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1 Kalliolan koulun ja päiväkodin kohta

Testataan yksisuuntaisuutta etukäteen sovittavan pituisella
kokeilujaksolla (ajosuunta etelästä pohjoiseen siten, että
yksisuuntaisuus alkaa tonttiliittymän takia vasta koulun
portin kohdan suojatien kohdalta, yksisuuntaisuutta
korostetaan mediatiedotteella, tiedottamisella koulun
kautta ja merkitsemällä asfalttiin ajosuuntanuolia).

1 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Koulun kohdalla korotettu suojatie. Koulussa
1.-2.luokat ja noin 100 oppilasta. Oppilaista
noin puolet saapuu koulukyydillä. Ongelmana
saattoliikenne (ei noudateta ohjeistusta eli
suurelta osin käytösongelma). Asukaskyselyssä
10. eniten mainintoja saanut kohde.

Yksisuuntaisuuden kokeilujakson tulosten pohjalta
harkitaan pysyvää yksisuuntaisuutta (KL 2) tai koko kadun
saneerausta (KL 3), edellyttää katusuunnitelman (kadun
siirto keskemmälle kapeampana, P-paikat molemmin,
jalankulku- ja pyöräilyväylä).

2-3 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Kadun kokonaisvaltainen saneeraus olisi
erittäin kallista.

2 ei
kartalla

Kangasniemen keskustan katuverkko (pois
lukien kokoojakadut)

Kartoitetaan potentiaalisia nopeusrajoituksen
alentamiskohteita 40 -> 30 km/h.

1 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - - Nykyisin kaikki alueet 40 km/h.

3 Keskustie, R-kioskin kohta
Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen.

1 Kunta 200 - - -
Hidasteelle tai keskisaarekkeelle ei ole
akuuttia tarvetta.

4 Kirkkoniementie / Rantatie liittymä
Lapsia-merkin lisääminen kunnantalon suunnasta
saavuttaessa ennen Rantatien liittymähaaraa.

1 Kunta 200 - - -

Suojatietä ei voi tällä hetkellä sijoittaa keskelle
liittymää. Koululaisreitti ja erittäin huonot
näkemät pensasaitojen takia. Hidaste ei
sovellu kohteeseen. Asukaskyselyssä 12.
eniten mainintoja saanut kohde.

Rantatien muuttaminen pihakaduksi ja tämän jälkeen
suojatien merkitseminen Kirkkoniementielle.

2 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

5 Mt 15230 (Levälahdentie) / Säynetie liittymä STOP-merkin ja pysäytysviivan lisääminen. 1 Kunta 300 - - - Heikko liittymäkulma ja huonot näkemät.

6 ei
kartalla

Nopeusnäyttötaulu Nopeusnäyttötaulun ostaminen kunnan käyttöön. 1 Kunta 3 000 - - -

7 Mt 616 (Wiljam Sarjalan tie), Tokmannin kohta

Uuden keskisaarekkeellisen suojatien suunnittelu ja
rakentaminen Tokmannin tonttiliittymän eteläpuolelle
(sisältää yhteyden jkp-tielle, jkp-tien pienen tasauksen
noston ja suojatien merkitsemisen Tokmannin pihaan
pääovia kohti).

1 ELY, kunta 30 000 616/12/1985 - 4 880

Kangasniemen tärkein suunnittelu- ja
parantamistarve. Yhteishanke kunnan ja ELYn
kanssa. Ajoradan ja jkp-tien välillä on
korkeuseroa, mutta maastokäynnillä todettiin,
että suojatie on toteutettavissa. Jkp-tie jo
muutoinkin huonossa kunnossa kyseiseltä
kohdalta, eli tasauksen nosto ei ongelma.
Tokmannin edustaja oli maastokäynnillä
mukana ja he puoltavat voimakkaasti
suojatietä. Asukaskyselyssä selvästi eniten
mainintoja saanut kohde.

8 ei
kartalla

Vilkkaimmat ajoneuvoliikenteen ja kevyen
liikenteen väylien risteämiskohdat

Kartoitetaan 2-suuntainen pyörätie -lisäkilven
lisäämistarpeet väistämisvelvollisuusmerkkien yhteyteen.

1 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Tavoitteena varoittaa ajoneuvoliikennettä
risteävästä pyörätiestä.
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9 Mt 616 (Joutsantie) / Kiertokalliontie liittymä
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY, kunta 400 616/11/1780 - 1 930

Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.
Asukaskyselyssä 13. eniten mainintoja saanut
kohde.

10
Mt 616 (Joutsantie) / mt 15225 (Salmentie) /
Kankaistentie liittymä

STOP-merkkien ja pysäytysviivojen merkitseminen. PIKA ELY, kunta 600 616/12/0 - 3 400
Pelastuslaitos nosti esille tämän liittymän.
Asukaskyselyssä 4. eniten mainintoja saanut
kohde.

Suojatieliikennemerkkien lisääminen myös sivuteiden
suojatiesaarekkeille.

PIKA ELY, kunta 200 616/12/0 - 3 400

Liittymän parantamissuunnitelman laatiminen. 3 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
616/12/0 - 3 400

11 Vt 13 / Hallitie liittymä
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen valtatielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 13/208/1070 - 2 650
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

12
Mt 616 (Wiljam Sarjalan tie) / Tervaniementie
liittymä

Heijastinvarsien lisääminen suojatien liikennemerkkien
yhteyteen.

PIKA ELY 200 616/12/895 - 4 880
Asukaskyselyssä 8. eniten mainintoja saanut
kohde.

Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien
kohdalle (vanha rakennussuunnitelma olemassa).

3 ELY 20 000 616/12/895 - 4 880 Koululaisreitti pohjoisen suunnasta koululle.

13
Mt 15225 (Salmelantie), jkp-tien päätepiste
Pappilansalmen kohdalla

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15225/1/340 - 730
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

14
Mt 15226 (Otto Mannisen tie) / mt 15230
(Levälahdentie) liittymä

Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen.

PIKA ELY 200 15226/1/1395 - 1 770
Asukaskyselyssä 11. eniten mainintoja saanut
kohde.

Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien
kohdalle tai hidasteen rakentaminen liittymän välittömään
läheisyyteen.

2 ELY 20 000 15226/1/1395 - 1 770

15
Mt 15226 (Otto Mannisen tie), Aapelinpolun
kevyen liikenteen ylitys kohta

Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen.

PIKA ELY 200 15226/1/1790 - 840
Vanha rakennussuunnitelma hidasteesta
olemassa, mutta parempi kohta on
Levälahdentien liittymän kohta.

16
Mt 15226 (Otto Mannisen tie) / Suurolantie
liittymä

Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen.

PIKA ELY 200 15226/1/2285 - 830

Ensimmäinen suojatie etelän suunnasta
keskustaan saavuttaessa. Suojatie on
suojatieohjeistuksen vastainen (50 km/h ja
vain tiemerkintä). Kohdassa vanhainkoti.
Suojatien ennakkovaroitusmerkit ovat jo
molemmista suunnista. Asukaskyselyssä 15.
eniten mainintoja saanut kohde.

Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h (nykyisen
aluerajoituksen vaihtumiskohdan siirtäminen suojatietä
ennen etelän suunnasta saavuttaessa, harkittava
aloituskohdan siirtämistä Mäntyrannantien eteläpuolelle
asti).

1 ELY 400 15226/1/2285 - 830
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Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien
kohdalle.

3 ELY 20 000 15226/1/2285 - 830

17 Mt 15226 (Hokantie) / Mäntyrannantie liittymä
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15226/1/2630 - 830
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

18 Mt 15230 (Levälahdentie) / Haukitie liittymä
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15230/1/880 - 110
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

19 Vt 13, väli Lapasniemi - Syvälahdentie

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (kunta
esittää rajoituksen aloittamista Mikkelin suunnasta
saavuttaessa ennen Puulagolfin liittymää valaistuksen
alkamispisteestä).

1 ELY 400
13/209/0 -
209/1685

1 685 2 650
Asukaskyselyssä 9. eniten mainintoja saanut
kohde.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen
(rakennussuunnitelma olemassa noin v. 2010), edellyttää
erillisrahoituksen.

3 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
13/209/0 -
209/1685

1 685 2 650

Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen. Erittäin
kallis investointi vesistön takia, minkä takia
jäänyt toteuttamatta suunnitelmasta
huolimatta.

20
Vt 13, väli mt 15256 (Luusnimentie) - mt 4473
(Vihaventie)

Nopeusrajoituksen alentaminen 100 -> 80 km/h. 1 ELY 400
13/210/0 -

211/0
2 827 2 650

Liittymien välillä ohjeistuksen vastainen liian
lyhyt 100 km/h tiejakso. Koulun liittymä
puoltaa rajoituksen alentamista.

21
Mt 616 (Wiljam Sarjalantie tie) väli
Lapassalmen P-alue - Tervaniementie (nykyisen
40-alueen alkupiste)

Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h (40-rajoitus
aloitettaisiin pohjoisesta saavuttaessa P-alueen
pohjoispuolelta)

1 ELY 400
616/12/940 -

12/1400
460 4 880

Suojatie on suojatieohjeistuksen vastainen (50
km/h ja vain tiemerkintä).

22 Mt 4421 (Toivakantie), Äkryn koulun kohta
Nopeusrajoituksen alentaminen koulun kohdalla 80 -> 60
km/h (nopeusrajoitusmerkit lapsia-merkkien yhteyteen).

1 ELY 400 4421/2/3585 - 270
Koulussa 1.-6.luokat ja noin 20 oppilasta.
Saattoliikenne riittävän ok.

23 Mt 15226 (Otto Mannisen tie), keskustan kohta Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h. 1 ELY 400
15226/1/0 -

1/300
300 2 880

Kunta puoltaa nopeusrajoituksen alentamista
kauppakatujakson kohdalla.

Katusuunnitelman laatiminen (KL 1, sis. piha-alueiden ja jkp-
teiden erotteleminen rakenteellisesti ajoradasta sekä
pysäköinti-, suojatie- ja nopeusrajoitusjärjestelyt.) ja
suunnitelman toteuttaminen (KL 2).

1-2 Kunta, ELY
Riippuu

suunnitelmasta
15226/1/0 -

1/300
300 2 880

Ongelmana asiointipysäköinti jkp-tielle,
turvattomat liittymät ja suojatiet sekä
ajonopeudet. Asemakaavoitus käynnissä.
Otto Mannisen tie asukaskyselyssä 6. eniten ja
Toritien liittymä 3. eniten mainintoja saanut
kohde.

24 Kankaistentie, koulun kohta
Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h (toteutus
kadun kokonaisvaltaisen parantamisen yhteydessä,
alustavasti investointiohjelmassa 2020).

2 Kunta 400 - - - Hidaste on koulun kohdalla.
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25
Mt 616 (Joutsantie) / mt 15226 (Otto Mannisen
tie) / Kirkkoniementie liittymä

Erillistarkastelun laatiminen liittymän
parantamisvaihtoehdoista (tarkasteluun mm.
kiertoliittymän rakentaminen ja liittymän etuajo-
oikeussuhteiden muuttaminen siten, että Joutsantieltä
pohjoiseen olisi etuajo-oikeutettu suunta).

2 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
616/12/485 - 4 880

Keskustan pääliittymä. Tokmannin suojatien
jälkeen tärkein suunnittelukohde.
Parantamistarkastelut tehtävissä vasta
loppuvuodesta 2019 siltaremontin takia.
Ongelmana erityisesti kääntyvä raskas
liikenne. Asukaskyselyssä 2. eniten mainintoja
saanut kohde.

26 Vt 13 / mt 15228 (Vaimosniementie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Vaimosniementiellä 80 ->
60 km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
15228/1/0 -

1/300
300 200

Onn.kas. (0k,2h,0o). Valaisematon 3-
haaraliittymä, jossa myös pieni
yksityistieliittymähaara. Tavoite ettei
valtatielle liitytä sivuteiltä 80 km/h
rajoituksella.

Kaarteen taustamerkkien lisääminen Mikkeli- ja Jyväskylä-
tienviittojen yhteyteen.

2 ELY 600 13/209/2575 - 2 650

27
Vt 13 / mt 15256 (Luusnimentie) /
Vuojalahdentie liittymä (koulun liittymä)

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

2 ELY 400 13/211/0 - 2 390

Erittäin leveä liittymäalue väistötilan ja
oikealle kääntymiskaistan takia. Liittymän
väistötilassa on ohjeistuksen vastaisesti
koululle johtava liittymä. Liittymän kohdalla
pistemäinen 80 km/h rajoitus. Koulussa 1.-
6.luokat ja noin 20 oppilasta. Koulun edustaja
kertoi maastokäynnillä, että koululaiset
saapuvat bussilla pihaan asti ja
saattoliikenteessä ei ole ongelmia (kukaan ei
ylitä valtatietä jalan tai pyörällä).

Liittymäsaarekkeen rakentaminen Luusniementien
liittymähaaraan.

3 ELY 12 000 13/211/0 - 2 390

Pistemäisen valaistuksen rakentaminen liittymän kohdalle. 3 ELY 30 000 13/211/0 - 2 390

28 Mt 4421 (Toivakantie), mutkan kohta Kaarteen taustamerkkien lisääminen. 2 ELY 600 4421/1/2940 - 560

29 Vt 13 / mt 4473 (Vihaventie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Vihaventiellä 80 -> 60 km/h
noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien liittymään.

2 ELY 400
4473/1/0 -

1/300
300 110

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella. Rajoituksen alentamista
puoltaa mutka.

30
Vt 13 / mt 6183 (Niemisjärventie) /
Häppälänrannantie liittymä

Nopeusrajoituksen alentaminen Niemisjärventiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
6183/3/5704 -

3/6004
300 40

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella.

31 Vt 13 / mt 15232 (Seppäläntie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Seppäläntiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
15232/1/0 -

1/300
300 70

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella. Rajoituksen alentamista
puoltaa erittäin heikko liittymäkulma.

32 Vt 13 / mt 15234 (Rutakoskentie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Rutakoskentiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
15234/1/0 -

1/0
300 60

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella.
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33
Vt 13 / mt 15238 (Siikaseläntie) / Oralantie
liittymä

Nopeusrajoituksen alentaminen Siikaseläntiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
15238/1/5039 -

1/5339
300 50

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella.

34 Kankaistentie / Keskustie liittymä Liittymän jäsentäminen ja kaventaminen. 3 Kunta 40 000 - - -
Heikko liittymäkulma ja ylämäki juuri ennen
liittymää. Pohjoishaarassa hidaste.
Koululaisreitti.

35 Tervaniementie Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 Kunta 50 000 - 175 -
Koululaisreitti. Ongelmana tilanahtaus
eteläpuolella (seurakunnan tontti).

36 Vt 13, väli mt 15225 (Salmelantie) - Lastutie Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 ELY, kunta 320 000
13/208/0 -
208/1070

1 070 1 990

Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen. Kuten
jo olemassa olevakin väylä, toteutettavissa
sorapintaisena. Kyseessä suosittu
virkistysreitti.

37
Mt 15225 (Salmelantie), väli Salmelan
leirikeskus - vt 13

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
15225/1/0 -

1/340
340 730

Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen.
Vesistösilta nostaisi toteuttamiskustannuksia
erittäin merkittävästi.

38 Vt 13, Kaijanlammen kallioleikkausten kohta
Kaiteiden rakentaminen kallioleikkauksien kohdalle (noin
500 metriä molemmin puolin).

3 ELY 40 000
13/207/1025 -

207/1525
500 1 910

Kohteessa 100 km/h valaisematon tiejakso,
yksi kuolemaan johtanut onnettomuus 2014-
2018 ja poikkeuksellisen jykevät kalliot aivan
tien vieressä.

39 Vt 13 / mt 15225 (Salmentie) liittymä
Valaistuksen rakentaminen (toteutus vasta Salmentien jkp-
tien yhteydessä).

3 ELY 30 000 13/208/0 - 2 650

Vuonna 2019 sillankorjaustyömaan takia reitti
keskustaan on kiertänyt Salmentien kautta
eikä liittymä ole kunnan mielestä ollut
erityisen ongelmallinen. Asukaskyselyssä 14.
eniten mainintoja saanut kohde.

Liittymätulpan rakentaminen Salmentien liittymähaaraan
(toteutus vasta Salmentien jkp-tien yhteydessä).

3 ELY 12 000 13/208/0 - 2 650

5


