
HIRVENSALMEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Raportointiversio marraskuu 2019

Kartta-
nro

Kohde Toimenpide
Kiir.-

luokka

Tien-
pitäjä /
vastuu

Kust. (€)
Tie-

osoite
Pituus

(m)
Liikenne-

määrä (KVL)
Nykytilan huomiot

1 Junnankuja / Kangastie liittymä
Väistämisvelvollisuuden osoittaminen Kangastieltä
saapuville (kärkikolmio).

1 Kunta 200 - - - Leveä ja hieman jäsentymätön liittymäalue.

2 Junnankuja, urheilukentän kohta
Hidasteen rakentaminen liittymän välittömään läheisyyteen
tai nykyisen suojatien kohdalle (voi toteutua nopeallakin
aikataululla).

1 Kunta 10 000 - - - Kohteessa on jo pistemäinen 30 km/h.

3
Mt 429 (Hirvensalmentie), jkp-tien ja
ajoneuvoliikenteen risteämiskohdat

2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen
väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen, yhteensä 10
lisäkilpeä.

1 Kunta 1 000 - - -
Tavoitteena varoittaa ajoneuvoliikennettä
risteävästä pyörätiestä.

4 Vt 5, Uutelan eritasoliittymä
Ajosuuntanuolien merkitseminen rampille (estämään
rampille väärään suuntaan kääntymiset).

PIKA ELY 200 - - - Kääntymiskieltomerkit on jo.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen rampin
keskivaiheille ja rampin päähän myös rampin vasemmalle
puolelle.

PIKA ELY 400 - - -

5
Mt 429 (Kilkintie), väli Soikanlahdentie -
taajaman alkamiskohta

Nopeusrajoituksen (60) tiemerkinnät (1-2 per suunta). PIKA ELY 400 429/3/1700 - 1 000

6
Mt 429 (Hirvensalmentie), jkp-tien päätepiste
Pöyrynkankaan kohdalla

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
pohjoisen suunnasta saavuttaessa.

PIKA ELY 200 429/3/4700 - 1 470

Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.
Keskustan suunnasta on jo varoitusmerkki.

7
Mt 429 (Hirvensalmentie) ja mt 431 (Otavantie)
liittymä

Heijastinvarsien lisääminen jakajan merkkien yhteyteen. PIKA ELY 200 429/3/6001 - 1 470

Nopeusrajoitusmerkin (60) lisääminen Hirvensalmentielle
molemmista suunnista ennen liittymää ajosuuntaan nähden
myös tien vasemmalle puolelle.

2 ELY 400 429/3/6001 - 1 470
Otavantien liittymässä on pistemäinen 60
km/h rajoitus.

Erillisselvityksen laatiminen (liittymän muotoilu enemmän
90-asteen kulmaan siten, että pääsuunta olisi
Hirvensalmeltä Mikkelin suuntaan, vaihtoehtotarkasteluna
vain väistötilan rakentaminen nykyiseen järjestelyyn).

3 ELY
Riippuu

suunnitelmasta
429/3/6001 - 1 470

8 Mt 431 (Joutsantie), Tuukkalan kylän kohta Nopeusrajoituksien (50 ja 60) tiemerkinnät (1-2 per suunta). PIKA ELY 400 431/8/800 - 640
Asukaskyselyssä 5. eniten mainintoja saanut
kohde.

9
Mt 15092 (Ripatintie), väli mt 429 (Kilkintie) -
Kissakosken saha

Nopeusrajoituksen (60) tiemerkinnät (2-3 kpl molemmista
suunnista).

PIKA ELY 400
15092/1/0 -

1/2415
2 415 400

Tielle tehty kokonaisvaltainen parantaminen
2019. Yleiskaavassa esitetty jalankulku- ja
pyöräilyväylä sahalle asti, mutta
toteuttaminen ei valitettavasti ole realismia.
Asukaskyselyssä eniten mainintoja saanut
kohde.

10
Mt 15092 (Ripatintie) / Soikanlahdentie /
Kellokalliontie liittymä

Liittymän ennakkovaroitusmerkkien lisääminen Ripatintielle
molemmista suunnista.

PIKA ELY 200 15092/1/625 - 620
Päätien geometrian takia sivutieliittymistä
erittäin heikot näkemät.
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11 ei
kartalla

Mt 429 (Hirvensalmentie), keskustan kohta
Nopeurajoituksen tiemerkinnät (kaikkien nopeurajoitusten
40 km/h, 50 km/h ja 60 km/h alueille).

1 ELY 2 000
429/3/2000 -

3/4900
- 1 460

12
Mt 429 (Hirvensalmentie), apteekin kohdan
suojatie

Suojatien poistaminen. 1 ELY 500 429/3/2550 - 1 450 Suojatie ei johda mihinkään.

13 Koulutie, Elomaan koulun kohta

Selvitetään onko koulun edustan nykyistä pysäkkiä
pidennettäessä edes vähän (suojatiet aiheuttavat tilan
ahtautta), ohjataan ensimmäiset kaksi koulutaksia aina
Koulutien pysäkeille (ja loput piha-alueelle) ja laaditaan
koulun nykyisen saattoalueen jäsentämissuunnitelma.

2 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Koulussa 1.-9.luokat ja noin 150 oppilasta.
Koulun kohdalla kaksi hidastetta. Koulutaksien
saatto tapahtuu koulun pihan perälle
puukäsityöluokan rakennuksen ja
välituntipihan välille ahtaaseen väliin
edellyttäen satunnaista peruuttelua. Kahdelle
koulutaksille olisi nykyisin paikka myös koulun
kohdalla Koulutiellä.

14
Mt 431 (Joutsantie) / mt 15092 (Vahvamäentie)
liittymä

Nopeusrajoitusliikennemerkin (60) lisääminen ajosuuntaan
nähden myös tien vasemmalle puolelle molemmista
suunnista ennen liittymää.

2 ELY 200 429/3/0 - 810 Liittymän kohdalla pistemäinen 60-rajoitus.

15
Mt 431 (Otavantie) / mt 15097
(Vilkonharjuntie) / Koskinen Oy liittymä

Nopeusrajoitusliikennemerkin (80) lisääminen ajosuuntaan
nähden myös tien vasemmalle puolelle molemmista
suunnista ennen liittymää.

2 ELY 200 431/5/0 - 1 090

Valaisematon 3-haaraliittymä 80 km/h
rajoitusalueella, ei kanavointeja. 100 km/h
rajoitus loppuu Mikkelin suunnasta juuri
ennen liittymää, joten liittymää saavutaan
varmuudella kovalla vauhdilla.

Valaistuksen rakentaminen. 3 ELY 30 000 431/5/0 - 1 090

16 Allinkuja, Pajutie ja Keskustie
Katusuunnitelmien laatiminen ja katujen kokonaisvaltainen
parantaminen.

3 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Pitäjäntien vuonna 2019 käynnissä olevan
parantamisen jälkeen seuraavana ovat
vuorossa Allinkuja ja Pajutie, joiden jälkeen
Keskustie.

17 Koulutie, väli Haapaniementie - Huvilatie
Koulutien muuttaminen "kylätieksi" (toteutettavissa
seuraavan päällystyksen yhteydessä).

3 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- 340 -

Kylätiellä tarkoitetaan ratkaisua, jossa tien
keskelle rajataan tiemerkinnöin yksi ajokaista,
jossa ajoneuvoliikenne väistää toisiaan
kohdatessa ja jalankululle ja pyöräilylle on
varattu omat leveät päällystetyt pientareet
molemmin puolin tietä.

18 Mt 429 (Hirvensalmentie), Aaltolan kohta
Maantien saneeraus Aaltolan kohdalla (tielinjan siirto, jkp-
tiejärjestelyt ja linja-autojen päättöpysäkin rakentaminen).

3 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
429/3/260 - 1 000

Parantamistarpeesta keskusteltu ELYn ja
kunnan tapaamisessa toukokuussa 2019.
Linjausmuutos on esitetty kaavassa.
Parhaillaan käynnissä ELYn toimesta myös
kartoitus päättöpysäkkipaikasta.

2



HIRVENSALMEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA, LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDEOHJELMA Raportointiversio marraskuu 2019

Kartta-
nro

Kohde Toimenpide
Kiir.-

luokka

Tien-
pitäjä /
vastuu

Kust. (€)
Tie-

osoite
Pituus

(m)
Liikenne-

määrä (KVL)
Nykytilan huomiot

19
Mt 429 (Hirvensalmentie) ja mt 431
(Otavantie), väli nykyinen jkp-tie - Urmasrinne

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 ELY, kunta 750 000

429/3/4700 -
3/6001

431/5/2700 -
6/0

2 555 1 470

Jkp-tie johtaisi Satulinnaan ja uudelle
asuinalueelle. Yleiskaavassa on varaus jkp-
tielle. Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen.
Asukaskyselyssä 2. eniten mainintoja saanut
kohde.

20 Vt 5, Uutelan ohituskaistojen vaihtumiskohta
Valaistuksen rakentaminen ohituskaistojen
vaihtumiskohtiin (voi olla jopa toteutettavissa ennen kuin
kiireellisyysluokassa 3).

3 ELY 40 000 5/122/0 - 8 500
Kohteessa ohituskaista toisesta suunnasta
loppuu ja samassa kohdassa alkaa ohituskaista
toiseen suuntaan.

21 Mt 429 (Hirvensalmentie), S-Marketin kohta
Uuden suojatien merkitseminen S-Marketin kohdalle ja jkp-
tien rajaaminen reunakivilinjalla erilleen ajoradasta.

3 ELY 10 000 429/3/2445 - 1 450

Suojatie johtaisi satamaan, jossa on
asiointiliikennettä laiturille ja toritoimintaa.
Kaupan pihassa 1-suuntainen ajosuunta ja
ulosajo hieman jäsentymätön muttei iso
ongelma.

22
Mt 429 (Hirvensalmentie), rannan liittymän ja
suojatien kohta

Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely (erityisesti rannan
puolen haara, huomioitava yhteys suojatieltä rannan
suuntaan).

3 ELY 20 000 429/3/2790 - 1 450
Liittymän pohjoispuolelle tehty
Hirvensalmentielle hidaste, mutta suojatie ei
sovellu hidasteen kohdalle.
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