen yhteydessä v.1998 kevyen liikenteen väylän paikka siirrettiin 
suoralla tienosalla väärälle puolelle katua. Satamatien jalkakäytävän rakentaminen 
virran puolelle/Tapulitien risteykseen on tehtävä korjaus pikaisesti, sillä myös raskas 
liikenne käyttää reittiä (mm. Satamaan tulevat turistibussit, jakeluautot ja liikenne 
veneen laskupaikalle).  

25 4 Maantie 434 Liukkaus talvella, puutteellinen auraus talvella, huono näkyvyys, vilkas liikenne, paljon 
raskasta liikennettä, risteyksessä maantie 434-Likajärventie on huono näkyvyys 

7 3 Lietvedentie (kt 62) Hurissalontien (mt 4323) risteys Risteyksessä huono näkyvyys, huonokuntoinen päällyste, liukkaus talvella, Hurissalon 
tiellä on 1.2 km päässä monttu jota ei ole korjattu. 

14 3 Niementie ja Niementie-Kenttätie risteys Vilkas liikenne ja tiellä on vaarallinen mutka, sillä puuttuu kevyen liikenteen väylä 

20 3 Pappilantie, Pappilantie-Koivutie-Kirkkotie Epäselvä väistämisvelvollisuus ajoneuvojen kesken, risteyksissä huono näkyvyys, 
Koivutieltä ei näy kevyen liikenteenväylälle Papinpeltoon päin 

26 3 Mäkitie Tieltä puuttuu valaistus, mopoilijoilla on tiellä hurjat nopeudet, ajoneuvojen korkeat 
nopeudet 

32 3 Vanha Puumalantie (mt 15139) Valaistus sammutetaan jo klo 22 ja se on liian aikaisin 

19 2 Keskustie Pyöräilijälle liian korkeat kivetykset kevyen liikenteen väylillä katua ylitettäessä - 
pyörätuolille mahdottomia 

24 2 Lukkarintie-Peltotie risteys risteys on epäselvä, liukkaus talvella 
33 2 Viljakansaarentie (mt 15169) Tie on huonokuntoinen, puutteellinen auraus talvella 

16 1 Keskustien ja Vanha Puumalantien (mt 15139) liittymä 
Kävelijän/pyöräilijän pitäisi kiertää kaukaa mennessään Kantatien suunnasta Vanhalle 
Puumalantielle, kevyen liikenteen väylä ei jatku sujuvasti, monet oikaisevat risteyksen 
yli 
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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 Puumala 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

62/14/5300 
62/14/5475

Keskikorokkeen pensa iden madaltaminen, 
näkemäraivaukset l i i ttymässä  (näkemien 
parantaminen keven l i ikenteen väylä l le puiden 
a laoks ia  kars imal la )

2 0,0026 PIKA ELY

62/14/5400
Keskustien ja  Kenttätien l i ikenteenjakajien 
tehostevarret

2 0,0020 PIKA ELY

2
Kt 62 Lietvedentie, 
Keskustien/Kenttätien l i i ttymä

62/14/5400
Li i ttymän parantaminen kiertol i i ttymäks i , kevyen 
l i ikenteen a l ikulku

0,0261 ELY, kunta

3
Kt 62 Lietvedentie vä l i l lä  
Keskustien pohjoispuol i  - 
Venetien pohjoispuol i

62/14/4050-5225 1175
Nopeusra joi tuksen 60 km/h jatkaminen Venetien 
l i i ttymän ohi  (myös  nopeusra joi tuksen 
a joratamaalaukset)

1 0,0084 PIKA ELY

4
Kt 62 Lietvedentie vä l i l lä  
nykyinen va la is tus  - Venetien 
pohjoispuol i

62/14/3800-4388 588 Vala is tuksen jatkaminen Venetien l i i ttymän ohi 25 0,0028 3 ELY

5 Kt 62 Lietvedentie, s i l tapenger - Puuston ra ivaukset s i l tapenkereel tä 2 PIKA ELY, kunta

6
Mt 15139 Vanha Puumalantie, 
Oikotien/Pappi lantien l i i ttymä

15139/1/930 Loivapi i rteinen hidastetöyssy 10 0,0055 1 ELY, kunta

7
Mt 15139 Vanha Puumalantie, 
Oikotien/Pappi lantien l i i ttymä

15139/1/900 Näkemäraivaukset (Oikotien puolel ta  eri tyisesti ) 1 0,0018 PIKA Kunta

8
Mt 15139 Vanha Puumalantie, 
Keskustien l i i ttymä

s-tie 15139/1/205 
s -tie 15139/1/180 
väylä  15139/1/180-

250

Suojatien rakentaminen Keskustien yl i  saarekkeen 
kohdal le Vanhan Puumalantien i täpuolel le sekä  
kevyen l i ikenteen väylän jatkaminen Vanha 
Puumalantien varressa  sekä  Vanha Puumalantien 
yl i ttävän suojatien rakentaminen -> vaati i  eri l l i s tä  
suunnittelua

40 0,0107 2 ELY, kunta

9 Satamatie -
Loivapi i rteinen hidastetöyssy ennen 
pol ttoa inetankkeja

10 1 Kunta

10 Pappi lantie, Koivutien jatke - Suojatien maalaukset suojatien kohdal le 1 PIKA Kunta

11
Mäkitien ja  Kenttätien sekä  
terveyskeskuksen pihasta  
tulevan väylän l i i ttymät

- Li i ttymien vä is tämisvelvol l i suus järjestelyt 1 PIKA Kunta

12 Kenttätie - 30
Kevyen l i ikenteen väylän rakentaminen Ka l l iomäentien 
l i i ttymästä  terveyskeskuksen suuntaan

15 2 Kunta

Kt 62 Lietvedentie, Keskustien 
l i i ttymä

1
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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

13 Niementie - 450
Kevyen l i ikenteen väylätarve (vanhan koulun kohdalta  
terveyskeskuksen suuntaan)

160 3 Kunta

14 Taajama-a lue -

Suojateiden kohtien tarkis taminen ja  s i i rtäminen 
parempi in pa ikkoihin, es im. Kenttätiel lä  Ruori tien 
l i i ttymässä  ja  Härkösentiel lä  Rinnetien l i i ttymässä  
suojatie on keskel lä  l i i ttymää

20 1 Kunta

15 Taajama-a lue - Suojateiden maalausten järjestelmäl l inen uus iminen 10 PIKA Kunta
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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

20
Mt 434 Ryhäläntie, 
Ves iniementien l i i ttymä

434/8/4600 Tiea lueel la  olevien puiden kaataminen 2 0,0004 PIKA ELY

21
Mt 434 Ryhäläntie, Ves i järven 
kohta

434/8/3350 
434/8/3750

Mutka l i ikennemerki t (merki t nro 111 ja  112) sekä  
enimmäisnopeussuos i tus  60 km/h (merkki  nro 653)

2 0,0029 PIKA ELY

22
Kt 62 Lietvedentie, mt 15154 
Ka ipaalantien l i i ttymä

62/13/0
Ohituskiel to päättyy -merkin s i i rtäminen parempaan 
pa ikkaan l i i ttymän kohdalta

0,5 PIKA ELY

23 Mt 62 Lietvedentie 62/10/6533-11/2960 3339 Nopeusra joi tuksen 60 km/h a joratamaalaukset 5 0,0041 PIKA ELY
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Toimenpideohjelma ja vaikutukset 

Lisäksi Puumalan alueelle erillishankkeisiin määriteltyjen toimenpiteiden 
onnettomuusvähenemä on 0,0261 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 14,5     25 39,5 0,0230 
kunta 13 30 15 160 218 0,0018 
ELY+kunta 2 10 40   52 0,0163 
YHTEENSÄ 29,5 40 55 185 309,5 0,0411 
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