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Onnettomuusanalyysi 
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 Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 
2008-2012 poliisin tietoon tulleita 
onnettomuuksia.  
 Onnettomuuksia tarkasteltiin kasaumapisteittäin. 

Kasaumapiste = useita onnettomuuksia jotka tapahtuvat 
linjaosuudella enintään 400 metrin etäisyydellä toisistaan 
sekä liittymässä 200 metrin säteellä liittymästä.  
Riskiluku = kasaumapisteessä tapahtuneiden 
onnettomuuksien lukumäärän summa painottaen 
henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella 
viisi ja omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia 
kertoimella yksi. 



Nro Tie Paikka Kaikkien 
onnettomuuksien 

määrä 

Henkilövahinkoon 
johtaneiden 

onnettomuuksien 
määrä 

Riskiluku 

1 386 Mt 368 Mäntyharjuntien ja mt 381 Varpasentien 
liittymä 7 1 11 

2 381 Mt 381 Varpasentie, Reissutien/Pentinpolun liittymä 4 1 8 

3 420 Mt 420 Ristiinantie, Sormusjoentien ja 
Kasesmäentien liittymän tuntumassa 3 1 7 

4 419 Mt 419 Vihantasalmentie, huoltoaseman liittymän ja vt 
5:n rampin välillä 3 0 3 

Yksityistie- ja katuverkolla kasaumapisteitä ei ollut. 
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Liikenneturvallisuuskysely 
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 Ongelmakohteita kartoitettiin kunnan internet 
sivuilla 20.5.- 23.6.2013 välisenä aikana olleella 
kyselyllä.  
 Mäntyharjun kyselyyn vastauksia saatiin 

yhteensä 51 kpl 

23 % 

6 % 

10 % 

10 % 

33 % 

2 % 14 % 

2 % 

Vastaajien ikäjakauma 

Alle 15 vuotta

18 - 23 vuotta

24 - 29 vuotta

30 - 39 vuotta

40 - 49 vuotta

50 - 59 vuotta

60 - 69 vuotta

70 vuotta tai enemmän
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 Kyselyssä vastaajat mainitsivat ongelmakohteiksi seuraavat kohteet: 

Nro Maininnat Kohde Ongelmat 

28 14 Mt 568 Uutelantie, Virransalmentie, Mäntyharjuntie Liukkaus, puutteellinen auraus talvella, suuri raskaan liikenteen määrä, 
Uutelantiellä välillä Tiilikkalantie-nykyinen 60 rajoitus ajetaan liian kovaa. 

9 9 Kaislarannantie sekä erityisesti Syvälahdentien liittymä Ajoneuvojen korkeat nopeudet, turvallinen kevyen liikenteen ylityspaikka puuttuu 

48 8 Mt 381 Varpasentie keskustan kohdalla Kevyen liikenteen väylä puuttuu, suuri raskaan liikenteen määrä, ajoneuvojen 
korkeat ajonopeudet, nuorison kiihdytyskilpailurata 

14 6 Koivutie, erityisesti Kompantien ja Kyttäläntien liittymät Risteyksissä on huono näkyvyys (esim. pensaat, aita, lumivallit 
yms.näkemäesteinä) 

39 5 Mt 4163 Pertunmaantie Tie on mutkainen ja kapea, suuri raskaan liikenteen määrä sekä puutteellinen 
auraus talvella 

2 4 Asematie Ajoneuvojen korkeat nopeudet, turvallinen kevyen liikenteen ylityspaikka puuttuu  

21 4 Kyttäläntien ja Urheilutien liittymä 
Risteyksessä on huono näkyvyys (esim. pensaat, aita, lumivallit yms. 
näkemäesteinä), autoilijat kiertävät kevyen liikenteen väylän kautta koukkaamalla 
nykyisen ajohidasteen 

29 4 Mt 381 Varpasentie kokonaan Liukkaus talvella, suuri raskaan liikenteen määrä, tie on kapea 

33 4 Mäntyharjuntie, Teerilahdentien/Kustintien  liittymä Risteyksessä on huono näkyvyys (esim. pensaat, aita, lumivallit yms. 
näkemäesteinä), suojatie on väärässä paikassa 

44 4 Mt 4173 Valtolantie Tie on mutkainen ja kapea, päällyste huonossa kunnossa, kunnossapito 
puutteellista 

1 3 Ahventie Nuoriso käyttää tietä kaahailuun, puutteellinen auraus talvella 

34 3 Mt 368 Mäntyharjuntie, Lääkärinkujan liittymä, 
koulukeskuksen kohta 

Alikulku käytävän kohdalla kaide on matala, Koululaiset ylittävät tien, 
alikulkutunneli on kirjaston toisella puolella, mutta sitä ei käytetä 

41 3 Mt 420 Ristiinantie Tien alkuosalta puuttuu kevyen liikenteen väylä, tie on huonossa kunnossa 

12 3 Mt 15076 Koirakivenraitti Tie kapea ja mutkainen, urheilukentän kohdalla usein lapsia, Miekansalmentien 
liittymässä usein autoja pellolla 

26 2 Lankaniementie sekä Kurssitien liittymä Kortteliralli, risteys on epäselvä 

7 2 Haukitie Ajoneuvojen korkeat nopeudet, suojatie puuttuu Lankaniementien liittymästä 

11 2 Kiiskintie Ajoneuvojen korkeat nopeudet, tievalaistus puuttuu, läpiajon voisi katkaista 
Kalliotien ja urheilualueen välistä 

16 2 Kompantien ja Karjalantien liittymä Epäselvä väistämisvelvollisuus ajoneuvojen kesken, huono näkyvyys 

24 2 Kyttäläntien Kisalan kohta 
Hidaste liian jyrkkä, Kisalan pihassa puuttuvat paikoitusta osoittavat 
liikennemerkit, joten varsinkin talvisin (kun maalaukset eivät näy) on paikoitus 
hyvin villiä 

36 2 Mt 368 Mäntyharjuntie, Koivutien liittymä Risteys on talvisin liukas ja  pyöräilijöiden vauhdit koululta keskustaan päin 
alamäkeen on kovat 

42 2 Syvälahdentie Ajoneuvojen korkeat nopeudet, kortteliralli kesäisin, tie on kuoppainen ja huonosti 
hoidettu.  

45 2 Mt 381 Varpasentie, Reissutien liittymä Ajoneuvojen korkeat nopeudet, risteyksessä on huono näkyvyys (esim. pensaat, 
aita, lumivallit yms. näkemäesteinä), lumikasat talvella 

50 2 Vuorilahdentie Junarataa ylittää jopa lapset 
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 Erityistä huomiota kiinnitettiin kevyen liikenteen kohteisiin. 
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Kevyen liikenteen laatukäytävät 
Työn aikana määritellyt kevyen liikenteen laatukäytävät 
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Liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteet 
 Seuraavassa on esitetty Mäntyharjun kunnan 

alueelle esitetyt liikenneympäristön 
parantamistoimenpidekartat ja -taulukot 
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

KESKUSTAAN ESITETYT PARANTAMISTOIMENPITEET                                                                                                                                                         

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

1 Mt 4162 Asematie 4162/1/0-362 362

Kadun parantaminen ja  muutaminen 
katumaisemmaks i  (kadun kaventaminen, l i i ttymien 
kaventaminen, kevyen l i ikenteen järjestelyt). Myös  tien 
muuttamista  kaduks i  tulee harki ta

0,0042 ELY, kunta

2 Tori Toria lueel le Inva-paikan merki tseminen 1 PIKA Kunta

3
Mt 368 Mäntyharjuntie, 
Ris ti inantien (mt 420) l i i ttymä

368/12/1725
Suojatieraarekkeen ja  kevyen l i ikenteen yhteyden 
rakentaminen Ris ti inatien suuntaan

20 0,0047 0,235 2 ELY

4
Mt 368 Mäntyharjuntie, 
Työväentien l i i ttymä

368/12/500
Kais tamaalaukset sekä  suoraan menevien ka is ta l le 
että  kääntyvien ka is ta l le

1 PIKA ELY

5
Mt 381 Varpasentie vä l i l lä  mt 
368 Mäntyharjuntie - ABC 
asema

381/4/6100-6340

Li ikenteen rauhoittaminen ja  nopeuks ien 
hi l l i tseminen sekä  turva l l i s ten kevyen l i ikenteen 
yl i tys ten rakentaminen ja  l i i ttymäjärjestelyt 
(kokonaisuutena suunnittelu)

0,0095 ELY, kunta

6
Ahventie, kevyen l i ikenteen 
väylän yl i tyskohta

- Kevyen l i ikenteen väylä l le kolmiot 1 PIKA Kunta

7
Lankaniementie, Hauki tien 
l i i ttymä

-
Loivapi i rteinen hidaste ta i  l i i ttymäalueen 
korottaminen

15 1 Kunta

8
Lankaniementie, 
Syvä lahdentien l i i ttymä

- Loivapi i rteinen hidaste 10 1 Kunta

9

Lankaniementien ja  
Ka is larannantien kevyen 
l i ikenteen väylän puoleiset 
katul i i ttymät

-
Pyörätien jatkeen merki tsemiset katul i i ttymien yl i  
(tä l lä  hetkel lä  ei  ole edes  suojatei tä)

5 PIKA Kunta

10
Haapaseläntie, Rantatien 
l i i ttymän hidaste

- Korotuksen havai ttavuuden parantaminen pol larei l la 2 PIKA Kunta

11
Kompantie, lukion kl -väylän 
korotettu suojatie

- Korotuksen havai ttavuuden parantaminen pol larei l la 2 PIKA Kunta

12
Kyttä läntie, Urhei lutien ja  
Pekkolantien l i i ttymien 
hidasteiden kohdat

- Korotuks ien havai ttavuuden parantaminen pol larei l la 4 PIKA Kunta

13
Koivutie, Kompantien ja  
Kyttä läntien l i i ttymät

- Näkemäraivaukset 1 PIKA Kunta

14
Kompantie, Karja lantien 
l i i ttymä

-
Muissa  Kompantien l i i ttymissä  on kolmiot, miks i? 
Karja lantien l i i ttymässä  ei .

1 PIKA Kunta
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

15
Mt 368 Mäntyharjuntie 
Sa i raa lantien ja  Lääkärinkujan 
l i i ttymien vä l i l lä

368/11/3060-3080 20

Al ikulun ka i teiden korottaminen/parantaminen sekä  
a idan/ka i teen rakentaminen lukion puolel le 
(estämään kadun yl i ttämistä-> houkutel laan 
käyttämään a l ikulkua)

15 1 ELY, Kunta

16
Mt 368 Mäntyharjuntie, 
Koivutien/Haapaseläntien 
l i i ttymä

-
Kaks isuunta inen pyörätie merki t molemmil le puol i l le 
kolmioiden yhteyteen

1 PIKA ELY

17 Taajama, maanteiden varret - Ledimainosten pois taminen 1 PIKA ELY
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet

HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANTAMISTOIMENPITEET

Nro Sijainti
Tieosoite

(tie/osa/etäisyys)
Pituus 

(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)

Onn. 
vähenemä 

(hvjo/v)

Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)

Kiireelli-
syys-

luokka
Vastuutaho Toteutettu

30

Mt 368 Virransa lmentie, 
Voikoski , Leppäniementien 
l i i ttymästä  Mäntyharjun 
suuntaan

368/8/640-740 100 Kaide mutkan ulkoreunal le 5 0,0002 0,038 1 ELY

31
Mt 368 Virransa lmentie, 
Voikosken tehtaan kohdal la

Piha-a lueiden jäsentely ja  suunnittelu kokonaisuutena 
käs i ttäen tehdasa lueen l i ikenteen a lueel la  ja  
Vi rransa lmentiel lä  sekä  Vi rransa lmentien mahdol l i set 
nopeusra joi tusmuutokset ja  yl i tyspaikkojen 
merki tsemiset

30 1
ELY, 

Voikosken 
tehdas

32
Mt 381 Varpasentie vä l i l lä  
nykyinen va la is tus  - 
Haara lantie

381/4/4430-5572 1142 Tieva la is tus 50 0,0152 0,304 3 ELY, kunta

33
Mt 420 Ris ti inantie vä l i l lä  
Mäntyharjuntie - Hannulantie

420/1/0-1775 1775
Toisen puolen pientareen leventäminen/ kevyen 
l i ikenteen väylä

0,0023 ELY, kunta

34
Mt 428 Pertunmaantie, vä l i l lä  
Pyhäniementie - 
Toivolanmutka

428/1/1825-2/0 1215 Kevyen l i ikenteen väylätarve 0,0008 ELY, kunta

35
Mt 381 Varpasentie, vä l i l lä  
Ki i skintie - Haara lantie

381/4/4050-5600 1550
Kevyen l i ikenteen väylätarve (pois ta is i  myös  radan 
yl i ttämistarvetta  Vuori lahdentien päässä)

0,0059 ELY, kunta
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Toimenpideohjelma ja vaikutukset 

Lisäksi Mäntyharjun alueelle erillishankkeisiin määriteltyjen toimenpiteiden 
onnettomuusvähenemä on 0,0227 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. 
 
Katuverkolle suunniteltujen toimenpiteiden henkilövahinko-onnettomuusvähenemää ei voitu 
laskea onnettomuushistorian perusteella, koska katuverkolla tapahtuneita onnettomuuksia ei 
ole täysin paikannettu. Näin ollen todellinen henkilövahinko-onnettomuusvähenemä on 
selvästi edellä esitettyä arviota suurempi. 

 
 

Kiireellisyysluokka ja kustannukset [1000 €] Onn. 
vähenemä 

 Pika 1 2 3 YHT hvjo/v 
ELY 3 5 20   28 0,0049 
Kunta 17 25     42  
ELY+kunta   15   50 65 0,0152 
ELY+ yritys   30     30  
YHTEENSÄ 20 75 20 50 165 0,0201 
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