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1 ei
kartalla

Keskustan katuverkko
Nopeusrajoituksen alentaminen 40 -> 30 km/h
(tärkeimpänä Kirkkotie).

1 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

2 Kuntotie, urheilukentän kohta
Nykyisen hidasteen tiemerkintöjen uusiminen sekä
hidasteen havaittavuuden parantaminen pollareilla.

1 Kunta 500 - - -

3 Rinnetie, Harjutie, Karjatie Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 30 km/h. 1 Kunta 600 - - -

4 Vanhatie Nopeusrajoituksen alentaminen 50 -> 40 km/h. 1 Kunta 400 - - -

5 Pertunmaan yhtenäiskoulu

Jalankulku- ja pyöräily-yhteyden suunnittelu (KL 1) ja
toteuttaminen (KL 2) koulun pihan portilta saattoalueen ja
Kirkkotien vieritse Pertuntien olemassa olevalle jalankulku-
ja pyöräilyväylälle.

1-2 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Koulussa 1.-9.-luokat ja noin 145 oppilasta.
Saattolenkki olemassa, mutta osa ajaa lenkkiä
väärään suuntaan ja peruuttelee.

6 ei
kartalla

Mt 426 (Pertuntie), jkp-tiet keskustan kohdalla
Suojatiemerkintöjen tekeminen asfalttiin sivuhaarojen ja
kauppojen liittymien kohdille. Erityisesti Kirkkotien kohta.

1 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Suojatiemerkinnät puuttuvat keskustan
kohdalta.

7 Mt 426 (Hennalantie), Kuortin ABC:n kohta
Tiemerkintöjen tekeminen ABC:n pihan poistumisliittymään
(erotellaan kaistat).

1 Kunta 500 426/1/400 - -
Leveä liittymähaara ilman tiemerkintöjä.
Liittymäsaareke ei sovellu kohteeseen raskaan
liikenteen takia.

Heijastinvarsien lisääminen suojatieliikennemerkkien
yhteyteen (ABC:n pihaan johtava suojatie).

PIKA ELY 200 426/1/400 - 2 410
Suojatie ei johda mihinkään ja tavoite on
johtaa jalankulkijat ja pyöräilijät toiselle
olemassa olevalle suojatielle.

Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien
kohdalle (ABC:n pihaan johtava suojatie).

1 ELY 20 000 426/1/400 - 2 410
Pertunmaan maanteiden tärkein yksittäinen
parantamistarve.

Suojatien poistaminen (ensimmäinen suojatie pohjoisen
suunnasta).

1 ELY 500 426/1/530 - 2 410

8
Mt 15076 (Honkaniementie) / Uittoniementie
liittymä

Näkemien parantaminen (koivurivistön ja puuston
poistaminen).

PIKA ELY, kunta 500 15076/1/1275 - 290

Heikot näkemät mutkan ja puuston takia.
Liittymästä kuljetaan museolle.
Asukaskyselyssä 2. eniten mainintoja saanut
kohde.

9
Mt 423 (Hartolantie), jkp-tien päätepiste
alikulun kohdalla

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 423/8/4870 - 360
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

10
Mt 426 (Kuortintie) / mt 15023 (Höltän kylätie)
/ mt 15063 (Heinolantie) liittymä

Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen Heinolantielle
molemmista suunnista ennen suojatietä.

PIKA ELY 400 426/1/850 - 1 810
Liittymän kohdalla pistemäinen 60 km/h
Heinolantiellä ja 40 km/h ABC:n suuntaan.

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

PIKA ELY 400 15063/1/8350 - 870

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (nykyisen 60-
merkin siirtäminen kauemmaksi liittymästä Höltän
kylätiellä).

1 ELY 400 15023/1/100 - 50
Nykyinen 60 km/h alkaa aivan liian läheltä
liittymää.

Höltän kylätien suojatien poistaminen (saareke ja talvihoito
jätetään).

2 ELY 200 15023/1/0 - 50 Suojatie ei johda mihinkään.
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Kapean liittymäsaarekkeen (olemassa olevan
keskisaarekkeen vastasaarekkeen) rakentaminen
Kuortintien ABC:n puoleiseen haaraan.

3 ELY 5 000 426/1/850 - 1 810

11
Mt 426 (Kuortintie), Pöyröharjun hautausmaan
liittymän kohta

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 426/2/3190 - 1 130
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

12 Mt 426 (Pertuntie), keskustan kohta Nopeusrajoituksen (40) tiemerkinnät, 1-2 per suunta. PIKA ELY 400 426/3/1300 - 1 460

13
Mt 426 (Pertuntie) / mt 15076
(Honkaniementie) liittymä

Suojatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen Pertuntielle
pohjoisen suunnasta ennen suojatietä.

PIKA ELY 200 426/3/1815 - 1 450
Pertuntiellä ensimmäinen suojatie pohjoisen
suunnasta keskustan suuntaan saavuttaessa.

Honkaniementien pään suojatien poistaminen. 1 ELY 400 15076/1/15 - 290 Suojatie ei johda mihinkään.

Keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle. 3 ELY 20 000 426/3/1815 - 1 450

14
Mt 426 (Pertuntie) / mt 428 (Joutsantie)
liittymä

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 426/3/2777 - 1 440
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (rajoituksen
alkamiskohdan siirtäminen siten, että liittymän kohdalla on
60 km/h myös Lahtelan suunnasta).

1 ELY 400 426/3/2777 - 1 440
Nopeusrajoitus on toisesta suunnasta 60 ja
toisesta 80 km/h liittymän kohdalla.

15
Mt 428 (Toivolantie) / mt 15077
(Karankamäentie) / mt 15084 (Noitintie)
liittymä

Nopeusrajoituksen (60) tiemerkinnät. PIKA ELY 400 428/3/0 - 640

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

2 ELY 400 428/3/0 - 640
Liittymän kohdalla pistemäinen 60 km/h.
Asukaskyselyssä 7. eniten mainintoja saanut
kohde.

16 Mt 428 (Joutsantie), Älymäen mutkan kohta
Kaarteen taustamerkkien ja mutkan merkkien lisääminen
molemmista suunnista.

PIKA ELY 800 428/4/6500 - 470
Jyrkkä mutka erittäin pitkän suoran päädyssä
80 km/h rajoituksella.

17
Mt 15062 (Mansikkamäentie) / mt 15063
(Heinolantie) liittymä

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15062/1/0 - 330
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

18
Mt 15062 (Mansikkamäentie), jkp-tien
päätepiste

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen maantielle
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15062/1/610 - 330

Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle. Aloite
saapunut (4/2019), ja työn yhteydessä on
todettu, että hidasteille tai pysäkille ei ole
kohteessa tarvetta.

19
Mt 15076 (Honkaniementie) / Vuoksenkuja
liittymä (uimaranta)

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

PIKA ELY 400 15076/1/720 - 290
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.
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Suojatien merkitseminen tiemerkinnöin (sisältää
heijastinvarret, jkp-tie toteutettu uimarannan liittymästä
Kyntäjäntielle kesällä 2019).

1 ELY 800 15076/1/720 - 290
Työpalaverissa toukokuussa 2019 sovittiin,
että jkp-tien valmistuttua ELY toteuttaa
uimarannan liittymään suojatien.

20
Kuortin ETL, Mikkelin suunnasta nouseva
ramppi

Kielletty ajosuunta -liikennemerkkien (2 kpl) lisääminen
myös rampin keskivaiheille.

PIKA ELY 400 - - -

Tavoitteena estää rampille väärään suuntaan
ajamiset. Kielletyn ajosuunnan merkki on jo
rampin päädyssä. Oikealle kääntyminen
kielletty -liikennemerkki on jo risteyssillalla.

Kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen rampin
päätyyn myös ajosuuntaan nähden rampin vasemmalle
puolelle.

PIKA ELY 200 - - -

Ajosuuntanuolien (1-2 kpl) lisääminen rampille. PIKA ELY 200 - - -

Väistämisviivan merkitseminen rampin päähän. PIKA ELY 100 - - -

Vasemmalle kääntyminen kielletty -liikennemerkin
lisääminen Hennalantielle ABC:n suunnasta saavuttaessa
ennen rampin päätyä.

PIKA ELY 200 426/1/250 - 2 410

21
Mt 426 (Pertuntie): mt 428 (Joutsantie) liittymä
ja mt 423 (Hartolantie) liittymät

Herätevarsien lisääminen liikenteenjakajien yhteyteen (2
kpl per liittymäsaareke).

PIKA ELY 400
423/8/4969
426/3/2777

- 1 440

22 Mt 428 (Toivolantie), Lahtalantien kohta
Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (noin 150
metriä, nykyisen 60-rajoituksen ulottaminen Lahtalantien
liittymään asti).

1 ELY 400
428/3/4750 -

3/4950
200 960

Asukaskyselyssä 4. eniten mainintoja saanut
kohde.

23
Mt 428 (Joutsantie), Ruorasmäki, nykyisen 60
km/h alueen pohjoispää

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h mutkan
kohdalla (nykyisen rajoituksen jatkaminen pohjoisen
suuntaan noin 300 metriä).

1 ELY 400
428/6/525 -

6/825
300 420

Nykyinen rajoitus loppuu liian aikaisin,
kohteessa mutka ja mutkan varoitusmerkit
molemmista suunnista.

24
Mt 15076 (Honkaniementie),
Pankalammenraitin kohta

Suojatien merkitseminen tiemerkinnöin (sisältää
heijastinvarret).

1 ELY 800 15076/1/320 - 290
Selkeä oikoreitti Pankalammen kautta
keskustan suuntaan.

Korotetun suojatien rakentaminen. 3 ELY, kunta 10 000 15076/1/320 - 290

25
Mt 15076 (Honkaniementie), nykyinen 60 km/h
tiejakso

Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h. 1 ELY 400
15076/1/540 -

1/1400
860 290

Tieympäristö ja erityisesti mutka eivät tue
nykyistä 60 km/h rajoitusta.

26
Jalankulkuyhteys Punakiventieltä hautausmaan
takaa kohti Pertuntietä

Kulkuyhteyden parantaminen. 2 Kunta
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Kyseinen reitti on koululaisten käytössä. Reitti
kulkee hautausmaan ja seurakunnan maiden
kautta.

27 Punakiventie, urheilukentän kohta
Jalankulku- ja pyöräilyväylän erotteleminen reunakivellä
ajoradasta (kevyempänä vaihtoehtona vain tiemerkinnät).

2 Kunta 2 000 - - -

28 Mt 426 (Pertuntie), OP:n kohta Hidasteen rakentaminen. 2 ELY 10 000 426/3/1150 - 1 460

Pertunmaan keskustan kohdalla on jo hidaste
pohjoisen ja etelän suunnasta, mutta myös
aivan kauppojen kohdalla tulisi olla jokin
ajoneuvoliikennettä hillitsevä kohta. Hidaste
ei kunnantalon kohdan mäen takia sovellu
muualle kuin esitettyyn kohtaan.
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29 Vt 5 / mt 15063 (Heinolantie) liittymä
Nopeusrajoituksen alentaminen Heinolantiellä 80 -> 60
km/h noin 300 metrin matkalla saavuttaessa valtatien
liittymään.

2 ELY 400
15063/1/0 -

1/250
250 310

Tavoite ettei valtatielle liitytä sivuteiltä 80
km/h rajoituksella. Rajoituksen alentamista
puoltaa jyrkkä mutka juuri ennen valtatielle
liittymistä.

Valtatien portaalin suojaaminen kaiteella. 3 ELY 10 000 5/116/2055 - 7 700
Portaalit tulisi olla suojattuna kaiteella 100
km/h rajoitusalueella.

30
Mt 426 (Kuortintie), väli Heinolantie -
Kutomakuja

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 ELY, kunta 110 000
426/1/930 -

1/1290
360 1 130

Hanke on toteutettavissa vain
erillisrahoituksella ja kunnan osallistumisella
rahoitukseen.

31 Mt 426 (Kuortintie), väli Pertunmaa - Kuortti
Selvityksen laatiminen jalankulku- ja pyöräilyväylän
toteuttamiseksi ajoradasta eroteltuna kevyempänä
ratkaisuna.

3 ELY, kunta
Riippuu

suunnitelmasta
426/1/1290 -

2/3190
7 293 1 130

Yhteysväli on poikkeuksellisen pitkä ja täten
hanke olisi erittäin kallis, eli hankkeen
toteuttamisedellytykset ovat erittäin heikot.
Hanketta ei voida toteuttaa pientareita
leventämällä. Selvityksen toteuttaminen
edellytttää kunnan merkittävää
rahoitusosuutta. Asukaskyselyssä 3. eniten
mainintoja saanut kohde.

32
Vt 5, Kuhajärven ohituskaistojen
vaihtumiskohta

Valaistuksen rakentaminen ohituskaistojen
vaihtumiskohtaan (voi olla jopa toteutettavissa ennen kuin
kiireellisyysluokassa 3)

3 ELY 40 000 5/116/3850 - 7 700
Kohteessa ohituskaista toisesta suunnasta
loppuu ja samassa kohdassa alkaa ohituskaista
toiseen suuntaan.

33 Kuortin ETL, nykyinen pysäkki Nykyisten P-paikkojen lisääminen ramppien välissä. 3 ELY
Riippuu

suunnitelmasta
- - -

Pysäkki sijaitsee ramppien välissä ja P-paikkoja
on liian vähän (noin 3 kpl). Kohteessa on tilaa
noin kolmelle lisäpaikalle. Kävely-yhtyettä
pysäkille ei ole, mutta sitä ei myöskään ole
toteutattavissa turvallisesti.
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