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1 Kyttäläntie, väli Kompantie - Keskustie Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h. 1 Kunta 400 - - -
Perusteluna mm. urheilupuiston liikenne ja
koululaisreitit. Kyttäläntiellä on jo kaksi
hidastetta.

Korotetun liittymäalueen rakentaminen Kyttäläntien ja
Keskustien liittymäään.

2 Kunta 30 000 - - - Tokmanni.

Nykyisen Kyttäläntien ja Urheilutien liittymän kohdan
hidasteen profiilin muuttaminen (hidaste on liian jyrkkä).

3 Kunta 5 000 - - -

2 ei
kartalla

Vilkkaimmat jkp-teiden ja ajoneuvoliikenteen
risteämiskohdat

Kartoitetaan mt 368 (Mäntyharjuntie) sivuhaarojen 2-
suuntaisen pyörätien lisäkilpien lisäämistarpeet: ainakin
Pyhävedentie ja Isopappilantie.

1 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Tavoitteena varoittaa ajoneuvoliikennettä
risteävästä pyörätiestä.

3 Yhteiskoulun kohta
Uuden esisuunnitelman laatiminen saattoalueesta (KL 1) ja
suunnitelman toteuttaminen (KL 2).

1-2 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Koulukuljetukset käyttävät ajoyhteyttä
Sairaalantien kautta, mikä toimii hyvin.
Koulutien päässä sijaitseva ahdas saattolenkki
on vähällä käytöllä. Ongelmallisin kohde on
Kurkisalmentien ja Teletien kohdalla sijaitseva
alue, johon suurin osa vanhempien saatosta
tapahtuu. Touhula poistunee tulevaisuudessa,
mikä avaa alueen laajempia
kehittämismahdollisuuksia. Asukaskyselyssä 2.
eniten mainintoja saanut kohde.

4
Mt 368 (Virransalmentie), Voikoski,
Leppäniementien liittymästä Mäntyharjun
suuntaan

Mutkan merkkien lisääminen molemmista suunnista ja
kaarteen taustamerkit.

PIKA ELY 1 000 368/8/800 - 380

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (rajoituksen
alentaminen mutkan kohdalla tehtaan länsipuolella ja
rajoituksen alentaminen tehtaalta Voikoskentien liittymään
saakka).

1 ELY 400 368/8/800 - 380

Kaiteen rakentaminen mutkan kohdalle. 3 ELY 15 000 368/8/800 - 380

5 Mt 368 (Virransalmentie), Virransaaren kohta Näkemien parantaminen (puiden poisto sillan kohdalta). PIKA ELY 500 368/9/700 - 800

6 Mt 368 (Virransalmentie), jkp-tien päätepiste
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista jkp-tien päätepisteeseen.

PIKA ELY 400 368/10/2020 - 4 010
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

7
Mt 368 (Mäntyharjuntie), Kirkonkylän koulun
kohta

Näkemien parantaminen (Iso-Pappila museo -kyltin
siirtäminen kauemmaksi liittymästä ja puuston poisto idän
suunnasta jkp-tien ja ajoradan välistä).

PIKA ELY 500 368/11/1350 - 4 010

Koulussa 1.-6.luokat ja noin 60 oppilasta.
Koulun kohdalla 50 km/h ja alikulku. Saatto
osoitettu koulun itäpuolelle erilliselle
saattolenkille (koulun pihassa ei ole tilaa).
Aivan alikulun vieressä suojatie, mutta
todettiin ettei suojatietä poisteta.

8 Mt 368 (Mäntyharjuntie) / Varsitie liittymä
Näkemien parantaminen (puiden poisto jkp-tien näkemästä
Varsitieltä saavuttaessa).

PIKA ELY 500 368/11/1545 - 4 010
Varsitien kautta kuljetaan myös
Veteraanipuistoon.
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9
Mt 368 (Mäntyharjuntie) / Koivutie /
Haapaseläntie liittymä

Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen (samassa yhteydessä suojatieliikennemerkin
siirtäminen lähemmäksi ajorataa).

PIKA ELY 200 368/11/3320 - 4 010
Todettu, että hidasteelle tai keskisaarekkeelle
ei ole akuuttia tarvetta.

2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen
väistämisvelvollisuusliikennemerkin yhteyteen molempaan
sivutiehaaraan.

1 Kunta 200 368/11/3320 - 4 010

10
Mt 368 (Mäntyharjuntie) / Työväentie /
Hirventie liittymä

Kaistamaalaukset sekä suoraan menevien kaistalle että
kääntyvien kaistalle keskustan suunnasta saavuttaessa.

PIKA ELY 500 368/12/540 - 4 010
Leveä ja jäsentymätön liittymäalue keskustan
suunnasta saavuttaessa. Kohteessa on ollut
aikaisemmin kaistamaalaukset.

Selvitetään miksi liittymässä tapahtuu lammikoitumista ja
pyritään poistamaan ongelma.

2 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
368/12/540 - 4 010

Kapean liittymäsaarekkeen rakentaminen keskustan
suunnasta saavuttaessa.

3 ELY 5 000 368/12/540 - 4 010

11
Mt 368 (Mäntyharjuntie) / mt 420 (Ristiinantie)
liittymä

Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen pohjoisen
suunnasta saavuttaessa ennen suojatietä.

PIKA ELY 200 368/13/0 - 3 780

Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h
(nopeusrajoituksen ulottaminen keskustan kohdan 40-
rajoituksen alkamiskohtaan saakka).

1 ELY 400 368/13/0 - 3 780
Suojatieohjeistuksen vastainen suojatie (60
km/h ja vain tiemerkintä).

Keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle
(sis. odotustila pysäkin päätyyn ja yhteys Ristiinantielle).

2 ELY 20 000 368/13/0 - 3 780
Suojatie noussut esille myös ELY-keskuksen
suojatieselvityksessä.

12
Mt 368 (Uutelantie), Jokitien kohta, jkp-tien
päätepiste

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista jkp-tien päätepisteeseen.

PIKA ELY 400 368/14/240 - 1 360

Erityisen tärkeä kohde. Tavoite varoittaa
ajoneuvoliikennettä kohdassa, jossa jkp-tie
päättyy ja jalan ja pyörällä liikkuvat siirtyvät
ajoradalle.

13 Mt 381 (Varpasentie), Neste Oil -aseman kohta
Nykyisen liittymän ennakkovaroitusmerkin siirtäminen
liittymän eteläpuolelta sijaitsemaan etelän suunnasta
saavuttaessa ennen Neste Oilin liittymää.

PIKA ELY 200 381/4/4325 - 1 170

Varoitusmerkki oli ennen Tarviketien
toimintoja varten nykyisessä paikassaan,
mutta Tarviketiellä ei ole enää raskaan
liikenteen toimintoja, eli merkki tulisi siirtää.

14
Mt 381 (Varpasentie), Kiiskintien kohta, jkp-tien
päätepiste

Pyöräilijöitä-varoitusmerkin lisääminen maantielle
keskustan suunnasta ennen suojatietä.

PIKA ELY 200 381/4/5600 - 2 120

Ensimmäinen suojatie etelän suunnasta
keskustaan saavuttaessa. Tavoite varoittaa
ajoneuvoliikennettä kohdassa, jossa jkp-tie
päättyy ja jalan ja pyörällä liikkuvat siirtyvät
ajoradalle. Asukaskyselyssä 6. eniten
mainintoja saanut kohde.

Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen etelän
suunnasta saavuttaessa ennen suojatietä.

PIKA ELY 200 381/4/5600 - 2 120

Suojatieliikennemerkkien siirtäminen lähemmäksi ajorataa
ja heijastinvarsien lisääminen.

PIKA ELY 400 381/4/5600 - 2 120
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Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien
kohdalle.

3 ELY 20 000 381/4/5600 - 2 120

15
Mt 419 (Vihantasalmentie), Paasolanmäentien
kohta, jkp-tien päätepiste

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista jkp-tien päätepisteeseen.

PIKA ELY 400 419/1/8960 - 1 090
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

16
Mt 368 (Virransalmentie) / mt 419
(Vihantasalmentie) liittymä

Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen
Vihantasalmentielle lännen suunnasta saavuttaessa ennen
suojatietä.

PIKA ELY 200 419/1/9000 - 1 090
Ensimmäinen suojatie keskustan suuntaan
lännestä saavuttaessa. Nopeusrajoitus
alentuu juuri ennen suojatietä 80 -> 40 km/h.

17 Mt 428 (Pertunmaantie), Toivolan koulun kohta
Liittymän ennakkovaroitusmerkin lisääminen
Pertunmaantielle molemmista suunnista.

PIKA ELY 200 428/2/35 - 660

Koulussa kolme yhdistelmäluokkaa ja noin 40
oppilasta. Koulun liittymä maantielle pahasti
mutkassa. Lapsia-merkit on molemmista
suunnista. Saattoliikenne riittävän ok.

Nopeusrajoituksen (50) tiemerkinnät koulun kohdalle
molemmista suunnista.

PIKA ELY 400 428/2/35 - 660

Koulun liittymän näkemien parantaminen (puuston
poistaminen).

PIKA ELY 500 428/2/35 - 660

18 Vt 5, Koirakiven ETL
Vasemmalle ja oikealle kielletty -liikennemerkkien
lisääminen Honkaniementielle valtatien pohjoispuolen
rombisen rampin pään kohdalle.

PIKA ELY 400 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Ajosuuntanuolien (1-2 kpl) lisääminen Mikkelin suunnasta
laskevalle rampille.

PIKA ELY 200 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen Mikkelin
suunnasta laskevan rampin päähän myös ajosuuntaan
nähden vasemmalle.

PIKA ELY 200 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen Mikkelin
suunnasta laskevan rampin keskivaiheille molemmille
puolille ramppia.

PIKA ELY 400 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

19 Vt 5, Suitsilahden ETL
Ajosuuntanuolien (1-2 kpl) lisääminen Kuortin suunnasta
nousevalle rampille.

PIKA ELY 200 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen Kuortin
suunnasta nousevan rampin päähän ja rampin
keskivaiheelle myös ajosuuntaan nähden vasemmalle.

PIKA ELY 400 - - -
Rampin oikealla puolella on jo merkit.
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Vasemmalle ja oikealle kielletty -liikennemerkkien
lisääminen risteyssillalle.

PIKA ELY 400 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Ajosuuntanuolien (1-2 kpl) lisääminen Mikkelin suunnasta
nousevalle rampille.

PIKA ELY 200 - - -
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien lisääminen Mikkelin
suunnasta nousevan rampin päähän ja rampin
keskivaiheelle myös ajosuuntaan nähden vasemmalle.

PIKA ELY 400 - - -
Rampin oikealla puolella on jo merkit.
Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset.
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20
Vt 15 / mt 4172 (Kokkosenkyläntie) / mt 4174
(Halmeniementie) liittymä

Nopeusrajoituksen alentaminen valtatiellä pistemäisesti
liittymän kohdalla 100 -> 80 km/h.

1 ELY 400 15/22/0 - 1 730

Valaisematon ja kanavoimaton 4-
haaraliittymä 100 km/h alueella.
Nurmettuneet huonokuntoiset
liittymäsaarekkeet.

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

2 ELY 400 - 600 120
Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella.

21
Mt 381 (Varpasentie), OP:n kohdan korotettu
suojatie

Mikäli OP:n kohdan nykyinen hidaste ollaan poistamassa,
tulee tilalle rakentaa samassa yhteydessä nykyisen
suojatien kohdalle keskisaareke. Tämänhetkisen tiedon
mukaan lammikoitumisongelma pyritään poistamaan
poistamatta hidastetta.

1 ELY
Riippuu

suunnitelmasta
381/4/6200 - 2 500

OP:n ja S-Marketin kohdalla on hidasteet,
mutta OP:n kohdan hidaste on ilmeisesti
poistumassa lammikoitumisen takia.
Asukaskyselyssä 3. eniten mainintoja saanut
kohde.

22 Mt 4163 (Pertunmaantie), Simunan kohta Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h. 1 ELY 400
4163/2/3650 -

2/4478
828 510

23 Mt 15023 (Koirakiventie), Koirakiven kohta
Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 50 km/h (rajoituksen
voisi ulottaa Koirakiven eritasoliittymään asti).

1 ELY 400 15023/2/375 - 80
Perustelu mm. erittäin jyrkät mutkat,
maantieliittymät ja asutus.

24 Mt 368 (Mäntyharjuntie), lukion alikulun kohta
Hidasteen rakentaminen (optimaalisin kohta olisi
Sairaalantien liittymän ja alikulun välinen kohta, nykyisen
suojatien itäpuolelle).

2 ELY 10 000 368/11/3030 - 4 010
Asukaskyselyssä 7. eniten mainintoja saanut
kohde.

25 Vt 15 / mt 4173 (Valtolantie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Valtolantiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
4173/6/3157 -

6/3457
300 110

Erittäin leveä liittymähaara. Valaisematon 3-
haaraliittymä 80 km/h alueella, on väistötila.
100 km/h rajoitus loppuu juuri pohjoisen
suunnasta. Tavoite ettei valtatielle liitytä
sivuteiltä 80 km/h rajoituksella.

26
Mt 381 (Varpasentie) väli nykyinen valaistus -
Haaralantie

Jalankulku- ja pyöräilyväylän tai valaistuksen rakentaminen
(edellyttää erillisrahoituksen).

3 Kunta, ELY
Riippuu

suunnitelmasta
381/4/4040 -

4/5600
1 560 1 240

Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen. Jkp-tie
olisi erittäin kallis investointi ratasillan ja
vesistön takia, eli hankkeen toteutettavuus on
heikko. Asukaskyselyssä 4. eniten mainintoja
saanut kohde.

27
Mt 420 (Ristiinantie) väli mt 368
(Mäntyharjuntie) - Hannulantie

Jalankulku- ja pyöräilyväylän tai valaistuksen rakentaminen
(edellyttää erillisrahoituksen).

3 Kunta, ELY
Riippuu

suunnitelmasta
420/1/0 -

1/1770
1 770 930

Jkp-tie on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
merkittävällä osuudella rahoitukseen. Todettu
työn yhteydessä, ettei hankkeella ole
edellytyksiä kiireellisyysluokkaan 2.
Asukaskyselyssä eniten mainintoja saanut
kohde.

28 Lankaniementie / Raututie liittymä Hidasteen rakentaminen liittymän länsipuolelle. 3 Kunta 10 000 - - -

29
Mt 368 (Mäntyharjuntie), Pentinkujan suojatien
kohta

Keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle. 3 ELY 20 000 368/12/375 - 4 010
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