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Suunnitelman lähtökohdat ja sisältö

− Kaupungin edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui 

vuonna 2013 (viisaan liikkumisen suunnitelma). Suunnitelma 

sisälsi liikenneympäristön ja liikennekasvatustyön 

parantamissuunnitelman.

− Tässä työssä päivitettiin liikenneympäristön toimenpideohjelma

edellisen suunnitelman, asukaskyselyn, maastokäyntien ja 

asiantuntijakommenttien pohjalta.

− Liikennekasvatustyötä tehdään edelleen seudullisena yhteistyönä 

kaikissa Mikkelin seudun kunnissa liikenneturvallisuus-

koordinaattorin avulla.



Toimenpide-esitysten määrä

− Toimenpide-esitykset ovat alustavia ja ne tarkentuvat 

jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa 

nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua.

− Suunnitelmassa esitetään yhteensä 121 ongelmakohdetta, joihin 

esitetään yhteensä 151 yksittäistä toimenpidettä.

− Toimenpiteet on jaettu kiireellisyysluokkiin ja niille on esitetty 

karkeat yksikkökustannuksiin perustuvat kustannusarviot, jotka 

tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Toimenpiteet ovat satunnaisessa 

järjestyksessä kiireellisyysluokkien sisällä.

− ELY-keskuksen maanteiden osalta nopeasti toteutettavissa olevat 

tiemerkintä- ja liikennemerkkikohteet on kirjattu kiireellisyys-

luokkaan PIKA.



Tärkeimmät parantamiskohteet 1/2

− Mt 15105 (Vanha Otavantie) / Myllymäentie / Grenmanintie liittymä [ELY, kaup.]: Yhteys 

suojatien ja kevyen liikenteen väylän välille ja samassa yhteydessä suojatien 

täsmävalaistuksen rakentaminen.

− Hietakatu / Kettuniementie liittymä [kaup.]: Kiertoliittymän rakentaminen.

− Hietakatu, Sammonkatu ja Jääkärinkatu, Kasarminkatu [kaup.]: Katutilan kaventaminen ja 

suojatiejärjestelyt.

− Porrassalmenkatu, koko katu [kaup.]: Jalkakäytävän leventäminen jalankulku- ja 

pyöräilyväyläksi Porrassalmenkadun länsipuolella, suunnittelu ja toteuttaminen.

− Kt 62 / mt 15131 (Porrassalmentie) / Saimaankatu liittymä [ELY]: Suojatien huomiovalon 

rakentaminen nykyisen suojatien yhteyteen.

− Vt 13 / Kaituentie liikennevaloliittymä [ELY]: Kameravalvontatolppien ja punaista päin 

ajamisvalvonnan lisääminen liittymään.

− Nuijamiestenkatu / Mikonkatu / Vilhonkatu / Päiviönkatu liittymä [kaup.]: Liittymän 

parantamissuunnitelman laatiminen ja suunnitelman toteuttaminen.

− Lönnrotinkatu, väli Savilahdenkatu-Vuorikatu [kaup.]: Jalkakäytävän leventäminen 

itäpuolella jalankulku- ja pyöräilyväyläksi.

− Savilahdenkatu / Jokikadun liittymä [kaup.]: Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 

nykyisen suojatien kohdalle tai suojatien lyhentäminen.



Tärkeimmät parantamiskohteet 2/2

− Savilahdenkatu / Jokikadun liittymä [kaup.]: Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 

nykyisen suojatien kohdalle tai suojatien lyhentäminen.

− Tenholankatu / Maaherrankatu liittymä [kaup.]: Harkitaan ajolinjojen muutosta sinisen talon 

kulmalla ja/tai suojatien poistoa (vaihtoehtona suojatien siirto parempaan paikkaan).

− Maaherrankatu / Maunukselankatu liittymä, Maaherrankatu / Pirttiniemenkatu liittymä, 

Porrassalmenkatu / Raatihuoneenkatu liittymä, Porrassalmenkatu / Ryöpynkatu liittymä, 

Porrassalmenkatu / Vuorikatu liittymä [kaup.]: Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely.

− Juvantie / Kisatie / Pajakatu liittymä [kaup.]: Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 

nykyisen suojatien kohdalle.

− Tuppuralan koulun kohta [kaup.]: Saattopaikkojen suunnittelu ja toteuttaminen.

− Tuppuralankatu: Melakadun ja Ankkurikadun suojatiet [kaup.]: Suojatien keskisaarekkeen 

rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle.

− Vt 13 / mt 4323 (Brahentie) liittymä [ELY, kaup.]: Harkitaan pienen erillisselvityksen 

laatimista liittymän parannustarpeiden selvittämiseksi.

− Kt 72, rautatien ylikulkusillan kohta, Haukivuori [ELY]: Kevytrakenteisen kaiteen 

rakentaminen sillalle erottelemaan ajorata ja jkp-tie.

− Mt 15145 (Mikkelintie), Anttolan koulun kohta [ELY, kaup.]: Koulun liittymän ja pysäkin 

läheisen suojatien siirtäminen lännen suuntaan noin 10 metriä ja jkp-yhteys pysäkiltä 

suojatielle.

− Katu- ja maantieverkon nopeusrajoitus-, liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset 

(toteutettavissa pienin kustannuksin).



Työn lopputuotteet

− Työ on raportoitu tiiviisti esittelykalvoina ja erillisinä tausta-

aineistoina:

A. Työn esittelykalvot (tämä kalvosarja)

B. Asukaskyselyn esittelykalvot

C. Liikenneympäristön toimenpidelista ja -kartat

D. Onnettomuusaineistot (taustamateriaalia)

− Liikenneympäristön toimenpidekartta löytyy online-karttana tämän 

linkin takaa: kartta

https://mobilityanalytics.ramboll.com/webmaps/mili/#9/61.7094/27.1445
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