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Esipuhe

▪ Polvijärven edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2006. 

▪ Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkastaa edellisen 

liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpidelistaus ja löytää uusiin 

ongelmakohteisiin parannuksia pienillä nopeasti toteutettavissa olevilla 

toimenpiteillä.  

▪ Ongelmakohteiden tarkastelussa tutkittiin erityisesti onnettomuuskasaumia, 

kyselyissä esiinnousseita kohteita ja kouluilta saatuja palautteita.

▪ Työssä hyödynnettiin Polvijärven kunnan liikenneturvallisuusryhmää 

ongelmakartoituksessa, tiedonhankinnassa ja toimenpidesuunnittelussa.

▪ Vuoden 2016 alussa muodostettiin Polvijärven liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmä 

kokoontui suunnitelmatyön aikana 4 kertaa. Ryhmä jatkaa toimintaansa 

suunnitelman valmistumisen jälkeen.
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▪ Suunnittelutyö tehtiin yhtä aikaa Joensuun seudun kunnissa (Ilomantsi, 

Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi).

▪ Työn ohjausryhmänä toimi Joensuun seudun liikennetyöryhmä, jonka lisäksi 

kuntien liikenneturvallisuusryhmät osallistuivat  kuntakohtaiseen suunnitteluun ja 

ohjaukseen.

▪ Työn aikana on sovittu seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, 

esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet, jotka on esitetty erillisessä 

tiedostossa. Periaatteet ovat olleet myös lähtökohtana liikenneympäristön 

toimenpiteiden tarkastelussa. 

▪ Työn yhteydessä järjestettyjen kyselyjen pohjalta on määritelty myös seudullisia 

sekä kuntakohtaisia painopisteitä tulevien vuosien liikenneturvallisuustyölle. 

▪ Työstä vastasi Juha Korhonen Sito Oy:stä. Tilaajana toimi Esko Tolvanen 

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
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Polvijärven 

liikenneturvallisuus-

suunnitelman päivitystyö

Nykytilan selvitys

Liikenneonnettomuudet



Onnettomuusanalyysi

▪ Polvijärvellä vuosina 2011–2015 poliisin tietoon tulleista  

liikenneonnettomuuksista koottiin seuraavat tiedot:

• onnettomuusmäärät

• onnettomuuksien sijaintipaikat

• onnettomuuksien vakavuusasteet

• onnettomuusluokat ja -tyypit

• onnettomuuskustannukset

▪ Tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista 

laadittiin yhteenveto. 

▪ Alkoholionnettomuudet jätettiin pois onnettomuuskasauma- ja myös 

onnettomuusluokitustarkastelusta, että löydettäisiin mahdollisesti 

liikenneympäristöön liittyvät ongelmat.  

▪ Ajankohtaista tietoa poliisin rekisteröimistä liikenneonnettomuuksista on 

nähtävissä Strafica Oy:n karttapalvelussa.
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Yhteenvetoa liikenneonnettomuuksista

▪ Polvijärven alueella tapahtui vuosien 2011–2015 aikana yhteensä 110 poliisin 

tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista yksi johti kuolemaan ja 

29 henkilövahinkoihin. 

▪ 17 onnettomuudessa (15% kaikista) kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen ja 

näistä 6 johti loukkaantumiseen. Kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa  

kuljettaja oli päihteiden vaikutuksen alainen.

▪ Yleisin onnettomuustyyppi oli hirvionnettomuus (27 kpl). Lähes yhtä paljon (26 

kpl) tapahtui yksittäisonnettomuuksia (suistumisia).

▪ Polvijärven alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden onnettomuuksien 

yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset olivat myöhemmin esitettävien 

yksikkökustannusten mukaisesti laskettuina yhteensä noin 3,5 milj.euroa, josta 

kunnan osuus on noin 0,7 milj.euroa. 
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Polvijärven onnettomuudet tieluokittain
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Onnettomuuskasaumat

Kasaumapisteiden laskentaperiaatteet:

▪ Onnettomuuksien kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi 

onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta

• linjaosuudella enintään 400 metrin matkalla ja

• liittymissä korkeintaan 200 metrin etäisyydellä liittymästä

▪ Riskiluku lasketaan siten, että onnettomuuksien lukumäärä lasketaan yhteen ja 

henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia painotetaan kertoimella 5.

▪ Onnettomuuskasaumapaikkojen tarkastelussa rajattiin pois 

alkoholionnettomuudet, että löydettäisiin alueen ongelmallisimmat kohteet, joissa 

päihteet eivät ole olleet onnettomuuden taustatekijänä.
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Nro Tie Paikka Kaikkien

onnetto-

muuksien

määrä

Henkilö-

vahinkoon

johtaneiden

onnetto-

muuksien

määrä

Riskiluku

1 Mt 502 Mt 502 Joensuuntie 4 2 2 10

2 Mt 504 Mt 504 Juuantien ja mt 15783 Haavikontien liittymä 2 2 10

3 Mt 502 Mt 502 Joensuuntie, Käsämäntien (5031) liittymä 2 2 10
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Onnettomuuskustannukset

▪ Vuosittain liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle noin 2-3 miljardin 

euron kustannukset. Laskelmiin sisältyvät onnettomuuksien sekä aineelliset 

vahingot että uhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset.

▪ Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot perustuvat yleisten teiden 

onnettomuustilastojen perusteella määritettyyn vakavuusastejakaumaan 

(henkilövahinko/onnettomuustyyppi).

▪ Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot (€) ovat seuraavat:

.
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Lähde: Tie- ja rautatiehankkeiden hankearvioinnin yksikköarvot 2013, Liikenneviraston ohjeita 1/2015



Onnettomuuskustannukset

▪ Onnettomuuksista kunnille aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan 15–20 % 

kokonaiskustannuksista. 

▪ Kustannukset muodostuvat mm. seuraavista asioista:  
• palo- ja pelastustoimen hälytyslähtö- ja kuljetus, onnettomuuspaikan 

raivaus

• erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, invakuljetukset, uhrien 

kuntoutus ja laitoshoito, vammaishuolto, omaishoidon tuki, kotipalvelut, 

toimeentulotuki

• liikenneväylien vahinkojen korjaus

• tuloverojen menetys
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Polvijärven 

liikenneturvallisuus-

suunnitelma

Asukaskyselyjen tulokset



Kysely Joensuun seudun asukkaille 

▪ Suunnittelutyön taustaksi kartoitettiin seudun asukkaiden käsityksiä 

liikennekäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. Kyselyssä 

vastaajia pyydettiin arvioimaan alueen yleistä turvallisuustilannetta sekä 

liikenteeseen liittyviä asenteita ja sääntöjen noudattamista. Lisäksi kysyttiin 

turvalaitteiden käyttöä sekä vastaajan näkemystä erilaisten asenteisiin 

vaikuttamisen keinojen tärkeydestä.

▪ Kyselytulokset yhdessä muiden liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien 

lähtötietojen kanssa ohjaavat liikennekasvatustyön ja liikenneympäristön 

suunnittelua. Kyselyyn vastatessaan asukkaat saivat myös pohtia omaa 

liikennekäyttäytymistään.
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Kysely Joensuun seudun asukkaille 

▪ Kysely järjestettiin huhti-toukokuussa 2016.

▪ Kysely toteutettiin kaikissa seudun kunnissa yhtä aikaa (Ilomantsi, Joensuu, 

Kontiolahti, Liperi,  Outokumpu ja Polvijärvi) 

▪ Kyselystä tiedotettiin mm. ELY-keskuksen sivuilla, kuntien ja kaupunkien 

kotisivuilla, extraneteissä, Facebook-sivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä yms. 

▪ Surveypalillä toteutettuun asukaskyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 587 kpl. 

Polvijärveltä vastauksia saatiin 94 kpl (16% koko seudun vastauksista)

▪ Seuraavilla sivuilla on esitetty yhteenvedot kyselyistä sekä yksityiskohtaisemmat 

tulokset
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Yhteenveto asukaskyselystä

▪ Kyselyyn vastanneista 65 % oli naisia, 35 % miehiä. Vastaajien enemmistö (49 %), kuului 

ikäluokkaan 40−64-vuotiaat. Suurin osa vastaajista kuului työssäkäyviin tai yrittäjiin (84 %).

▪ Vastaajista 35% ilmoitti asuvansa taajamassa ja 65% haja-asutusalueella. Tämä näkyi 

erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvissä kysymyksissä. 

▪ Polvijärvellä korostuikin, ettei asiointimatkoihin ole välttämättä muita vaihtoehtoja kuin 

kulkea henkilöautolla. Vaihtoehtojen puute ja matkaan käytettävä aika olikin perusteena 

useimmiten kulkutavan valintaan.

▪ Pyörällä ja kävellen liikkuvien vastaajien pienempi määrä näkyi myös kysyttäessä sopivan 

päivittäisen yhdensuuntaisen pyöräily- tai kävelymatkan pituutta, että vastanneet pitivät 

hieman lyhyempänä matkaa sopivana kuin esim. Joensuussa, jossa kyselyyn oli vastannut 

enemmän kävellen ja pyörällä asiamatkojaan hoitavia.
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Yhteenveto asukaskyselystä

▪ 61 % vastaajista piti Polvijärven liikenneturvallisuuden tasoa kokonaisuutena melko 

hyvänä tai erittäin hyvänä. 27% oli sitä mieltä, ettei liikkuminen ole turvallista, mutta ei kovin 

vaarallistakaan. Huonona tai erittäin huonona tilannetta piti 12 % vastaajista. 

▪ Vastaajien mielestä suurimpia ongelmia asuinkunnan alueella olivat mobiililaitteiden käyttö 

autoa ajaessa sekä  nopeusrajoitusten noudattamattomuus.

▪ Parhaimpina keinoina liikenneasenteisiin vaikuttamiseen vastaajat pitivät vanhempien ja 

aikuisten esimerkin näyttämistä, kouluissa annettavaa liikennekasvatusta, liikennevalvontaa 

sekä yleistä liikennekasvatusta ja -valistusta tiedottamisen keinoin. 
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Yhteenveto asukaskyselystä

▪ Liikenneturvallisuuden yleisen tason ja kehityksen koetaan olevan hyvin samassa linjassa 

muun seudun kuntien kanssa. 

▪ Polvijärvellä heijastimen ja heijastinliivien käyttö on aktiivisempaa kuin muualla seudulla, 

muuten turvalaitteiden käyttö oli samankaltaista seudullisesti. 

▪ Asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvissä vastauksissa korostuivat myös pyöräilijöiden 

sääntötuntemuksen puutteet, jalankulkijoiden huomioimattomuus suojateillä.

▪ Mobiililaitteiden käyttö ajon aikana sekä nopeusrajoitusten noudattamattomuus koettiin 

isoimmiksi ongelmiksi sekä seudullisesti että  myös Polvijärvellä. Palautteessa kunnan 

liikenneturvallisuustilanteesta myös korostuivat haja-asutusalueen liikenteessä koetut 

tavanomaiset ongelmat, eli suuret ajonopeudet ja tiestön kunto. 

▪ Vaikuttamiskeinojen tärkeydessä samat asiat korostuivat seudullisesti.
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Yhteenveto asukaskyselystä - avovastaukset

Kyselyssä pyydettiin myös antamaan vapaamuotoista palautetta asuinkunnan 

liikenneturvallisuudesta. 

Kommentteja ja toiveita tuli erityisesti seuraavista aiheista:

▪ Talvikunnossapito

▪ Tiestön kunto 

▪ Ajonopeudet

▪ Asenteet liikenteessä (piittaamattomuus)

▪ Liikennevalvonnan puute 

▪ Mt 504, Kirkonkylän kohdan jalankulku- ja pyöräilyväylän puute.

▪ Mt 502, Kaavintien raskas liikenne

▪ Mt 502/Mt 5031, Sotkuman liittymän ja kylän liikenneturvallisuus

▪ Kallioniementie, suuret ajonopeudet 
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Päätelmät ja havainnot

▪ Fyysisen ympäristön kannalta merkittävimmät tulokset:

▪ Nopeusrajoituksia ei noudateta maanteillä ja taajamaympäristössä. Liikenneympäristö pitää pystyä 

rakentamaan siten, että se tukee asetettua nopeusrajoitusta.

▪ Tiestön kunto ja talvikunnossapidon hoito heikentävät turvallisuutta

▪ Kaivosliikenne aiheuttaa huolta.

▪ Kyselyyn saatiin runsaasti avoimia vastauksia, joista useissa oli nimetty yksittäisiä ongelmakohteita. 

Vastauksia käsiteltiin ja hyödynnettiin suunnittelutyön edetessä.

▪ Liikennekasvatustyön kannalta merkittävimmät tulokset:

▪ Autoilijoiden koetaan aiheuttavan suurimmat ongelmat: mm. mobiililaitteiden käyttö ajon aikana, 

yleinen piittaamattomuus, turvavälin unohtaminen, vaaralliset ohitukset ja rattijuoppous.

▪ Kaikki ikäryhmät ovat tärkeitä liikennevalistuksen kohderyhmiä, mutta erityisesti 15-24 -vuotiaat 

nuoret ja työikäiset.

▪ Vanhempien/aikuisten esimerkki koettiin tärkeimmäksi liikennekasvatustyön keinoksi. Lisäksi 

liikennekasvatusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toivottiin nykyistä enemmän.

▪ Vaihtoehtoisten kulkutapojen puutteet vaikuttavat työ- ja koulumatkojen kulkutavan valintaan.
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Poimintoja kehittämisehdotuksista ja 

ongelmista liikenneympäristössä

34

Kylällä pääsääntöisesti 

kaikki Ok!

Iltaisin ja viikonloppuisin nuorten mopo- ja autoralleihin 

Polvijärven keskustassa pitäisi puuttua.

Poliisin näkyvyyden 

lisääminen. 

Kohtalaisen 

turvallinen.
Selkeästi myös rattijuoppoja on 

liikkeellä viikonloppuisin 

varsinkin. 

Polvijärvellä voisi poliisi 

valvoa taajamanopeuksia 

enemmän etenkin 

viikonloppuiltaisin ja pitää 

puhallutuksia myös taajama-

alueella.

Myös maaseudun asukkaille 

liikenne-

turvallisuuskampanjat.

Heijastimia ja heijastinliivejä 

enemmän käyttöön. 

Vaarallisten ohitusten pois 

saaminen. Mopopojat kuriin! 

Pyöräilykypärien käyttöä 

lisättävä!

Poliisille näkyvyyttä 

erityisesti suosiotaan ja 

asukasmääräänsä 

kasvattaneessa Sotkuman

taajamassa.

Hanki iso ja turvallinen 

auto niin pysyt hengissä.



Asenteet ja ylinopeudet

Olen huomannut, että ihmiset ajavat 

todella välinpitämättömästi, kun kohdataan 

hevosia, lapsia, pyöräilijöitä, kävelijöitä 

liikenteessä, jossa on 

80-100 km/h nopeusrajoitukset. 

Ei hidasteta, vaikka näkyvyys olisi huono. 

Polvijärven kirkonkylän taajamassa 

ajetaan yleisesti ylinopeutta

Kaahailu kuriin ja 

jalankulkijalle mahdollisuus 

ylittää suojatie.

Yleinen piittaamattomuus liikenne-

säännöistä ja turvallisuudesta lähinnä 

nuorilla ja "nuorilla" aikuisilla.

Ja myös kaivosrekkojen 

nopeuksia kaavintiellä voisi 

valvoa enemmän. 

Ajavat todella kovasti.

Haja-asutus alueilla ajetaan 

hurjia ylinopeuksia.

Tutkaa saisivat pitää useammin 

esim Haavikontiellä. 

Tässä ajavat nuoriso 50km/h 

alueella järkiään 100-120 km/h ja 

on asutusaluetta.  Kortti pois 

bemaripojilta. 

Oppivat jotain jos oppivat 

Onhan se hienoa, kun 

oma kaivos, mutta 

olisiko todellakin 

tarkkailun paikka 

kaivostoiminnasta 

johtuvien rekkaralliin. 

Nopeudet ovat 

todellakin ylisuuret 

vaikka nopeusrajoitus 

olisi esim. 50 km/h. 

Siinä eivät kyllä 

hiljennä vauhtia 

ollenkaan. 

Pelottaa kävellä sit

siinä niiden joukossa
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Teiden kunto ja talvikunnossapito

36

Talvisaikaan risteysalueet tulisi pitää paremmin puhtaana lumipenkoista näkyvyyden 

parantamiseksi. Myös teiden hiekoittaminen on paikoin heikkoa (esim. 

koulukuljetusautot eivät pääse välillä kulkemaan reittejään). Pimeään aikaan 

auratraktoreiden kohdevalot ovat valtavan kirkkaita. Liikennöinti kohdevalojen 

ristitulessa on migreeni-ihmiselle painajainen. Teiden kunnosta huolehtiminen on myös 

tärkeä osa liikenneturvallisuutta. Nyt monet pikkutiet ovat huonossa kunnossa. 

Polvijärvi-Joensuu-välin tie on reikäinen, joten ajaa täytyy monttuja väistellen. 

Raskasta liikennettä liikkuu myös verrattain paljon. Erityisesti tavarakuljetukset ja 

kaivosliikenne heikentävät kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Yleisten teiden hoitotaso huonontunut, 

ainakin haja-asutusalueilla, auraus ja 

liukkauden torjunta.

Tiestön yleinen kunto 

heikkenee kokoajan ja on 

mielestäni jo suurin riski 

liikenneturvallisuudessa. 

Talviaikana aurauksen hoitaminen niin, 

ettei kaava-alueen risteyksen lumipenkat 

estä näkymää. Risteykset tulisi aurata 

kunnolla kääntymisen helpottamiseksi, 

nyt kääntyessä saattaa joutua 

koukkaamaan vastaantulijan kaistan 

kautta.

Etenkin talvella huono/puutteellinen 

talvihoito aiheuttaa riskitilanteita 

liikenteessä.

Sorapintaiset tiet ovat 

vaarallisia kun niitä ei 

korjata kunnolla, joutuu 

väistelemään monttuja ja 

hiljentämään vauhtia etteivät 

ajoneuvot ja työkoneet 

rikkoontuisi näillä teillä 

ajellessa!

Mielestäni myöskin tiestön 

paikoin erittäin huono 

kunto aiheuttaa 

vaaratilanteita kuoppia 

kierrellessä niin 

kuntakeskuksessa kuin 

em. alueen ulkopuolellakin  

Routavauriot olisi hyvä 

korjata heti vaurion 

huomaamisen jälkeen.

Polvijärven tiet 

ovat tällä hetkellä 

melko huonossa 

kunnossa. Tiet 

kaipaavat uutta 

päällystettä kautta 

kunnan.

Teiden huono kunto 

aiheuttaa vaaratilanteita 

tiellä liikkuville.  Kaavintie 

Kaaville  ja Polvijärvi-

Joensuu tiet ovat todella 

huonossa kunnossa.



Polvijärven 

liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuusvisio ja –tavoitteet

Lähivuosien liikenneturvallisuustyön 

painopisteet



▪ Lähtökohtana on nk. nollavisio: ”Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei 

kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. 

▪ Liikenneympäristöä kehitetään ja sitä ylläpidetään turvallisuutta edistäväksi, mutta 

myös käyttäjiltä vaaditaan sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä ja 

vastuullisuutta liikenteessä. Liikkujilla tulee olla mahdollisuus tehdä matkansa 

pelkäämättä.

Turvallisuuskehitykselle oikea suunta

Tavoitteena on, että Joensuun seudun liikenneturvallisuuskehityksessä 

edetään oikeaan suuntaan − sekä henkilövahinko-onnettomuuksien että 

niissä loukkaantuneiden määrä laskee ja kukaan ei kuole liikenteessä. 

Lisäksi turvavälineiden käyttöaste liikenteessä kasvaa ja 

riskikäyttäytyminen liikenteessä vähenee.



▪ Tarkkaavaisuus jatkuvaksi teemaksi – kehitetään toimintamalleja

▪ Suojatieturvallisuus – jatketaan suojatiekampanjoita

▪ Esimerkin voima – haastetaan aikuiset mukaan

▪ Turvavälineet

▪ Ajoterveys

▪ Kestävään ja turvalliseen liikkumiseen kannustaminen

▪ Työmatkaliikenne

39

Liikenneturvallisuustyön seudulliset 

painopisteet lähivuosina



Liikenneturvallisuustyön seudulliset 

painopisteet lähivuosina

Seudun yhteiset toimet – jalkautetaan kaikkiin kuntiin:

▪ Vuosi 2016:

– Suunnittelutyön aikana järjestettiin kaikissa seudun kunnissa Sinä 

teet suojatien – kampanja, jossa järjestettiin suojatieteemaista 

ohjelmaa mm. päiväkodeissa, kouluilla, työpaikoilla ja myös 

liikenneympäristössä.

▪ Vuosi 2017:

– Kevät:  Järjestetään tarkkaavaisuuskampanja toukokuussa, 

painotetaan vanhempien esimerkin voimaa. Pyöräilyviikolla pyörällä 

töihin –kampanja.

– Syksy: jatketaan Sinä teet suojatien–kampanjaa. Syksyllä jaetaan 

heijastimia osana Itä-Suomen näkymistempausta. 

▪ Vuosi 2018:

– Koulujen saattoliikenteen vähentäminen ja kestävän liikkumisen 

edistäminen

Polvijärven kuntakohtaiset painopisteet:

▪ Mopoilijat, kaivosliikenne

▪ Hyödynnetään paikallisia tapahtumia, mm. Naisten päivä, Polvijärvi-

päivät, Elorieha
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Polvijärven 

liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneympäristön parantamisen 

toimenpiteet



Liikenneympäristön parantaminen

▪ Suunnitelmassa on keskitytty olemassa olevan liikenneympäristön 

parantamiseen toimenpiteillä, jotka ovat pääosin pieniä, kustannustehokkaita ja 

nopeasti toteutettavia.

▪ Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia rakennustoimenpiteitä, 

jotka vaativat tarkempaa suunnittelua ja erillistä rahoitusta.

▪ Pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden täydentäminen ja 

toteuttaminen on jatkuva prosessi.

▪ Sotkuman jalankulku- ja pyöräilyvälien rakentamisesta laadittiin työn aikana 

erillinen toimenpideselvitys jatkosuunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

▪ Polvijärvellä tarkasteltiin erityisesti koulukeskuksen lähiympäristöä ja taajamaa. 

Torin ja koulukeskuksen pihajärjestelyjen kehittämisestä laadittiin luonnostelma.

▪ Kaivosliikenteen kuljetukset ja pelot siihen liittyvästä vaarasta nousivat esiin 

kyselyissä. ELY-keskus on nostanut seututien kunnossapitoluokitusta 

parantaakseen olosuhteita ja turvallisuutta.  Tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua 

toimijoiden välillä jatketaan tulevaisuudessakin, että liikenne sujuisi turvallisesti.
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Koulu- ja toriympäristön 

kehittämisluonnos
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Liikenneympäristön parantaminen

▪ Hyvällä maankäytön suunnittelulla, tärkeimpien toimintojen 

tarkoituksenmukaisella sijoittelulla, tienkäyttäjien 

liikenneturvallisuusasenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamisella sekä 

ihmisten omilla valistuneilla kulkutapavalinnoilla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi liikenneympäristöön tarvittavien investointien määrään. 

▪ Mikäli olosuhteita joudutaan korjaamaan jälkeenpäin  turvallisemmiksi, 

ovat tarvittavat toimenpiteet usein varsin kalliita. Seuraavassa on 

muutamia esimerkkejä liikenneympäristön turvallisuustoimenpiteiden 

kustannuksista. Vertailun vuoksi rinnalla on esitetty esimerkkejä 

liikennevalistustyön kustannuksista.
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Mitä liikenneturvallisuuden parantaminen 

maksaa?
Liikenneympäristön parantaminen

▪ Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus 200 €

▪ Nopeusrajoitusmuutos 500 €

▪ Suojatien toteuttaminen 1 000 €

▪ Nopeusnäyttötaulu 3 000 €

▪ Hidastetöyssy 5 000 €

▪ Keskisaarekkeellinen suojatie 20 000 €

▪ Valaistus 35 000 €/km

▪ Kiertoliittymä 150 000–400 000 €

▪ Kevyen liikenteen väylä 350 000 €/km
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Kasvatus-, valistus- ja tiedotus

• Heijastin alakoululaiselle 3 €/kpl

• Heijastinliivit päiväkotiin 5 €/kpl

• ”Tappomopo” -esitys yläkoululla 300 €/kpl

• ”Turvaa Tenaville” -tapahtuma alakoululla 

1 htpv + yhteistyökumppaneiden työpanos 

(useimmiten maksuton)

• Turvallisen ja taloudellisen ajotavan 

koulutus kunnan henkilöstölle (20 henk.) 

20 htvp + 800 €

• Liikenneturvan materiaali 0–10 €/kpl + pk



Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet

▪ Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet on esitetty taulukkoina ja karttakuvina 

▪ Toimenpiteet on luokiteltu kiireellisyysluokittain sekä vastuutahoittain.

▪ Kiireellisyysluokitus: 

▪ kiireellisyysluokka PIKA, toteutettavissa nopeasti pienillä kustannuksilla

▪ kiireellisyysluokka 1, tavoite toteuttaa vuosina 2018–2019 

▪ kiireellisyysluokka 2, tavoite toteuttaa vuosina 2020–2022

▪ kiireellisyysluokka 3, tavoite toteuttaa viimeistään 2025.

▪ Erillisrahoitusluokka, isommat hankkeet, jotka vaativat erillistä rahoituksen 

(kunta/kaupunki/ELY-keskus) toteutuakseen. Toteutusvuodesta ei tietoa. 

▪ Kiireellisyysluokat ovat suuntaa antavia ja ne voivat muuttua mm. yleisen 

taloustilanteen vuoksi.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 

kustannukset  kiireellisyysluokittain ja 

vastuutahoittain
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Maanteiden toimenpiteille laskettiin liikenneturvallisuusvaikutukset Tarva MT 5.4 -

ohjelmalla.  

HVJO = Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus-vähenemä / vuosi.

PIKA 1 2 3 ERILLIS Yhteensä

ELY 14 5 5 0 0 24 0,003

Kunta 22 7 0 0 450 479 0,003

ELY

Kunta
0 962 0 0 300 1 262 0,044

Kiinteistö 0 11 15 0 0 26 0,000

Kaikki 

yhteensä
36 985 20 0 750 1 790 0,051

Kiireellisyysluokka, kustannukset (1000€] Maantieverkon 

hvjo-vähenemä
Vastuutaho



Jatkotoimenpiteet

▪ Suunnitelma käsitellään ja hyväksytään kunnan päätöksenteossa.

▪ Suunnitelman valmistumisesta tiedotetaan laajasti ja suunnitelma viedään 

luettavaksi kunnan internetsivuille.

▪ Tarkempaa suunnittelua edellyttävien toimenpiteiden suunnittelu 

aikataulutetaan.

▪ Toimenpidetaulukkoa ylläpidetään jatkuvasti ja toimenpiteiden toteutumista 

seurataan kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa.

▪ Kunnan liikenneturvallisuustilannetta (onnettomuudet, palautteet ja aloitteet) 

seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarpeisiin liikenneympäristön tai 

liikennekasvatustyön toimenpitein. 
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Suunnitelman liitteet

Tämän suunnitelman taulukot ja kartat ovat esitetty erillisissä 

liitetiedostoissa:

1. Seudulliset yleiset suunnitteluperiaatteet

2. Toimenpidetaulukko 

3. Toimenpidekartat
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