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1 Kenttätie / Härkösentie / Peippotie liittymä
STOP-merkin ja pysäytysviivan merkitseminen Härkösentien 
liittymähaaraan.

1 Kunta 300 - - -

Liittymäalueen kaventaminen ja jäsentely (toteutus kadun 
kokonaisvaltaisen parantamisen yhteydessä).

3 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

Kaventamista harkitaan Kenttätien 
kokonaisvaltaisen parantamisen yhteydessä.

2 Pappilantie / Kappalaisenkuja / Kirkkotie liittymä
Liittymäalueen kaventaminen tiemerkinnöin (merkitään 
Kappalaisenkujan haaraan iso noin kolmion muotoinen 
merkintä rajaamaan ajolinjat oikein).

1 Kunta 200 - - -
Ongelmana väärät ajolinjat ja oikomiset 
Kappalaisenkujan keskustan suuntaan 
käänyttäessä.

Liittymäalueen kaventaminen (asfaltin poisto liittymästä 
siten, että liittymä muuttuu enemmän 90-asteen kulmaan).

2 Kunta 2 500 - - -
Ongelmana väärät ajolinjat ja oikomiset 
Kappalaisenkujan keskustan suuntaan 
käänyttäessä.

3 ei 
kartalla

Puumalan tonttikatuverkko (pois lukien 
merkittävimmät kokoojakadut)

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

1 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

4 Kirkkotie, kirkon ja koulun liittymän kohta

Koulun liittymän, seurakunnan ja kirkon kohdan 
parantamissuunnitelman laatiminen (KL 1) ja toteuttaminen 
(KL 2): seurakuntatalon liittymän ja P-alueen liittymäalueen 
kaventaminen ja jäsentely, jalankulku- ja pyöräilyväylän 
jatkaminen seurakunnan liittymän poikki kohti koulua, 
koulun liittymän kaventaminen, kirkon edustajan jäsentely 
erilleen Kirkkotiestä.

1-2 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

Heikot näkemät koulun liittymässä, 
jäsentymätön liittymäalue, jkp-tien puute, 
koululaisia. Saattoliikenne ok urheilukentän 
puolelle jos toimitaan ohjeistuksen mukaisesti. 
Asukaskyselyssä 3. eniten mainintoja saanut 
kohde.

5 Kt 62 / mt 15139 (Keskustie) / Kenttätie liittymä
Nopeusrajoitusmerkin (50) lisääminen pohjoisen suunnasta 
taajamamerkin jälkeen sillan suuntaan ajettaessa.

PIKA ELY 200 62/14/5380 - 1 770

Heikot näkemät sillan suuntaan ja turvaton 
tienylityskohta. Nopeusrajoitus pohjoisen 
suunnasta nykyisin 50 km/h ja sillan suunnasta 
60 km/h. Asukaskyselyssä eniten mainintoja 
saanut kohde. Tavoite korostaa 
nopeusrajoituksen muutosta turvattomassa 
liittymässä.

Näkemien parantaminen (pensaiden poisto kantatien 
keskikaistalta molemmista suunnista ennen liittymää).

PIKA ELY 500 62/14/5380 - 1 770
Pensaat melko kaukana itse liittymästä, mutta 
kantatien geometrian takia ne muodostavat 
näkemäesteen.

Näkemien parantaminen (puiden poisto jkp-tien vierestä 
molemmista suunnista ennen liittymää).

PIKA ELY 500 62/14/5380 - 1 770

Väistämisvelvollisuusmerkin (kärkikolmio) lisääminen myös 
liittymäsaarekkeelle molempaan sivuhaaraan (samassa 
yhteydessä heijastinvarsi).

PIKA ELY, kunta 400 62/14/5380 - 1 770

STOP-merkkien ja pysäytysviivojen merkitseminen 
kumpaankin sivuhaaraan.

PIKA ELY, kunta 600 62/14/5380 - 1 770

Nopeusrajoituksen alentaminen sillan suunnasta 60 -> 50 
km/h (pohjoisen suunnasta on jo taajamamerkillä 
alennettu).

1 ELY 400 62/14/5380 - 1 770
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Kiertoliittymän rakentaminen (liikenteellinen 
toimenpideselvitys vuodelta 2016).

3 ELY, kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
62/14/5380 - 1 770

Toimenpideselvityksen perusteella 
kiertoliittymä ei ole nykyisellä
maankäytöllä tarpeen lähivuosina 
onnettomuuksien eikä liikenteen sujuvuuden 
näkökulmasta.

6 Mt 15122 (Hurissalontie), Salen kohta Salen kohdan P-paikkojen jäsentely tiemerkinnöin. PIKA ELY, kunta 2 000 15122/1/280 - 430

Pysäköintikieltomerkin lisääminen Ekopisteen kohdalle. PIKA ELY, kunta 200 15122/1/100 - 450
Ongelmana Ekopisteen kohdalle pysäköinti, 
joka estää Ekopisteen tyhjennykset.

Nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 40 km/h (rajoitus tulisi 
aloittaa kantatien suunnasta saavuttaessa ennen 
Ekopistettä).

1 ELY 400 15122/1/280 - 430
Asukaskyselyssä 4. eniten mainintoja saanut 
kohde. Kuntaan tullut toiveita 
nopeusrajoituksen alentamisesta.

7
Mt 15139 (Vanha Puumalantie) / Oikotie / 
Pappilantie liittymä

Näkemien parantaminen (puiden poisto Oikotien suunnasta, 
puut mahdollisesti tontin puolella, kunta selvittää 
vastuutahon).

PIKA ELY, kunta 500 15139/1/915 - 720

Hidasteen rakentaminen (paras paikka liittymän 
pohjoispuolella).

3 ELY 10 000 15139/1/915 - 720
Tavoitteena hillitä ajonopeuksia pohjoisen 
suunnasta keskustan suuntaan saavuttaessa.

8 Kt 62 / Reimaniementie liittymä
Ohituskielto päättyy -merkin siirtäminen sijaitsemaan noin 
30-40 metriä Puumalan suuntaan (Mikkelin suunnasta 
saavuttaessa).

PIKA ELY 200 62/10/5225 - 830
Nykyisin notkelmaan mahtuu henkilöauto, 
minkä takia ohitusmahdollisuus tulisi sallia 
vasta notkon kohdalta.

9 Kt 62 / Ihanteensalontie liittymä
Sivutien varoitusmerkin lisääminen Puumalan suunnasta 
ennen liittymää.

PIKA ELY 200 62/11/700 - 830
Heikko näkymä sivutieltä kallion takia. 
Liittymän toimii koko Ihantsalon saaren 
pääliittymänä. 

10
Kt 62 (Lietvedentie) / mt 15154 (Kaipaalantie) 
liittymä

Ohituskielto päättyy -merkin siirtäminen sijaitsemaan vasta 
liittymän jälkeen (Mikkelin suunnasta saavuttaessa).

PIKA ELY 200 62/13/0 - 830 Merkki nykyisin keskellä liittymää.

11 Kt 62 / mt 434 (Ryhäläntie) liittymä
Kaarteen taustamerkkien lisääminen Sulkavalta päin 
saavuttaessa juuri ennen liittymää.

PIKA ELY 600 62/14/0 - 1 260

Ryhäläntien nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h 
noin 250 metrin matkalla saavuttaessa kantatien liittymään.

2 ELY 400 62/14/0 - 1 260

Suunnitetustaulu ja väistämisvelvollisuuden 
ennakkomerkki on. Valaisematon 3-
haaraliittymä mutkassa. Liittymän kautta 
kuljetaan jätepisteelle.

12 Kt 62 / Oikotie / Takakuja liittymä
Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen kantatielle 
molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 62/14/4515 - 1 690
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä 
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja 
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

13 Mt 434 (Ryhäläntie) / Vesiniementie liittymä
Näkemien parantaminen (kahden aivan tien vieressä 
tiealueella sijaitsevan puun poistaminen).

PIKA ELY 500 434/8/4620 - 550

14 Mt 15137 (Luukkolantie), P-alue P-merkin poistaminen (levike jätetään). PIKA ELY 100 15137/1/5355 - 440

15
Mt 15139 (Vanha Puumalantie), koulun ja 
Koivutien risteys

Näkemien parantaminen (puuston poisto). PIKA ELY 500 15139/1/400 - 720
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2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen 
väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen.

1 Kunta 100 - - -

16
Mt 15139 (Vanha Puumalantie) / Venetie / 
Koskenseläntie liittymä

Pyöräilijöitä-varoitusmerkkien lisääminen Vanhalle 
Puumalantielle molemmista suunnista ennen liittymää.

PIKA ELY 400 15139/1/1530 - 540

Jkp-tie liittyy maantiehen heikossa kulmassa. 
Tavoite varoittaa ajoneuvoliikennettä 
kohdassa, jossa jkp-tie päättyy ja jalan ja 
pyörällä liikkuvat siirtyvät ajoradalle.

17 Kt 62 (Lietvedentie), Pistohiekan kohta Nopeusrajoituksen (60) tiemerkinnät (1-2 kpl per suunta). 1 ELY 400 62/11/2300 - 830

18 Kt 62, Sahanlahden kohta

Nopeusrajoituksen alentaminen 80 -> 60 km/h (rajoitus tulisi 
aloittaa Mikkelin suunnasta saavuttaessa ennen 
Kaipaalantien liittymää ja Puumalan suunnasta saavuttaessa 
ennen Niskalammentien liittymää). 

1 ELY 400 62/13/200 - 830
Pistohiekan kaava-alueen laajentumisen myötä 
60-rajoitus tulee ulottaa myöhemmässä 
vaiheessa myös kaava-alueen liittymään asti.

19 ei 
kartalla

Nopeusnäyttötaulu Yhden nopeusnäyttötaulun hankkiminen kunnan käyttöön. 2 Kunta 3 000 - - - Kunnalla on käytössä jo kaksi taulua.

20 Satamatie, väli Sale - Neste
Hidasteen rakentaminen Nesteen pohjoispuolelle (entisen 
ravintolan kohdalle jkp-tien päätepisteeseen).

2 Kunta 10 000 - - -
Nopeudet ongelmana erityisesti Nesteen 
kohdalla pohjoisen suunnasta saavuttaessa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän erotteleminen vähintään 
tiemerkinnöin välillä Sale - Neste ja tarvittavat viitoitukset.

2 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

21 ei 
kartalla

Vilkkaimmat jkp-teiden ja ajoneuvoliikenteen 
risteämiskohdat: Keskustie

Lisätään Keskustien vilkkaimpiin sivutiehaaroihin 2-
suuntaisen pyörätien lisäkilpiä.

2 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

Tavoitteena varoittaa ajoneuvoliikennettä 
risteävästä pyörätiestä.

22 Kenttätie, väli kt 62 - Härkösentie Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3 Kunta 60 000 - 200 -
Optimaalisin toteutusaikataulu olisi vasta 
päätien kiertoliittymän toteuttamisen jälkeen.

23 Taajama-alueen suojatiet

Suojateiden kohtien tarkistaminen ja siirtäminen parempiin 
paikkoihin, esim. Kenttätiellä Ruoritien liittymässä ja 
Härkösentiellä Rinnetien liittymässä suojatie on keskellä 
liittymää. Toteutus katujen kokonaisvaltaisen parantamisen 
yhteydessä.

3 Kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

24 ei 
kartalla

Saariston pyöräilyreitti

Edistetään Saariston pyöräilyreitin pyöräilyolosuhteita 
(vähintään uudelleenpäällystäminen, viitoituksen 
parantaminen, pidemmällä tähtäimellä pientareiden 
leventäminen tien kokonaisvaltaisen parantamisen 
yhteydessä).

3 ELY, kunta
Riippuu 

suunnitelmasta
- - -

Asukaskyselyssä 2. eniten mainintoja saanut 
kohde.

25
Kt 62 (Lietvedentie), väli nykyinen valaistus - 
Venetien pohjoispuoli

Valaistuksen jatkaminen Venetien liittymän ohi. 3 ELY 15 000
62/14/4000 - 

14/4375
375 1 690
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