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TIIVISTELMÄ 

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma koostuu liikenneympäristön paran-
tamissuunnitelmasta sekä liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmas-
ta. Liikenneympäristön parantamissuunnitelman tavoitteena oli selvittää 
liikenneturvallisuuden ongelmakohteet Lieksan kaupungin alueella, suunni-
tella parantamistoimenpiteet ja laatia toimenpiteiden toteuttamisohjelma. 
Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelman tavoitteena oli suunnitella 
kaupungin liikenneturvallisuustyötä sekä lisätä kaupungin henkilökunnan ja 
päätöksentekijöiden liikenneturvallisuustietämystä. 

Lieksan kaupungin alueen liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin kaupun-
gin asukkaille ja koululaisille suunnatuilla liikenneturvallisuuskyselyillä sekä 
sidosryhmähaastatteluilla. Lisäksi analysoitiin ja käytiin läpi kaupungin alu-
eella vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet sekä kaupungille ja 
tiepiirille tulleet liikenneturvallisuusaloitteet. Työmatkaliikenteeseen liittyviä 
ongelmia ja työpaikkojen liikenneturvallisuustyön nykytilaa kartoitettiin vie-
railemalla yhdessä kaupungin suurimmista yrityksistä. 

Lieksassa tapahtui vuosina 1998-2007 yhteensä 482 onnettomuutta, joista 
150 johti henkilövahinkoon. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
140 johti loukkaantumiseen ja 10 kuolemaan. Onnettomuuksissa loukkaan-
tui yhteensä 175 henkilöä ja kuoli 10 henkilöä. Alkoholionnettomuuksien 
osuus oli kaikista onnettomuuksista 16 % (79 kpl). Maanteillä tapahtuneet 
onnettomuudet painottuivat selkeästi kantatielle 73. Katuverkolla onnetto-
muuksia tapahtui selvästi eniten Pielisentiellä. 

Liikenneturvallisuuskyselyyn vastanneista asukkaista yli 70 % piti Lieksan 
liikenneturvallisuustilannetta tällä hetkellä hyvänä tai tyydyttävänä. Viimei-
sen kolmen vuoden aikana koettiin liikenneturvallisuustilanteen pysyneen 
ennallaan tai hieman heikentyneen. Lieksan suurimpina liikenneturvalli-
suusongelmina pidettiin teiden ja katujen heikkoa kuntoa, teiden ja katujen 
heikkoa valaistusta, kasvillisuutta, lumivalleja ja muita näköesteitä sekä au-
toilijoiden piittaamattomuutta liikennesäännöistä. Ongelmallisimpia liiken-
neympäristön kohteita olivat kyselyjen mukaan Pielisentie, Koski-Jaakon 
katu, kantatien 73 alikulkutunneli Pokrontien ja Rauhalantien kohdalla sekä 
Koski-Jaakon kadun ja Koulukadun liittymä. 

Koululaisille tehdyn kyselyn pohjalta selvitettiin myös koululaisten turvaväli-
neiden käyttöä ja koulumatkoihin liittyviä ongelmia. Turvavälineiden käytön 
todettiin vähenevän voimakkaasti alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Kou-
lumatkojen liikenneturvallisuusongelmien ohella nousivat esille myös koulu-
kuljetuksiin liittyvät ongelmat, esim. liian pitkät kuljetusmatkat. 

Esteettömyyteen liittyviä ongelmia kartoitettiin kyselyjen ohella myös iäkkäil-
le suunnatuilla vaaranpaikkakartoituksilla sekä esteettömyyskierroksella. 
Suurimmaksi ongelmaksi nousi julkisten tilojen saavutettavuus mm. puuttu-
vista luiskista johtuen. Myös jalkakäytävien puutteellinen talvikunnossapito, 
liian korkeat reunakivet ja jalkakäytävien korkeuserot koettiin ongelmiksi. 

Lieksan kaupunkiin määritettiin työn aikana liikenneturvallisuustavoitteet 
esiin nousseet ongelmat ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Toimen-
piteet suunniteltiin vastaamaan asetettuja tavoitteita. Suunnittelun painopis-
teinä olivat Lieksan keskusta ja sen lähialueet lähiliikkumisympäristöineen, 



  
 
 

koulujen ympäristöt taajamissa ja haja-asutusalueella, keskeiset kyläalueet 
sekä kantatien 73 ja seututeiden liikenneturvallisuusongelmakohteet. 

Liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin esitykset 53 toimenpiteestä. Esi-
tykset sisältävät sekä rakenteellisia että liikenteenohjauksen toimenpiteitä. 
Rakenteelliset toimenpiteet käsittävät Pielisentien parantamisen ohella mm. 
liittymien parantamisia, kevyen liikenteen väylien rakentamista ja järjestely-
jä, hidastetöyssyjä sekä tie- ja katujärjestelyjä. Liikenteenohjauksen toimen-
piteinä esitetään mm. nopeusrajoitusmuutoksia, keskusta-alueen väistämis-
velvollisuusjärjestelyjä sekä opastuksen parantamista. Lisäksi on esitetty 
esteettömyyteen liittyviä toimenpiteitä. Pielisentien yleissuunnittelu käynnis-
tettiin jo suunnitteluprosessin aikana. 

Liikenneturvallisuustyön organisointia varten Lieksan kaupunkiin perustettiin 
liikenneturvallisuustyöryhmä, joka kokoontui työn aikana kaksi kertaa ideoi-
maan ja suunnittelemaan hallintokuntien toimintasuunnitelmia. Hallintokun-
tien suunnittelemat toimenpiteet lähivuosien liikenneturvallisuustyössä koot-
tiin toimenpidetaulukoihin kirjaamalla niihin kunkin hallintokunnan kohde-
ryhmät, niille suunnitellut toimenpiteet, vastuuhenkilöt tai –tahot sekä toteut-
tamisajankohdat.  

Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat noin 5,2 
milj. €. Yksin Savo-Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpiteiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin 1,3 milj. € (noin 24 % kokonaiskustannuksis-
ta) ja yksin kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden yhteensä noin 0,8 
milj. € (noin 15 %). Tiepiirin ja kaupungin yhteisesti vastaamien toimenpitei-
den kustannukset ovat yhteensä noin 3,1 milj. € (noin 60 %) sekä kaupungin 
ja yksityisen yhteisesti tai Ratahallintokeskuksen vastaamien toimenpiteiden 
kustannukset noin 35 000 € (noin 0,7 %). Kustannuksista puuttuvat Pielisen-
tien parantamisen kustannukset. Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vä-
hentävän noin 0,350 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa 
(Tarva 4.9). Maanteiden toimenpiteiden myötä saatavaksi yhteiskuntatalou-
delliseksi onnettomuuskustannusten säästöksi arvioidaan noin 165 000 € 
vuodessa. Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä saadaan 
merkittäviä kustannussäästöjä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamisella on myös paljon muita välit-
tömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille tulee antaa riittävä painoarvo toimenpitei-
tä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman vaikutukset 
realisoituvat pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena ja edel-
leen onnettomuusvähenemänä, onnettomuusriskin pienenemisenä sekä 
kaupungille kohdistuvien kustannusten vähenemisenä. Liikenneturvallisuu-
den parantaminen lisää kaupunkilaisten viihtyvyyttä liikenne- ja asuinympä-
ristössään. Liikenneturvallisuuden korostaminen kaupungin toiminnassa 
sekä päättäjien sitoutuminen liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttami-
seen lisäävät arvostusta ja kaupungin imagoa asukkaiden keskuudessa. 

Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehok-
kaasti vain, mikäli kaupungissa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila lii-
kenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on 
päättäjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen ja toteutumisen seu-
rantaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista seurataan kaupun-
gin liikenneturvallisuustyöryhmässä, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. 
Ryhmään kuuluvat kaupungin edustajien lisäksi Tiehallinnon, Liikenneturvan 
ja poliisin edustajat. 
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Suunnitelman laatimisen aikana perustettiin lisäksi suurelta osin ohjausryh-
män kokoonpanoa noudattava kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä. 

Suunnitelman on laatinut Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin ja Lieksan 
kaupungin toimeksiannosta Sito-Kuopio Oy, jossa työstä on vastannut pro-
jektipäällikkönä DI Petri Launonen. Työhön ovat osallistuneet lisäksi DI Noo-
ra Airaksinen, ins.AMK Laura Pöllänen ja DI Marko Tikkanen. 

 
Kuopiossa kesäkuussa 2009 

 
Tiehallinto 
Savo-Karjalan tiepiiri 

 



  



Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

7

SISÄLTÖ 

1� SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 9�

1.1� Suunnittelualue 9�
1.2� Elinkeinorakenne ja työssäkäynti 11�
1.3� Maankäyttö ja kaavoitus 11�

1.3.1� Maankäyttö 11�
1.3.2� Kaavoitus 12�

1.4� Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne 13�
1.4.1� Tie- ja katuverkko 13�
1.4.2� Liikennemäärät 13�
1.4.3� Tievalaistus 14�
1.4.4� Kevyen liikenteen väylät 15�
1.4.5� Nopeusrajoitukset 16�

1.5� Aikaisemmat suunnitelmat 18�

2� LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 19�

2.1� Liikenneonnettomuudet 19�
2.1.1� Maanteillä tapahtuneet onnettomuudet 19�
2.1.2� Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet 24�
2.1.3� Onnettomuuksien kasaumapisteet 27�
2.1.4� Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus- ja 

kuolemanriskin arviointi 31�
2.2� Liikenneturvallisuuskyselyt 34�
2.3� Koulujen liikenneturvallisuus 43�
2.4� Esteettömyys 46�
2.5� Vanhusten vaaranpaikkakartoitus 46�
2.6� Joukkoliikenne 47�
2.7� Kunnossapito 47�
2.8� Liikenneturvallisuustyö 48�

3� LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 49�

3.1� Onnettomuuksien vähentämistavoitteet 49�
3.2� Liikenneturvallisuustavoitteet Lieksassa 50�

3.2.1� Määrälliset tavoitteet 50�
3.2.2� Toiminnalliset tavoitteet 50�

4� ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN 
PARANTAMISTOIMENPITEET 51�

4.1� Suunnittelun lähtökohdat 51�
4.2� Lieksan keskustaajama 52�
4.3� Haja-asutusalue 68�
4.4� Esteettömyys 71�
4.5� Joukkoliikenne 71�
4.6� Kunnossapito 72�



 Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma 
 SISÄLTÖ 
 
 
 
 

8 

5� LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 73�

5.1� Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä 73�
5.2� Liikenneturvallisuustyöryhmä 74�
5.3� Ryhmän toimintamalli 75�
5.4� Toimintasuunnitelmat 76�

5.4.1� Teema 76�
5.4.2� Tekninen palvelukeskus 77�
5.4.3� Sivistyspalvelut 77�
5.4.4� Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 78�

5.5� Yhteistyökumppanit 78�
5.6� Liikenneturvallisuustyön seuranta 80�

6� TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET 81�

6.1� Kustannukset ja kiireellisyys 81�
6.2� Toimenpiteiden vaikutukset 81�

7� JATKOTOIMENPITEET 83�

7.1� Suunnitelman käsittely 83�
7.2� Jatkosuunnittelu 83�
7.3� Seuranta 83�

LIITTEET 85�
 

LIITE 1 Toimenpidekartat ja -taulukot 

LIITE 2 Muistio esteettömyyskävelystä 

LIITE 3 Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat 

LIITE 4 Yhteenveto Liikenneturvan materiaaleista. 

 
 
 



Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma  
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

9

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Suunnittelualue 

Lieksan kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen läänissä. Liek-
saan pääsee luoteesta Nurmeksen suunnasta ja etelästä Joensuun suun-
nasta kantatietä 73. Lieksasta on matkaa Joensuuhun 93 km ja Nurmekseen 
58 km. Lieksan läpi kulkee Joensuu – Nurmes- rautatie, jolla on sekä henki-
lö- että tavaraliikennettä. Lähimmälle lentoasemalle Joensuuhun on matkaa 
101 km. Lieksa sijaitsee Pielisen rannalla (Kuva 1). 

Lieksan kaupungin pinta-ala on 4068 km², josta vesistöä on 648 km² 
(n. 16 %). Lieksan kaupungissa asui vuoden 2007 lopussa 13 200 henkilöä. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasmäärä laskee vuoteen 2025 
mennessä noin 3000 henkilöllä. Kaksi kolmannesta kaupunkilaisista asuu 
nykyisin Lieksan keskustaajamassa. Muita merkittäviä taajamia ovat Panka-
kosken tehdastaajama keskustaajaman itäpuolella sekä Kolin kylä ja matkai-
lualue Pielisen länsirannalla. Pielinen erottaa Kolin kylän muusta kaupungin 
alueesta vaikeuttaen mm. jokapäiväisiä asiointiyhteyksiä (Kuva 1). 

Lieksan keskustaajaman, Pankakosken ja Kolin lisäksi kaupungin muita asu-
tustaajamia ovat Hattusaari, Hattuvaara, Höntönvaara, Hörhö, Jaakonvaara, Ja-
mali, Jongunjoki, Kitsinvaara, Kontiovaara, Kuorajärvi, Kylänlahti, Lamminkylä, 
Lapalie, Louhivaara, Mätäsvaara, Märäjälahti, Nurmijärvi, Ohtavaara, Pankajärvi, 
Puso, Romppala, Ruunaa, Saarivaara, Savijärvi, Siikavaara, Sikovaara, Sokojärvi, 
Sokovaara, Uusikylä, Varpanen, Vieki, Viensuu, Vuonisjärvi, Vuonislahti, Kelvä ja 
Egyptinkorpi. Lieksan naapurikuntia ovat Nurmes, Eno, Ilomantsi, Juuka, Kon-
tiolahti ja Kuhmo. 

Lieksan kaupungin läpi luode-etelä -suunnassa kulkeva kantatie 73 (Joen-
suu-Lieksa-Nurmes) on seudullisesti tärkeä pääväylä. Muita seudullisesti 
tärkeitä tieyhteyksiä ovat seututiet Lieksan keskustaajamasta Ilomantsiin (mt 
522) ja Kuhmoon (mt 524) sekä seututie 504 Outokummusta Kolille. Pielisen 
poikki on kesäisin autolauttaliikennettä Kolin satamasta Lieksan keskustaan 
ja talvisin Tiehallinnon ylläpitämä jäätie Loma-Kolilta Vuonislahteen. 

Lieksan kaupungin alueella sijaitsee kaksi epävirallista rajanylityspaikkaa 
(Kivivaara ja Inari). 

Kaupungissa on yhdeksän perusopetusta antavaa koulua, joista seitsemän 
on alakouluja, yksi yläkoulu ja yksi toimii sekä ala- että yläkouluna. Kaupun-
gissa on myös lukio, jossa opiskelijoita on noin 230 (lukuvuonna 2006-2007). 
Lukuvuonna 2007-2008 alakouluissa oppilaita oli noin 684 ja yläkouluissa 
noin 445. Oppilasmäärien ennustetaan vähenevän siten, että lukuvuonna 
2012-2013 oppilaita olisi alakouluissa noin 480 ja yläkouluissa noin 320. 
Lieksassa toimii myös Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, P-K:n Aikuis- ja 
Ammattiopisto sekä Lieksan Kristillinen opisto. 
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja liikenteellinen asema. 
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1.2 Elinkeinorakenne ja työssäkäynti 

Lieksan kaupungin alueella on työpaikkoja noin 4 400 kpl. Selvästi suurin 
osa työpaikoista on yhteiskunnallisissa palveluissa ja teollisuudessa (Kuva 
2). Suurin työllistäjä Lieksan kaupunki työllistää noin 870 henkilöä. 

Yli 90 % Lieksassa asuvasta työvoimasta kävi vuonna 2005 töissä omassa 
asuinkaupungissaan Lieksassa. Muutoin Lieksassa asuvat kävivät töissä 
eniten Joensuussa (68 Lieksassa asuvaa) ja Nurmeksessa (61 kpl). Muista 
kunnista Lieksassa kävivät töissä eniten Joensuussa asuvat, 130 työntekijää 
ja Nurmeksessa asuvat, 76 työntekijää. 

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500

Kaivostoiminta ja louhinta

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
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Työpaikkojen lukumäärä

Työpaikat päätoimialoittain Lieksassa

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2006
 

Kuva 2. Lieksan elinkeinorakenne vuonna 2006. 

1.3 Maankäyttö ja kaavoitus 

1.3.1 Maankäyttö 

Ympärivuotinen asutus keskittyy suurelta osin Lieksan keskustaajamaan 
sekä Pankakoskelle. Lisäksi haja-asutusalueella on lukuisia kyliä, joista mer-
kittävimmiksi voidaan katsoa Koli, Ruunaa, Vuonislahti, Vuonisjärvi, Vieki ja 
Nurmijärvi. Palvelut keskittyvät Lieksan keskustaajamaan. Vapaa-ajan asu-
tus keskittyy suurelta osin Kolin alueelle ja Pielisen rannoille. Kolin alueen 
ohella on myös Ruunaan alue merkittävä matkailukeskittymä. Tulevaisuu-
dessa asutuksen ja palveluiden arvioidaan keskittyvän edelleen Lieksan 
keskustaajamaan. Lisäksi erityisesti Kolin alueen odotetaan myös kehittyvän 
edelleen merkittävänä matkailukeskittymänä. 

Lieksan keskustaajaman alueella on useita maankäytön kehittämishankkei-
ta, joiden suunnittelu tulee sovittaa yhteen liikennesuunnittelun kanssa. Vi-
reillä on mm. paloaseman siirto pois Koski-Jaakonkadulta (uutta paikkaa ei 
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ole vielä valittu) sekä Lamminkylän uusi vanhusten palvelutalo. Lisäksi Kelan 
toimipiste on juuri siirtynyt Rauhalaan, mikä on lisännyt alueen liikennemää-
riä. Toimintojen sijoittelussa on tärkeää ottaa jatkossa entistäkin enemmän 
huomioon maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen 
(mm. liikkumistarpeiden ja turhan liikkumisen minimointi, liikenneturvallisuus 
ym.). Em. kehittämishankkeet on otettu suunnittelussa huomioon. 

1.3.2 Kaavoitus 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan ensimmäinen vaihe on hyväksytty maa-
kuntavaltuustossa 2005 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 2007. Maakun-
takaavan täydennys (toinen vaihe) on lisäksi parhaillaan käynnissä. 

Yleiskaavat 
Lieksan kaupungin alueella ovat voimassa seuraavat yleiskaavat: 

- Kolin vaara-alueen osayleiskaava (vahvistettu 1987) 

- Loma-Kolin osayleiskaava (vahvistettu 1992). Kaavan uudistaminen 
ja laajentaminen on tarkoitus toteuttaa 2008-2009. 

- Kolin keskusta-alueen osayleiskaava (vahvistettu 1992). Kaavan uu-
distaminen ja ajanmukaistaminen on tarpeen, jotta Kolin kylän säily-
misen ja kehittymisen kaavalliset edellytykset voidaan turvata. 

- Nurmijärvi – Savijärvi –alueen osayleiskaava (vahvistettu 2001) 

- Pielisen rantaosayleiskaavan 1. vaihe (Lieksa pohjoinen, hyväksytty 
2006) 

Lisäksi Pielisen rantaosayleiskaavan 2. vaiheen laadinta on parhaillaan 
käynnissä.  

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat 
Koko Lieksan keskustaajaman alue on eri aikoina vahvistettujen asemakaa-
vojen piirissä. Asemakaavoitetun alueen kokonaispinta-ala on noin 1 225 ha. 
Keskustaajaman asemakaavan osalta on vireillä pienehköjä tarkistuksia. 

Lieksan alueella on voimassa 41 kappaletta vuosina 1976-2007 vahvistettua 
tai hyväksyttyä ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavojen piirissä on aluei-
ta yhteensä noin 2 206 ha.  

Edellä mainittujen kaavojen vaikutukset liikennesuunnitteluun on tarkistettu 
ja otettu huomioon esitettävissä parantamistoimenpiteissä. 
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1.4 Nykyinen tie- ja katuverkko sekä liikenne 

1.4.1 Tie- ja katuverkko 

Suunnittelualueella on maanteitä yhteensä 775 km, joista kantatietä 67 km, 
seututeitä 124 km ja yhdysteitä 584 km. Tiehallinnon hoidossa on myös ke-
vyen liikenteen väyliä 18 km. Maantieverkon lisäksi katu- ja yksityistieverkko 
muodostaa merkittävän osan kaupungin liikenneväylästöstä. Kaupungin hoi-
dossa on katuja ja kevyen liikenteen väyliä noin 125 km. Yksityistieverkon 
pituus on ilman metsätalouden käytössä olevia teitä 749 km, joista huolehtii 
295 tienhoitokuntaa. 

Lieksan tieverkon kannalta tärkeimmät tiet ovat kantatie 73 sekä seututiet 
504, 522, ja 524. Kantatie 73 on tärkeä tieyhteys Lieksasta luoteeseen ja 
etelään sekä valtatielle 6. Seututie 522 on tärkeä tieyhteys Ilomantsiin ja 
rajalle. Seututie 524 muodostaa tärkeän tieyhteyden Kuhmoon. Seututie 504 
muodostaa merkittävän yhteyden Kolilta valtatielle 6 sekä Outokumpuun ja 
valtatielle 17. 

Pielisentie toimii keskustan pääkatuna. Muita tärkeitä katuja ovat mm. kes-
kustaan liikennettä pohjoisen suunnasta välittävä Kainuuntie ja etelän suun-
nasta välittävä Siltakatu sekä Koski-Jaakon katu, jonka varrella sijaitsee 
useita kouluja. Siltakadulla sijaitseva Kaarisilta on kapea ja huonokuntoinen, 
minkä vuoksi sillalla ei sallita raskasta liikennettä. 

1.4.2 Liikennemäärät 

Kantatiellä 73 liikennemäärä on suurimmillaan Lieksan keskustan kohdalla, 
noin 4450-3360 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 7-9 %). Vuonisjärven ja 
Rauhalan välillä kantatien 73 liikennemäärä on noin 1620-1880 ajon./vrk 
(raskaan liikenteen osuus 9-10 %). Vuonisjärven eteläpuolella kantatien lii-
kennemäärä on noin 1470-1420 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 10-15 
%) sekä Lieksan keskustan pohjoispuolella välillä Surpeenvaara-Nurmeksen 
kunnan raja noin 1330-1070 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 5-11%) 
(Kuva 3). 

Lieksan ja Ilomantsin välisellä seututiellä 522 liikennemäärä on suurimmil-
laan kantatien 73 ja Pankakosken välillä noin 2290-2830 (raskaan liikenteen 
osuus 5-9 %). Lieksasta Kuhmon suuntaan vievällä seututiellä 524 liikenne-
määrä on vilkkaimmillaan kantatien 73 ja Merilän välillä noin 1330 ajon./vrk 
(raskaan liikenteen osuus 7 %) sekä Merilän ja Pankajärven välillä noin 900-
590 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 3 %). Valtatieltä 6 Kolin alueelle vie-
vällä seututiellä 504 on liikennemäärä Lieksan alueella suurimmillaan noin 
680 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 5 %). Huomioon otettavaa on, että 
Lieksan tieverkostolla on paljon yhdysteitä, joiden liikennemäärät ovat hyvin 
pieniä (20-100 ajon./vrk) (Kuva 3). 
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Kuva 3.  Lieksan maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL 

2007). 

 

1.4.3 Tievalaistus 

Lieksan maanteistä valaistuja on yhteensä 35,1 km. Kantatiellä 73 on valais-
tus Lieksan keskustan kohdalla välillä Lamminkylä-Surpeenvaara. Seututiel-
lä 522 valaistus on kantatieltä 73 Rauhalaan sekä Pankakosken ja Hatunky-
län kohdalla. Seututiellä 524 valaistus on Pankajärven ja Nurmijärven kylien 
kohdalla. Lisäksi valaistusta on Viekissä, Kylänlahdessa, Vuonisjärvellä, 
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Vuonislahdessa sekä Kolilla, jossa Kolin kylän kohta sekä Ylä-Kolille vievä 
yhdystie 5040 on valaistu (Kuva 4). 

Suurin osa kaduista on valaistu. Paikoin valaistustehot koetaan kuitenkin 
puutteellisiksi. 

1.4.4 Kevyen liikenteen väylät 

Lieksassa on maanteiden varsilla olevia kevyen liikenteen väyliä 18,7 km:n 
matkalla. Kantatien 73 varrella on Lieksan keskustan kohdalla kevyen liiken-
teen väylä samalla välillä kuin tievalaistus (Lamminkylä-Surpeenvaara). Seu-
tutien 522 varrella on suurelta osin valaisematon kevyen liikenteen väylä 
kantatieltä 73 Pankakoskelle, jossa kevyen liikenteen väyliä on myös yhdys-
teiden 15867 ja 15866 varsilla. Kolin alueella kevyen liikenteen väylä on Ko-
lin kylän kohdalla sekä yhdystien 5040 alussa Jeron liittymään saakka (Kuva 
4). 

Katuverkolla on kevyen liikenteen väyliä kohtuullisen kattavasti lukuun otta-
matta Pielisentietä (kevyen liikenteen väylä puuttuu keskeisen keskustajak-
son kohdalta). 
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Kuva 4.  Lieksan maanteiden nykyinen tievalaistus ja nykyiset kevyen liikenteen 
väylät. 

1.4.5 Nopeusrajoitukset 

Kantatien 73 nopeusrajoitus on kesäaikana pääosin 100 km/h. Lieksan kes-
kustan läheisyydessä nopeusrajoitus on 80 km/h ja aivan ydinkeskustan 
kohdalla 60 km/h. Jamalin koulun kohdalla sekä Viekissä yhdystien 5260 
liittymässä ja Vornassa seututien 518 liittymäalueilla on kantatien nopeusra-
joitus 80 km/h. Keskustan lähialueilla seututeillä 522 ja 524 sekä yhdysteillä 
15847 (Tiensuu), 15849 (Lamminkylä) sekä 15880 (Surpeenvaara) nopeus-
rajoitus on 60 km/h. Suurimmalla osalla tieverkkoa nopeusrajoitus on 80 
km/h lukuun ottamatta muutamia kylien kohtia, joissa nopeusrajoitus on 50 
tai 60 km/h (Kuva 5).  
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Kuva 5.  Lieksan maanteiden nopeusrajoitukset. 

 
Lieksan keskustassa ja asuinalueilla on toteutettu kattavasti aluenopeusra-
joituksia (pääosin 40 km/h). Pienempiä nopeusrajoituksia ei ole juurikaan 
käytetty. 
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1.5 Aikaisemmat suunnitelmat 

Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma 
Lieksan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 
1996. Suunnitelman pääpaino on silloin ollut kantatien kehittämisessä kes-
kustan kohdalla sekä liikenneonnettomuuksien ehkäisyssä liikenneympäris-
töä parantamalla. Suunnitelma ei sisältänyt liikenneturvallisuustyön toiminta-
suunnitelmaa. Liikenneympäristöä koskevista toimenpide-ehdotuksista suuri 
osa on toteutettu. Osa esityksistä ei ole enää ajantasaisia. 

Lieksan alueelta on lisäksi laadittu maanteille useita yksittäisiä, pääosin pie-
niä väyläkohtaisia suunnitelmia. Em. suunnitelmista merkittävimpiä ovat mm. 
Kolin kylän ja Loma-Kolin välisen kevyen liikenteen väylän tarveselvitys 
(vuodelta 2005) sekä kantatien 73 varareittisuunnitelma. 

Lieksan keskustan osalta on Pielisentien parantamistoimenpiteitä suunniteltu 
ensimmäisen kerran jo 1980-luvulla. Pielisentien yleissuunnitelman laatimi-
nen käynnistettiin suunnitelman laatimisen aikana (keväällä 2009). 
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2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

2.1 Liikenneonnettomuudet 

Onnettomuustarkastelu perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. 
On arvioitu, että poliisin tietoon tulee vain osa kaikista liikenneonnettomuuk-
sista. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja yli puolet loukkaantumi-
seen johtavista onnettomuuksista tulevat poliisin tietoon, mutta pienistä 
omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista vain hyvin pieni osa pää-
tyy tilastoihin. 

Onnettomuustarkastelu käsittää maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä vuosina 
1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet. Onnettomuusaineisto saatiin Tiehal-
linnon onnettomuusrekisteristä. Aineistossa oli maanteillä tapahtuneita on-
nettomuuksia yhteensä 285 kpl ja kaduilla tapahtuneita onnettomuuksia yh-
teensä 197 kpl. Kaduilla tapahtuneet onnettomuudet tarkistettiin myös Liek-
san kaupungin aineistoista. 

Onnettomuustarkastelussa oletettiin, että kuljettajan juopumus vaikuttaa on-
nettomuuksiin liikenneympäristöä enemmän. Tähän oletukseen perustuen 
ne onnettomuudet, joissa kuljettaja oli juopunut (alkoholionnettomuudet), 
poistettiin aineistosta, jotta liikenneympäristön vaikutus onnettomuuksien 
tapahtumiseen saataisiin paremmin selville. Maanteillä tapahtuneista onnet-
tomuuksista kuljettaja oli juopunut 45 (16 %) onnettomuudessa. Niistä yh-
deksän oli henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, joissa loukkaantui 
yhteensä 12 henkilöä. Kaduilla ja yksityisteillä vastaavia onnettomuuksia 
tapahtui 34 (17 %), joista seitsemän oli henkilövahinkoon johtaneita onnet-
tomuuksia (seitsemän loukkaantunutta). Suuri osa em. onnettomuuksista oli 
yksittäisonnettomuuksia, joissa ajoneuvo suistui ulos tieltä. 

Vuosina 1998-2007 maanteillä, kaduilla ja yksityisteillä tapahtui kaupungin 
alueella yhteensä 403 onnettomuutta (määrästä on poistettu alkoholionnet-
tomuudet), joista 134 oli henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Henki-
lövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 124 johti loukkaantumiseen ja 10 
kuolemaan. Onnettomuuksissa loukkaantui yhteensä 156 henkilöä ja kuoli 
10 henkilöä. 

2.1.1 Maanteillä tapahtuneet onnettomuudet 

Lieksan asukaslukuun suhteutettuna maanteillä tapahtuneissa onnetto-
muuksissa loukkaantui keskimäärin 0,66 ja kuoli keskimäärin 0,05 henkilöä 
vuodessa tuhatta asukasta kohti. (Lieksan asukasluku oli vuosina 1998-2007 
keskimäärin 14637 asukasta). Vastaavat luvut vuonna 2005 olivat Pohjois-
Karjalan alueella 1,46 ja 0,10 ja Itä-Suomen läänin alueella 1,73 ja 0,08 
(Lähde: Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma 2007-2011). Lu-
vuissa ovat mukana myös alkoholionnettomuudet. 

Vuosina 1998-2007 tapahtui Lieksan maanteillä ilman alkoholi-
onnettomuuksia yhteensä 240 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli kes-
kimäärin noin 24 onnettomuutta/vuosi. Onnettomuuksien määrä vaihteli vuo-
sittain välillä 17-32 (Kuva 6). 
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Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 73 kpl eli keskimäärin 
7,3 onnettomuutta/vuosi määrän vaihdellessa vuosittain välillä 2-13 
onn./vuosi. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus kaikista 
onnettomuuksista oli noin 30 %, loput noin 70 % oli omaisuusvahinkoon joh-
taneita onnettomuuksia. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 
loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 66 kpl, joissa loukkaantui 
yhteensä 84 henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui seit-
semän eli keskimäärin 0,7 onn./vuosi. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 
seitsemän henkilöä. Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet (Kuva 
6). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Omaisuusvahinkoon

johtaneet
onnettomuudet

14 18 18 19 26 15 15 13 16 13

Loukkaantumiseen
johtaneet

onnettomuudet
13 5 8 5 5 10 2 5 6 7

Kuolemaan
johtaneet

onnettomuudet
0 2 1 1 1 0 0 1 1 0
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Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet

 
Kuva 6. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet 

(aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet). 

 
Tiekohtaisesti selvästi eniten kaikkia onnettomuuksia ja henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia tapahtui kantatiellä 73. Liikennemääriltään hiljai-
semmilla yhdysteillä suurin osa onnettomuuksista ja henkilövahinkoon johta-
neista onnettomuuksista oli yksittäisonnettomuuksia (joissa ajoneuvo suistui 
ulos tieltä) sekä eläinonnettomuuksia (Kuva 7). 
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Kuva 7. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet. 
Keskusta-alueen onnettomuudet on esitetty kuvassa 12. 

 
Kantatiellä 73 tapahtui yhteensä 90 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen 
johtaneita onnettomuuksia oli 27 kpl ja kuolemaan johtaneita kolme. Seutu-
teillä tapahtui yhteensä 37 onnettomuutta, joista loukkaantumiseen johtanei-
ta onnettomuuksia oli 14. Seututeillä tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta 
onnettomuutta. Yhdysteillä tapahtui yhteensä 70 onnettomuutta, joista louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia oli 25 kpl ja kuolemaan johtaneita 
kaksi. Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet 
maanteiden toiminnallisen luokan mukaan jaoteltuina (aineistosta on 
poistettu alkoholionnettomuudet). 

Toiminnallinen 
luokka 

Omaisuusvahinkoon  
johtaneet  

onnettomuudet 

Loukkaantumiseen
johtaneet 

onnettomuudet 

Kuolemaan
johtaneet 

onnettomuu-
det 

Yhteensä

Kantatiet 60 27 3 90 
Seututiet 37 14 2 53 

Yhdystiet 70 25 2 97 

Yhteensä 167 66 7 240 
 

Suurin osa tapahtuneista kaikista onnettomuuksista oli yksittäisonnetto-
muuksia. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui yhteensä 72 kpl, mikä oli 30 % 
kaikista onnettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka kaikista 
onnettomuuksista oli hirvionnettomuudet, joita tapahtui 63 kpl (noin 26 % 
kaikista onnettomuuksista). Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 1-23 on-
nettomuutta (Kuva 8 ja Taulukko 2). 

Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista eniten tapahtui yksittäis- (21 
kpl), kohtaamis- (10 kpl), jalankulkija- (9 kpl) ja risteämisonnettomuuksia (9 
kpl). Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-5 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksia tapahtui jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksissa. Yhteensä 
100 % jalankulkijaonnettomuuksista, 80 % polkupyöräonnettomuuksista, 57 
% mopedionnettomuuksista, 50 % peräänajo-onnettomuuksista ja 43 % koh-
taamisonnettomuuksista johti henkilövahinkoon. Kohtaamisonnettomuuksis-
ta kaksi oli kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Samoin jalankulkijaonnet-
tomuuksista kaksi johti kuolemaan. Muut kuolemaan johtaneet onnettomuu-
det sattuivat luokissa yksittäis-, mopedi- ja polkupyöräonnettomuus (Kuva 8 
ja Taulukko 2). 
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Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet luokittain

Omaisuusvahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

Loukkaantumiseen 
johtaneet 
onnettomuudet

Kuolemaan 
johtaneet
onnettomuudet

 
Kuva 8. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet 

onnettomuusluokittain (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuu-
det). 

 
Taulukko 2. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet 

onnettomuusluokittain ja vakavuusasteittain (aineistosta on poistettu 
alkoholionnettomuudet). 

Onnettomuusluokka
 

Kaikki
onnettomuudet 

Henkilövahinkoon  
johtaneet  

onnettomuudet 
  

Kuolleet

Yksittäisonnettomuus 72 21 29 % 1 

Hirvionnettomuus 63 6 10 % 0 

Kohtaamisonnettomuus 23 10 43 % 2 

Risteämisonnettomuus 22 9 41 % 0 

Kääntymisonnettomuus 12 4 33 % 0 

Peräänajo-onnettomuus 10 5 50 % 0 

Jalankulkijaonnettomuus 9 9 100 % 2 

Muu onnettomuus 8 1 13 % 0 

Mopedionnettomuus 7 4 57 % 1 

Polkupyöräonnettomuus 5 4 80 % 1 

Ohitusonnettomuus 4 0 0 % 0 

Muu eläinonnettomuus 4 0 0 % 0 

Peuraonnettomuus 1 0 0 % 0 

Yhteensä 240 73 31 % 7 
 
Maanteillä tapahtui hirvi- ja peuraonnettomuuksia yhteensä 64 kpl sekä mui-
ta eläinonnettomuuksia neljä kappaletta. Hirvionnettomuusmääriin ovat vai-
kuttaneet tehdyt tienvarsiraivaukset sekä hirvikannan vuosittainen vaihtelu. 
Onnettomuuksien vuosittaiset sijainnit ja tehdyt tienvarsiraivaukset sekä ny-
kyiset hirvivaroalueet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 9). 
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Kuva 9. Lieksan maanteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet hirvi- ja peuraon-

nettomuudet, tehdyt tienvarsiraivaukset sekä nykyiset hirvivaroalueet. 

 

2.1.2 Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneet onnettomuudet 

Vuosina 1998-2007 Lieksan kaduilla ja yksityisteillä tapahtui yhteensä 163 
poliisin tietoon tullutta onnettomuutta eli keskimäärin noin 16,3 onnettomuut-
ta/vuosi. Onnettomuuksien määrä vaihteli vuosittain välillä 9-22 onn./vuosi. 
Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet, joita oli 27 kpl (Kuva 10). 

Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui kaduilla ja yksityisteillä 
61 eli keskimäärin 6,1 onnettomuutta/vuosi. Henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuksista oli noin 37 %, loput noin 
63 % oli omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Loukkaantumiseen 
johtaneita onnettomuuksia tapahtui 58, jossa loukkaantui yhteensä 72 henki-
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löä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui kolme, joissa kuoli yh-
teensä kolme henkilöä. Aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet 
(Kuva 10 ja Taulukko 3). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Omaisuusvahinkoon

johtaneet
onnettomuudet

5 11 9 13 13 15 5 11 10 10

Loukkaantumiseen
johtaneet

onnettomuudet
4 5 9 8 6 7 7 4 1 7

Kuolemaan
johtaneet

onnettomuudet
0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
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25Lukumäärä

Lieksan kaduilla  ja yksityisteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet 
onnettomuudet

 
Kuva 10. Lieksan kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnet-

tomuudet (aineistosta on poistettu alkoholionnettomuudet). 

 
Suurin osa tapahtuneista kaikista onnettomuuksista kuului luokkaan muu 
onnettomuus, joita tapahtui yhteensä 57 kpl, mikä oli noin 35 % kaikista on-
nettomuuksista. Seuraavaksi yleisin onnettomuusluokka oli risteämisonnet-
tomuudet, joita tapahtui 29 kpl. Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 3-19 
onnettomuutta (Kuva 11, Taulukko 3). 
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Lukumäärä

Lieksan kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1998-2007 
tapahtuneet onnettomuudet luokittain

Omaisuusvahinkoon
johtaneet
onnettomuudet

Loukkaantumiseen 
johtaneet onnettomuudet

Kuolemaan 
johtaneet
onnettomuudet

 
Kuva 11. Lieksan kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnet-

tomuudet onnettomuusluokittain (aineistosta on poistettu alkoholion-
nettomuudet). 

 
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 61 kpl, joista noin 
23 % kuului luokkaan muu onnettomuus. Kohtaamis- ja jalankulkijaonnetto-
muuksien osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista oli 20 %. 
Muissa onnettomuusluokissa tapahtui 0-11 onnettomuutta. Kaikki polkupyö-
rä- ja mopedi- sekä lähes kaikki jalankulkijaonnettomuudet johtivat henkilö-
vahinkoon (Kuva 11 ja Taulukko 3). 

Taulukko 3. Lieksan kaduilla ja yksityisteillä vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnet-
tomuudet onnettomuusluokittain ja vakavuusasteittain (aineistosta on 
poistettu alkoholionnettomuudet). 

Onnettomuusluokka 
 

Kaikki 
onnettomuudet 

Henkilövahinkoon 
johtaneet  

onnettomuudet 

Kuolleet

Muu onnettomuus 57 14 25 % 0 
Risteämisonnettomuus 29 12 41 % 0 
Yksittäisonnettomuus 19 4 21 % 0 
Kohtaamisonnettomuus 13 6 46 % 0 
Jalankulkijaonnettomuus 13 12 92 % 3 
Kääntymisonnettomuus 11 2 18 % 0 
Polkupyörä- tai mopedi-
onnettomuus 9 9 100 % 0 
Eläinonnettomuus 6 1 17 % 0 
Ohitusonnettomuus 3 1 33 % 0 
Peräänajo-onnettomuus 3 0 0 % 0 

Yhteensä 163 61 37 % 3 
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Kuva 12. Keskusta-alueella vuosina 1998-2007 tapahtuneet onnettomuudet. 

 

2.1.3 Onnettomuuksien kasaumapisteet 

Maanteiden sekä katujen ja yksityisteiden onnettomuuksia tarkasteltiin myös 
kasaumapisteittäin. Kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi onnet-
tomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta 
enintään 500 metrin etäisyydellä toisistaan. Jokaiselle kasaumapisteelle las-
kettiin riskiluku, jotta kasaumapisteitä voitaisiin verrata keskenään. Riskiluku 
on kasaumapisteessä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän summa 
painottaen henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella viisi ja 
omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia kertoimella yksi. Kertoimilla 
painotettiin henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia omaisuusvahinkoon 
johtaneisiin onnettomuuksiin nähden. Katuverkon osalta kaikkien onnetto-
muuksien tapahtumapaikkaa ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi tarkasti 
paikallistaa, vaikka tapahtumapaikkoja tarkennettiin onnettomuustietolomak-
keiden tarkemmalla läpikäymisellä. 
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Maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet 
Riskiluvultaan suurimmat onnettomuuksien kasaumapisteet sijaitsivat kanta-
tiellä 73 Kevätniemen ja Majalammen kohdalla. Kasaumapisteiden riskiluvut 
olivat 17 ja 15. Kevätniemen kohdalla (kantatien 73 ja Pankajärventien liitty-
mässä) tapahtui yhteensä viisi onnettomuutta, joista kolme oli henkilövahin-
koon johtaneita onnettomuuksia. Kaikki onnettomuudet olivat risteämison-
nettomuuksia. Majalammella tapahtuneista kolmesta onnettomuudesta kaksi 
oli peräänajo-onnettomuutta ja yksi kohtaamisonnettomuus. Kaikki onnetto-
muudet johtivat henkilövahinkoon (numerot 1 ja 2, Kuva 13 ja Taulukko 4). 

Kantatiellä 73 Rauhalan kohdalla sijaitsi kasaumapiste, jonka riskiluku oli 12. 
Kasaumapisteessä tapahtui yhteensä neljä onnettomuutta, joista kaksi oli 
henkilövahinkoon johtaneita risteämisonnettomuuksia. Kääntymis- ja pe-
räänajo-onnettomuuksia tapahtui molempia yksi (numero 3, Kuva 13 ja Tau-
lukko 4). 

Lähellä edellistä kasaumapistettä Rauhalassa on kantatiellä 73 myös toinen 
kasaumapiste, jonka riskiluku on 10. Siellä tapahtuneesta kahdesta henkilö-
vahinkoon johtaneesta onnettomuudesta toinen oli kohtaamis- ja toinen ris-
teämisonnettomuus (numero 9, Kuva 13 ja Taulukko 4). 

Kantatiellä 73 Vartialan kohdalla oli kasaumapiste, jonka riskiluku oli 12. 
Siellä tapahtuneesta neljästä onnettomuudesta kaksi oli kuolemaan johtanei-
ta onnettomuuksia, jotka kuuluivat onnettomuusluokkiin polkupyörä- ja mo-
pedionnettomuus. Lisäksi kasaumapisteessä on sattunut yksi eläinonnetto-
muus ja yksi muu onnettomuus (numero 4, Kuva 13 ja Taulukko 4).  

Seututiellä 524 (Pankajärventiellä) Partalanmäen kohdalla oli kolmas riskilu-
vultaan 12 arvoinen kasaumapiste. Siellä tapahtui kaksi omaisuusvahinkoon 
ja kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Henkilövahinkoon joh-
taneet onnettomuudet olivat mopedi- ja risteämisonnettomuuksia. Omai-
suusvahinkoon johtaneista onnettomuuksista toinen oli mopedionnettomuus 
ja toinen yksittäisonnettomuus (numero 5, Kuva 13 ja Taulukko 4). 

Partalanmäen kohdalla on myös toinen kasaumapiste noin kilometrin päässä 
edellisestä. Sen riskiluku on 11. Siellä tapahtuneesta kolmesta onnettomuu-
desta kaksi oli henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista toinen oli 
polkupyöräonnettomuus ja toinen jalankulkijaonnettomuus. Lisäksi tapahtui 
yksi omaisuusvahinkoon johtanut eläinonnettomuus (numero 7, Kuva 13 ja 
Taulukko 4). 

Muissa onnettomuuksien kasaumapisteissä tapahtui kolmesta viiteen onnet-
tomuutta/kasaumapiste. Onnettomuuksista johti henkilövahinkoon 0-2 onnet-
tomuutta/kasaumapiste. Huomioon otettavaa on, että Viekin kylän kohdalla 
on kaksi kasaumapistettä. 
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Taulukko 4. Lieksan maanteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja 
kasaumapisteiden riskiluvut (aineistosta on poistettu alkoholionnetto-
muudet). 

Nro 
(Kuva 13) 

Tie Paikka Kaikkien 
onn. määrä 

Heva-onn. 
määrä 

Riskiluku 

1 73 Kevätniemi 5 3 17 
2 73 Majalampi 3 3 15 
3 73 Rauhala 4 2 12 
4 73 Vartiala 4 2 12 
5 524 (Pankajärventie) Partalanmäki 4 2 12 
6 73 Kangasvaara 3 2 11 
7 524 (Pankajärventie) Partalanmäki 3 2 11 

8 15891 (Kannel-
koskentie) Vieki 3 2 11 

9 73 Rauhala 2 2 10 
10 522 (Hattuvaarantie) Rauhala 2 2 10 

11 15891 (Kannel-
koskentie) Vieki 2 2 10 

12 73 Brahea 4 1 8 
13 73 Rauhala 5 0 5 
14 73 Mähkö 5 0 5 

 

Kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapis-
teet 
Kaikkia kaduilla ja yksityisteillä tapahtuneita onnettomuuksia ei pystytty tar-
kasti paikantamaan osittain puutteellisten onnettomuusilmoituslomakkeiden 
vuoksi. Paikantamatta jäi yhteensä 19 onnettomuutta. Ko. onnettomuudet 
ovat kuitenkin mukana onnettomuuksien kokonaismäärätarkasteluissa. 
 
Lieksan kaduista ja yksityisteistä tapahtui eniten onnettomuuksia Pielisentiel-
lä. Siellä tapahtui yhteensä 43 onnettomuutta, joista 21 johti henkilövahin-
koon. Kadulta löytyy seitsemän onnettomuuksien kasaumapistettä: Pielisen-
tie 28-31 (riskiluku 21), Pielisentie 19-25 (riskiluku 16), Pielisentien ja Koulu-
kadun liittymä (riskiluku 13), Pielisentien ja Siltakadun liittymä (riskiluku 13), 
Pielisentien ja Hyttilänkadun liittymä (riskiluku 11), Pielisentie 65-66 (riskiluku 
10) sekä Pielisentie 45-47 (riskiluku 6). 

Muut kasaumapisteet sijaitsevat Kainuuntien ja Koski-Jaakon kadun liitty-
mässä (riskiluku 16), Mähköntiellä K-kauppa Muskotin liittymässä (riskilu-
ku 15) sekä Siltakadulla kaarisillalla (riskiluku on 12). 
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Taulukko 5. Lieksan kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien kasaumapisteet ja 
kasaumapisteiden riskiluvut (aineistosta on poistettu alkoholionnetto-
muudet). 

Nro 
(Kuva 13) 

Osoite Kaikkien onn. 
määrä 

Heva-onn. 
määrä 

Riskiluku 

15 Pielisentie 28-31 9 3 21 

16 Kainuuntien ja Koski Jaakon kadun liit-
tymä 4 3 16 

17 Pielisentie 19-25 4 3 16 

18 Mähköntie, K-kauppa Muskotin liittymä 3 3 15 

19 Pielisentien ja Koulukadun liittymä 5 2 13 

20 Pielisentien ja Siltakadun liittymä 5 2 13 

21 Siltakatu, kaarisilta 4 2 12 

22 Pielisentien ja Hyttilänkadun liittymä 3 2 11 

23 Pielisentie 65-66 2 2 10 

24 Pielisentie 45-47 2 1 6 
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Kuva 13. Lieksan maanteillä ja kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien ka-

saumapisteet ja kasaumapisteille lasketut riskiluvut (Taulukko 4). 

 

2.1.4 Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus- ja kuole-
manriskin arviointi 

Maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuus- ja kuolemanriskejä arvi-
oitiin Tiehallinnon Tarva 4.9 -tietokoneohjelmalla. Ohjelma ottaa huomioon 
vuosina 2003-2007 tapahtuneet onnettomuudet ja tien ominaisuudet vuoden 
2008 alun tierekisteritietojen perusteella. Liikennemäärät ovat vuosien 2003-
2007 keskimääräisiä tietoja. 
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Kantatien 73 henkilövahinko-onnettomuusriski oli lähes koko tiepituudelta 
pienempi kuin Suomen kantateillä keskimäärin. Henkilövahinkoon johtanei-
den onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2007 Suomen kantateillä 
keskimäärin 9,0 onnettomuutta/100 milj. ajon.km (Kuva 14). 

Seututeiden henkilövahinko-onnettomuusriski oli seututiellä 504 lähes koko 
tiepituudelta korkeampi kuin Suomen seututeillä keskimäärin. Seututeillä 
522, 524 sekä 518 henkilövahinko-onnettomuusriski oli lähes koko tiepituu-
delta pienempi kuin Suomen seututeillä keskimäärin. Henkilövahinkoon joh-
taneiden onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2007 Suomen seu-
tuteillä keskimäärin 13,4 onnettomuutta/100 milj. ajon.km (Kuva 14). 

Yhdysteiden henkilövahinko-onnettomuusriski on muutamia lyhyitä tieosuuk-
sia lukuun ottamatta pienempi kuin Suomen yhdysteillä keskimäärin. Henki-
lövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien onnettomuusaste oli vuonna 2007 
Suomen yhdysteillä keskimäärin 18,3 onnettomuutta/100 milj. ajon.km (Kuva 
14). 
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Kuva 14. Lieksan maanteiden nykytilan henkilövahinko-onnettomuusriski Tarva 
4.9 -ohjelmalla arvioituna. 

 
Kantatiellä 73 kuolemanriski oli lähes koko tiepituudella suurempi kuin Suo-
men kantateillä keskimäärin. Kuolleiden määrä/100 milj. ajon.km oli vuonna 
2007 Suomen kantateillä keskimäärin 0,65 kuollutta/100 milj. ajon.km (Kuva 
15). 

Myös seututeiden kuolemanriski oli kaikilla Lieksan seututeillä muutamia 
lyhyitä tieosuuksia lukuun ottamatta suurempi kuin Suomen seututeillä kes-
kimäärin. Kuolleiden määrä/100 milj. ajon.km oli vuonna 2007 Suomen seu-
tuteillä keskimäärin 0,65 kuollutta/100 milj. ajon.km (Kuva 15). 

Yhdysteiden kuolemanriski oli suurimmalla osalla Lieksan yhdysteillä pie-
nempi kuin Suomen yhdysteillä keskimäärin. Kuolleiden määrä /100 milj. 
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ajon.km oli vuonna 2007 Suomen seututeillä keskimäärin 1,09 kuollutta/100 
milj. ajon.km (Kuva 15). 

 
Kuva 15. Lieksan maanteiden nykytilan kuolemanriski Tarva 4.9 -ohjelmalla 

arvioituna. 

2.2 Liikenneturvallisuuskyselyt 

Työn aikana pidettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta Lieksan kaupungin asuk-
kaille. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin kyselyjen ja onnettomuusanalyysien 
valmistuttua marraskuussa 2008. Tilaisuudessa esiteltiin kyselyissä ja onnet-
tomuusanalyyseissä esille tulleita ongelmakohteita ja niiden ongelmia. Tilai-
suudessa asukkailla oli mahdollisuus tuoda esille kaupungin liikenneturvalli-
suusongelmia. Toinen tilaisuus pidettiin suunnitelman luonnosvaiheessa 
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maaliskuussa 2009, jolloin asukkaat pystyivät vielä vaikuttamaan suunnitel-
taviin toimenpiteisiin. Tilaisuudessa kerrottiin liikenneturvallisuussuunnitel-
man toimenpide-ehdotuksista. 

Asukaskysely 
Lieksan liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin työn aikana asukaskyselyl-
lä. Asukkaille annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti internetis-
sä tai täyttämällä lomake terveyskeskuksessa, pääkirjastossa, keskustan 
ABC-liikenneasemalla, Kolin Salessa, Vuonislahden kaupassa ja Viekissä 
Sinisalmen K-Extrassa. Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2008. Kyselystä 
tiedotettiin paikallisissa lehdissä (Karjalainen ja Lieksan lehti), paikallisradi-
ossa sekä kaupungin internetsivuilla.  

Asukaskyselyyn saatiin yhteensä 198 vastausta. Vastaajista noin 56 % oli 
naisia ja noin 44 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli noin 42 vuotta. Suuri osa 
vastaajista, noin 43 % oli täysipäiväisesti työssäkäyviä. Opiskelijoita tai kou-
lulaisia vastaajista oli noin 22 % ja eläkeläisten osuus vastaajista oli noin 15 
%. Valtaosalla vastaajien talouksista oli yksi tai kaksi autoa ja ajokortti oli 
yleisimmin kahdella talouteen kuuluvalla henkilöllä. 

Vastaajista valtaosa (noin 83 %) ilmoitti käyttävänsä liikkumiseen henkilö- tai 
pakettiautoa. Keskimääräinen vuotuinen ajomäärä henkilö- ja pakettiautolla 
oli noin 20 300 km vuodessa. Kuorma-autolla liikkuvia henkilöitä oli 11 ja he 
ajoivat kuorma-autolla keskimäärin noin 7 300 km vuodessa. Polkupyörällä 
liikkui noin 70 % vastaajista, jotka pyöräilivät keskimäärin noin 900 km vuo-
dessa. 

Taulukko 6. Lieksan asukaskyselyyn vastanneiden liikkuminen kulkumuodoittain 
(166 vastaajaa). 

Kulkumuoto Kulkumuotoa käyttävien  
vastaajien lukumäärä  

ja osuus 

Keskimääräinen 
vuotuinen 

ajokilometrimäärä 

  Henkilöä %   
Henkilö- ja pakettiauto 138 83,1 % 20300 
Kuorma-auto 11 6,6 % 7300 
Moottoripyörä 26 15,7 % 2900 
Mopo 25 15,1 % 1500 
Polkupyörä 116 69,9 % 900 
 

Lieksan liikenneturvallisuustilanne oli vastaajien omalla asuinalueella valta-
osan (noin 78 %) mielestä hyvä tai tyydyttävä. Noin 6 % vastaajista oli sitä 
mieltä, että liikenneturvallisuustilanne oli huono ja noin 15 % piti tilannetta 
välttävänä. Noin 2 % piti liikenneturvallisuustilannetta erinomaisena (Kuva 
16). 

Paikkakunnan yleistä liikenneturvallisuustilannetta piti hyvänä tai tyydyttävä-
nä noin 72 % vastaajista, välttävänä noin 14 % sekä huonona noin 10 % 
vastaajista. Erinomaisena liikenneturvallisuustilannetta piti noin 5 % vastaa-
jista (Kuva 16). 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Omalla 
asuinalueellanne?
(183 vastaajaa)

Paikkakunnalla 
yleensä?

(170 vastaajaa)

Millainen on liikenneturvallisuustilanne mielestänne?

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono

 
Kuva 16. Liikenneturvallisuustilanne Lieksassa asukaskyselyn mukaan. 

 
Vajaa puolet vastaajista koki, että viimeisen kolmen vuoden aikana liikenne-
turvallisuustilanne oli pysynyt ennallaan. Noin viidennes vastaajista koki ti-
lanteen heikentyneen jonkin verran ja samoin noin viidennes oli sitä mieltä, 
että tilanne oli parantunut jonkin verran. Noin 3 % vastaajista koki tilanteen 
parantuneen huomattavasti. Noin 9 % vastaajista koki liikenneturvallisuusti-
lanteen heikentyneen huomattavasti. Kokonaisuudessaan tulosten perus-
teella voidaan todeta, että asukkaiden mielestä liikenneturvallisuus Lieksas-
sa on viime vuosina pysynyt ennallaan tai heikentynyt hieman (Kuva 17). 

Parantunut
huomattavasti 

2,7 %

Parantunut
jonkin verran 

19,2 %

Pysynyt
ennallaan

42,3 %

Heikentynyt
jonkin verran 

20,9 %Heikentynyt
huomattavasti

8,8 %

En osaa
sanoa
6,0 %

Miten liikenneturvallisuus on mielestänne 
muuttunut paikkakunnalla viimeisten kolmen 

vuoden aikana?
(182 vastaajaa)

 
Kuva 17. Liikenneturvallisuuden muuttuminen Lieksassa viimeisten kolmen vuo-

den aikana asukaskyselyn mukaan. 
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Vastaajat pitivät Lieksan suurimpina liikenneturvallisuusongelmina teiden ja 
katujen heikkoa kuntoa, teiden ja katujen heikkoa valaistusta, kasvillisuutta, 
lumivalleja ja muita näköesteitä sekä autoilijoiden piittaamattomuutta liiken-
nesäännöistä. Iäkkäitä kuljettajia, alkoholia ja huumeita, autoilijoiden piittaa-
mattomuutta kevyestä liikenteestä sekä pyöräilijöiden piittaamattomuutta 
liikennesäännöistä pidettiin jonkin verran ongelmallisina asioina. Hieman 
ongelmallisina asioina pidettiin mopoilijoita, ylinopeuksia, kevyen liikenteen 
väylien liukkautta sekä kevyen liikenteen väylien heikkoa kuntoa. Vähiten 
ongelmallisina asioina pidettiin linja-autopysäkkien puutetta tai sijainteja, 
omaa väsymystä, liian korkeita nopeusrajoituksia sekä omaa keskittymisen 
puutetta (Kuva 18). 
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5,5 %

4,6 %

6,8 %

6,8 %

4,0 %

5,6 %

9,6 %

9,0 %

13,9 %

10,8 %

13,1 %

18,7 %

18,4 %

18,5 %

23,3 %

24,3 %

22,2 %

27,5 %

23,6 %

26,1 %

25,5 %

26,3 %

23,9 %

29,8 %

18,9 %

30,9 %

30,0 %

28,7 %

28,5 %

31,1 %

18,4 %

4,5 %

2,3 %

4,4 %

2,3 %

4,0 %

3,4 %

2,9 %

1,1 %

3,4 %

2,2 %

7,2 %

4,5 %

7,4 %

13,2 %

16,8 %

14,0 %

11,7 %

12,2 %

13,9 %

9,6 %

16,5 %

13,3 %

15,2 %

17,9 %

17,8 %

16,9 %

23,9 %

16,6 %

21,7 %

17,7 %

24,6 %

32,8 %

78,9 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Linja-autopysäkkien puute tai sijainti (176 vastaajaa)

Oma väsymys (176 vastaajaa)

Liian korkeat nopeusrajoitukset (182 vastaajaa)

Oma keskittymisen puute (175 vastaajaa)

Linja-autopysäkkien kunnossapito (177 vastaajaa)

Moottorikelkkailijat (176 vastaajaa)

Omat asenteet (175 vastaajaa)

Puutteet omassa havaintokyvyssä (178 vastaajaa)

Rullaluistelijat (178 vastaajaa)

Moottoripyöräilijät (178 vastaajaa)

Liian hitaasti ajavat ajoneuvot (180 vastaajaa)

Turvalaitteiden käyttämättömyys (176 vastaajaa)

Raskasliikenne (176 vastaajaa)

Kortteliralli (182 vastaajaa)

Pysäköinnin järjestämistapa (179 vastaajaa)

Hirvet (178 vastaajaa)

Kevyen liikenteen väylien puute tai sijainti (180 vastaajaa)

Nuoret kuljettajat (181 vastaajaa)

Jalankulkijat, jotka eivät piittaa liikennesäännöistä (180 vastaajaa)

Teiden ja katujen liukkaus (178 vastaajaa)

Kevyen liikenteen väylien heikko kunto (182 vastaajaa)

Kevyen liikenteen väylien liukkaus (180 vastaajaa)

Ylinopeudet (184 vastaajaa)

Mopoilijat (179 vastaajaa)

Pyöräilijät, jotka eivät piittaa liikennesäännöistä (180 vastaajaa)

Autoilijoiden piittaamattomuus kevyestä liikenteestä (178 vastaajaa)

Alkoholi tai huumeet (180 vastaajaa)

Iäkkäät kuljettajat (181 vastaajaa)

Autoilijat, jotka eivät piittaa liikennesäännöistä (180 vastaajaa)

Kasvillisuus/lumivallit/muut näköesteet (181 vastaajaa)

Heikko valaistus teillä ja kaduilla (179 vastaajaa)

Teiden ja katujen heikko kunto (183 vastaajaa)

Muu ongelma (38 vastaajaa)

Arvioikaa Lieksan alueen liikenneturvallisuusongelmia omalta kannaltanne asteikolla 1-5

1- ei ongelmaa 2 3 4 5 -Suuri ongelma

 
Kuva 18. Liikenneturvallisuusongelmat Lieksassa asukaskyselyn mukaan. Kyse-

lyyn vastasi 198 henkilöä. 
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Turvavälineistä vastaajat käyttivät eniten turvavyötä autoillessa, lapsella tur-
vaistuinta autossa sekä kypärää mopoillessa. Myös lapsella turvaistuinta 
pyöräillessä, valoja pimeällä pyöräillessä sekä muita turvavälineitä käytettiin 
varsin usein. Vähiten käytettyjä turvavälineitä olivat liukuesteet kengissä 
talvella, kypärä pyöräillessä ja nastarenkaiden käyttö talvella pyöräillessä 
(Kuva 19). 
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19,1 %

21,0 %

26,3 %

30,8 %

37,3 %

50,0 %

57,1 %

60,4 %

61,3 %

67,2 %
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79,4 %

8,3 %
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7,7 %

24,8 %

27,3 %

21,4 %

19,4 %

8,1 %

3,1 %

6,3 %

10,0 %

12,7 %

12,1 %

5,7 %

3,8 %

6,4 %

15,7 %

9,3 %

7,1 %

8,3 %

14,0 %

12,1 %

6,7 %

13,8 %

14,1 %

6,5 %

4,1 %

7,1 %

3,5 %

6,5 %

4,7 %

4,2 %

54,1 %

45,2 %

63,8 %

53,8 %

41,0 %

15,7 %

9,3 %

7,1 %

8,3 %

21,0 %

23,4 %

15,6 %

6,7 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Liukuesteitä kengissä talvella
(Vastaajista 157 liikkuu jalan talvella)

Pyöräillessä pyöräilykypärää
(Vastaajista 157 pyöräilee)

Pyöräillessä talvella nastarenkaita
(Vastaajista 105 pyöräilee talvella)

Rullaluistellessa tai -hiihtäessä kypärää
(Vastaajista 80 rullaluistelee tai -hiihtää)

Rullaluistellessa tai -hiihtäessä polvi-, kyynär- ja rannesuojia
(Vastaajista 78 rullaluistelee tai -hiihtää)

Aurinkolaseja kirkkaalla säällä autoillessa
(Vastaajista 153 liikkuu kirkkaalla säällä)

Heijastinta liikkuessa pimeällä
(Vastaajista 172 liikkuu pimeällä)

Muuta turvavälinettä
(Vastaajista 14 käyttää jotakin muuta turvavälinettä)

Pyöräillessä pimeällä valoja
(Vastaajista 144 pyöräilee pimeällä)

Lapsella turvaistuinta pyöräillessä
(Vastaajista 62 pyöräilee pienen lapsen kanssa)

Mopoillessa kypärää 
(Vastaajista 64 mopoilee)

Lapsella turvaistuinta autossa
(Vastaajista 96 autoilee pienen lapsen kanssa)

Autoillessa turvavyötä
(Vastaajista 180 autoilee)

Arvioikaa, kuinka usein käytätte seuraavia turvavälineitä

Käytän aina Käytän yleensä Käytän joskus Käytän harvemmin En käytä

 
Kuva 19. Lieksan asukkaiden turvavälineiden käyttö asukaskyselyn mukaan. 

Kyselyyn vastasi 198 henkilöä. 

Asukas- ja koululaiskyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet 
Asukaskyselyssä asukkailta kysyttiin liikenneturvallisuuden kannalta ongel-
mallisia kohteita. Lisäksi koululaiskyselyiden yhteydessä koululaisilta kysyt-
tiin koulumatkan vaaranpaikkoja. Kyselyjen tulokset on analysoitu yhdessä 
ongelmakohdekokonaisuuden selvittämiseksi. Asukas- ja koululaiskyselyissä 
ongelmakohteiksi luokiteltiin sellaiset kohteet, jotka kyselyyn vastanneet 
mainitsivat vähintään kolme kertaa. Ongelmakohteita oli yhteensä 29 (Kuva 
20 ja Taulukko 7). 

Pielisentie mainittiin asukaskyselyssä 32 kertaa ja koululaiskyselyssä 10 
kertaa. Ongelmana olivat vastaajien mukaan erityisesti tien varteen pysä-
köidyt autot, jotka aiheuttavat vaaratilanteita varsinkin pyöräilijöille. Tasa-
arvoiset liittymät, kaksi ajokaistaa suuntaansa, jalkakäytävien huono kunto 
sekä pyörätien puuttuminen koettiin myös ongelmiksi Pielisentiellä. Paran-
nusehdotuksina vastaajat esittivät Pielisentielle mm. yhtä ajokaistaa suun-
taansa, pyöräteitä sekä Pielisentien muuttamista etuajo-oikeutetuksi (nume-
ro 1, Kuva 20 ja Taulukko 7). 
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Koski-Jaakon katu mainittiin asukaskyselyssä 27 kertaa ja koululais-
kyselyssä 3 kertaa. Vastaajat pitivät ongelmina kadun huonokuntoisuutta, 
tasa-arvoisia liittymiä sekä poikkikatujen liittymien huonoja näkemiä. Paran-
nusehdotuksiksi vastaajat esittivät mm. Koski-Jaakon kadun muuttamista 
etuajo-oikeutetuksi, hidasteita sekä näkemien parantamista (numero 2, Kuva 
20 ja Taulukko 7). 

Kantatien 73 alikulkutunneli Pokrontien ja Rauhalantien kohdalla mainit-
tiin koululaiskyselyssä 21 kertaa. Ongelmana vastaajat pitivät huonoa näky-
vyyttä. Parannusehdotuksina vastaajat esittivät mm. liikennepeilejä ja mopol-
la ajon kieltämistä kevyen liikenteen väylällä (numero 3, Kuva 20 ja Taulukko 
7). 

Koski-Jaakon kadun ja Koulukadun liittymä mainittiin koululaiskyselyssä 
21 kertaa. Vastaajat pitivät ongelmana liittymässä vilkasta liikennettä, autoili-
joiden korkeita nopeuksia sekä huonoja näkemiä. Parannusehdotuksina vas-
taajat esittivät mm. hidasteita (numero 4, Kuva 20 ja Taulukko 7). 

Koski-Jaakon kadun ja Kainuuntien liittymä mainittiin asukaskyselyssä 
kolme kertaa ja koululaiskyselyssä 17 kertaa. Liittymän ongelmina vastaajat 
pitivät vilkasta liikennettä, autoilijoiden korkeita ajonopeuksia sekä huonoja 
näkemiä. Parannusehdotuksina mainittiin mm. liikennevalot sekä väistämis-
velvollisuuksien selkeyttämistä (numero 5, Kuva 20 ja Taulukko 7). 

Pielisentien, Kainuuntien ja Asemakadun liittymä (ns. Kulman risteys) 
mainittiin asukaskyselyssä 17 kertaa. Liittymän laajuutta ja epäselvyyttä pi-
dettiin suurimpina ongelmina. Parannusehdotuksiksi vastaajat ehdottivat 
liikennevaloja ja kiertoliittymää (numero 6, Kuva 20 ja Taulukko 7). 

Yhdystiellä 15880 (Nurmestie) oleva Surpeenvaaran koulun liittymä 
mainittiin koululaiskyselyssä 17 kertaa. Vastaajat pitivät ongelmana liitty-
mässä huonoja näkemiä sekä autoilijoiden suuria ajonopeuksia. Paran-
nusehdotuksina vastaajat esittivät suojatietä ja näkemäraivausta (numero 7, 
Kuva 20 ja Taulukko 7). 

Seututie 524 (Pankajärventie) mainittiin asukaskyselyssä 6 kertaa ja koulu-
laiskyselyssä 9 kertaa. Suurimpina ongelmina vastaajat pitivät kevyen liiken-
teen väylän puuttumista sekä raskaan liikenteen suurta määrää ja tien huo-
nokuntoisuutta. Parannusehdotuksina vastaajat esittivät mm. kevyen liiken-
teen väylän ja valaistuksen rakentamista sekä valvonnan tehostamista (nu-
mero 8, Kuva 20 ja Taulukko 7). 

Kantatien 73, seututien 524 (Pankajärventien) ja yhdystien 15868 (Ke-
vätniementie) liittymä mainittiin asukaskyselyssä 13 kertaa. Vastaajat piti-
vät ongelmana kantatien korkeaa nopeusrajoitusta sekä vilkasta raskasta 
liikennettä. Parannusehdotuksina vastaajat esittivät mm. kiertoliittymän ja 
kevyen liikenteen alikulun rakentamista sekä nopeusrajoituksen alentamista 
(numero 9, Kuva 20 ja Taulukko 7).  

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi asukas- ja koululaiskyselyissä esille 
nousseita kohteita on esitetty oheisessa taulukossa. Suurin osa kohteista on 
Lieksan keskustaan sijoittuvia liittymiä. 
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Taulukko 7.  Asukas- ja koululaiskyselyissä esiin nousseet ongelmakohteet Liek-
sassa. 

Nro Kohde Maininnat Riskiluku Ongelmat 
   Asukas- 

kysely 
Koulu-

lais- 
kysely 

(jos ka-
saumapiste) 

  

1 Pielisentie 32 10 21,16,10 ja 6 
(neljä eri 

riskipistettä) 

Pielisentien varteen pysäköidyt autot 
aiheuttavat vaaratilanteita pyöräilijöille, 
tasa-arvoiset liittymät, kaksi ajokaistaa 
suuntaansa, jalkakäytävä huonokuntoi-
nen osalla Pielisentietä, pyörätie puuttuu, 
vilkas liikenne 

2 Koski-Jaakon katu 27 3  Katu on huonokuntoinen, tasa-arvoiset 
liittymät, poikkikatujen liittymissä huonot 
näkemät 

3 Kantatien 73 (Karjalantie) 
alikulkutunneli Pokrontien ja 
Rauhalantien kohdalla 

 21  Huonot näkemät 

4 Koski-Jaakon kadun ja 
Koulukadun liittymä 

 21  Vilkas liikenne, autoilijoiden korkeat 
nopeudet, huonot näkemät 

5 Koski-Jaakon kadun ja 
Kainuuntien liittymä 

3 17 16 Vilkas liikenne, autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet, huonot näkemät, tasa-
arvoisuus ei toimi 

6 Pielisentien, Kainuuntien ja 
Asemakadun liittymä 

17   Liittymä on epäselvä, laaja ja ruuhkautuu 
helposti, liittymä ei toimi kun liikennettä 
on paljon 

7 Yhdystie 15880 (Nurmestie), 
Surpeenvaaran koulun 
liittymä 

 17  Huonot näkemät, autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet 

8 Seututie 524 (Pankajärven-
tie) 

6 9 12 ja 11 
(kaksi eri 

riskipistettä) 

Kevyen liikenteen väylä puuttuu Merilän 
koulun läheisyydestä, tien päällyste 
huonokuntoinen, vilkas raskas liikenne 

9 Kantatien 73 (Karjalantie), 
seututien 524 (Pankajärven-
tie) ja Kevätniementien 
liittymä  

13  17 Kantatiellä liian korkea nopeusrajoitus, 
vilkas liikenne 

10 Siltakatu, kaarisilta 7 6 12 Silta on kapea, kaiteet ovat liian harvat 
11 Rantalantien, Mähköntien ja 

Siltakadun liittymä 
10   Liittymä on hankala ja epäselvä ja ruuh-

kautuu helposti 
12 Kantatien 73 (Karjalantie), 

Kalliokadun ja Koski-Jaakon 
kadun liittymä 

6 4  Näkemäesteet kiertoliittymän keskellä, 
vilkas liikenne, kevyen liikenteen alikulku-
tunneli puuttuu, autot saapuvat liittymään 
mutkan takaa 

13 Suotien, Kainuuntie ja Sora-
tien liittymä 

 9  Huonot näkemät, autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet, autot tulevat liittymään 
yhtäkkiä 

14 Pielisentien ja Koulukadun 
liittymä 

7  13 Vilkas liikenne, huonot näkemät 

15 Yhdystien 15900 (Yläviekin-
tie), Sepäntie ja Suopursunti-
en liittymä 

 7  Autoilijoiden korkeat ajonopeudet, vilkas 
raskas liikenne, huonot näkemät 

16 Koski-Jaakon kadun ja 
Urheilukadun liittymä 

 5  Huonot näkemät, autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet 

17 Suotien ja Repotien liittymä  5  Vilkas liikenne, alamäki, huonot näkemät 
18 Junaradan ylitys Jamalin 

kohdalla 
 5  Voi jäädä junan alle 

19 Paloasemantie ja Palokujan 
liittymä 

 5  Huonot näkemät 

20 Kantatien 73 (Karjalantie), 
Timitrantien ja Rantalantien 
liittymä 

5  5 Näkemäesteet kiertoliittymän keskellä 

21 Koulukatu 4   Vilkas kevyt liikenne 
22 Yhdystie 15880 (Nurmestie)  4  Kevyen liikenteen väylä puuttuu, tie on 

kapea 
23 Urheilukatu urheilukentän 

lähellä 
 4  Mäessä huonot näkemät 

24 Kainuuntie  4  Kainuuntien ylitykset vilkkaan liikenteen 
vuoksi 

25 Kantatie 73 (Karjalantie) 3   Kevyen liikenteen väylä on huonokuntoi-
nen, mopoilijat ajavat kovaa kevyen 
liikenteen väylällä 

26 Kantatien 73 (Karjalantie) ja 
Pokrontien liittymä 

3   Liian korkea nopeusrajoitus, liittymä on 
talvella liukas 

27 Kalevankadun ja Kalevanpo-
lun liittymä 

3   Huonot näkemät 

28 Suotien ja Kaskenkadun 
liittymä 

 3  Alamäki, huonot näkemät, autoilijoiden 
korkeat ajonopeudet 

29 Pielisentien ja Koski-Jaakon 
kadun liittymä 

 3  Vilkas liikenne, huonot näkemät, epäsel-
vät väistämissäännöt 
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Kuva 20. Asukas- ja koululaiskyselyssä esiin nousseet ongelmakohteet Lieksas-
sa. 

Yritysvierailu 

Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin vierailu yhteen alueen suureen 
työpaikkaan (Amcor Flexibles). Vierailulla keskusteltiin yrityksen kuljetusten 
ja työmatkaliikenteen suuntautumisesta ja ongelmista sekä parantamisehdo-
tuksista. Lisäksi selvitettiin, millaista liikenneturvallisuustyötä yrityksessä 
tehdään (tapaturmien seuranta ja ehkäisy), työnantajien valmiudet ja mah-
dollisuudet osallistua liikennekasvatus- ja -tiedotustyöhön sekä heidän nä-
kemyksensä työn suuntaamisesta yrityksissä. Lisäksi käynnillä kerrottiin 
mahdollisuuksista (toimintamalleista) tehdä liikenneturvallisuustyötä sekä 
osallistua kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan sekä suunni-
telman laadintaan.  

Amcorin Lieksan tehtaalla työskentelee noin 100 henkilöä, joiden joukossa 
on sekä päivätyötä että kolmivuorotyötä tekeviä. Työntekijät tulevat sekä 
Lieksan keskustasta että kauempaa, myös Joensuusta. Työmatkat kuljetaan 
henkilöautolla, pyörällä tai jalan. Myös skoottereilla/mopoilla kuljetaan eten-



 Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma 
LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 

42 

kin kesäisin. Työasiamatkoja tehdään työnantajan autolla tai omalla autolla 
sekä lentokoneella. Kuljetuksia tulee tehtaalle noin 4-5 rekkaa päivässä. 
Kuljetusten pääsuunta on etelään/etelästä. Kuljetukset kilpailutetaan sään-
nöllisesti ja tärkeimpänä asiana pidetään kuljetuksen soveltuvuutta tuotteille. 
Kuljetuksiin liittyvät turvallisuusasiat ovat pääasiassa lakisääteisiä ja kuulu-
vat kuljetusyritysten hoidettaviksi. Tehdasalueella liikuttaessa kuljettajia ja 
kuljetuksia koskevat tehtaan määräykset. 

Amcorilla seurataan tarkasti työtapaturmia. Tapaturman raportointiaika on 24 
tunnista kuukauteen vamman vakavuudesta riippuen. Säännökset on sovittu 
konsernitasolla ja kaikki tapaturmat käydään läpi työsuojelutoimikunnan toi-
mesta omassa yksikössä. Lisäksi tehdään tiedottamista myös toisen yksikön 
tapaturmista. Tilastoja käydään läpi henkilöstön kanssa. Läheltä piti 
-tilanteiden raportointiin liittyen on asetettu myös tavoitteet ja työntekijöitä 
kannustetaan raportointiin. Siihen liittyen on toteutettu mm. kampanjoita, 
joiden yhteydessä työntekijöille on hankittu turvavälineitä (pyöräilykypärä, 
liukuesteet) sekä arvottu polkupyörä turvavarusteineen (nastarenkaat, kypä-
rä). 

 
Kuva 21. Amcorilla seurataan tarkasti työtapaturmia. 

 
Työmatkatapaturmat ovat myös tiedossa vakuutusyhtiöiden kautta. Työmat-
koilla sattuneiden läheltä piti -tilanteiden seuranta ei ole yleistä. Kaikkien 
tapaturmien (työ- ja työmatka-) kustannukset ja niistä aiheutuneet työkyvyt-
tömyysajat ovat työnantajan tiedossa. Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 
kiinnostaa, erityisesti mm. oman työmatkan vaaranpaikkojen kartoitus. Myös 
kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan seuraamista ja tarvitta-
essa osallistumista pidettiin kiinnostavana. Asiaa vietiin eteenpäin liikenne-
turvallisuussuunnitelmatyön yhteydessä. 
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Työmatkaliikenteessä ja kuljetuksissa ei ole havaittu suuria ongelmia. Työ-
matkaliikenteen kannalta hankalimmat paikat keskittyvät tehtaan lähiympä-
ristön katuverkolle. Kerantie kokonaisuudessaan on suora ja leveä, mistä 
johtuen ajonopeudet ovat suuret. Kerantien ja Yrjäläntien liittymä on myös 
vaarallinen suurten nopeuksien vuoksi. Rantalantien /Siltakadun/Mähköntien 
liittymä on ongelmallinen, kevyt liikenne tulisi ohjata omille turvallisille reiteil-
le. Pielisentiellä pyöräilijöille ei ole turvallista väylää liikkua. Kuljetukset suju-
vat pääosin hyvin, reitillä kantatieltä 73 tehtaalle ei ole erityisiä ongelmia. 
Reitillä on tosin kiertoliittymiä ja hidasteita, jotka eivät ole raskaalle liikenteel-
le mieluisia ratkaisuja. 

Liikenneturvallisuustyön kehittäminen kiinnosti yrityksen työsuojeluhenkilös-
töä, erityisesti mm. oman työmatkan vaaranpaikkojen kartoitus. Myös kau-
pungin liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan seuraamista ja tarvittaessa 
osallistumista pidettiin kiinnostavana.  

Käynnillä esiteltiin lisäksi Liikenneturvan työmatkaliikenteen turvallisuusai-
neistoa sekä mahdollisuuksia liikenneturvallisuustyön tehostamiseen. 

2.3 Koulujen liikenneturvallisuus 

Suunnitelman yhteydessä tehtiin Lieksan koululaisille liikenneturvallisuus-
kysely. Kyselyyn vastasi koululaisia kaikista luokka-asteista. Vastauksia saa-
tiin yhdeksästä koulusta yhteensä 473 kpl, joista 269 oli alakoululaisten vas-
tauksia ja loput 204 yläkoululaisten vastauksia. Vastauksia saatiin Jamalin, 
Kolin, Merilän, Rantalan, Rauhalan, Surpeenvaaran, Viekin ja Vuoniskylien 
alakouluista sekä Lieksan Keskuskoulusta niin ala- kuin yläkoulun osalta. 
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Kuva 22. Lieksan alakoululaisten turvavälineiden käyttöosuudet. 

 

Koululaisten turvavälineiden käyttäminen 
Kyselyssä kysyttiin koululaisten turvavälineiden käyttöä. Eniten koululaiset 
käyttivät turvavälineistä turvavyötä autossa. Koululaisista 79-93 % käytti tur-
vavyötä aina tai yleensä. Alakoululaisista pyöräilykypärää käytti aina tai 
yleensä 71 % ja yläkoululaisista vain 13 %. Heijastinta pimeällä käytti ala-
koululaisista aina tai yleensä 85 %, mutta yläkoululaisista vain 52 %. Pimeäl-
lä pyöräillessä valoja käytti alakoululaisista aina tai yleensä 70 % ja yläkou-
lulaisista 65 %. Yleisesti ottaen alakoululaiset käyttivät turvavälineitä selvästi 
enemmän kuin yläkoululaiset (Kuva 22 ja Kuva 23). 
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Kuva 23. Lieksan yläkoululaisten turvavälineiden käyttöosuudet. 

 

Koulumatkan ongelmakohteet 
Koululaisilta kysyttiin myös koulumatkan vaarallisia paikkoja sekä vaarallis-
ten paikkojen ongelmia. Koululaiset kokivat ongelmiksi teiden ja katujen liit-
tymät, vilkkaan autoliikenteen, autoilijoiden korkeat ajonopeudet, teiden ja 
katujen ylitykset sekä näkemäesteet. Vastaukset on analysoitu kohdassa 
2.2. 

Asukaskyselyn yhteydessä koulumatkoihin ja koulukuljetuksiin liittyviä on-
gelmia kysyttiin erillisellä kysymyksellä. Vastauksia saatiin yhteensä 93 vas-
taajalta. Kyselyssä esiin nousseita koulumatkoihin liittyviä ongelmia olivat 
koulukuljetusmatkat ja -aikataulut, muiden autoilijoiden käyttäytyminen sekä 
kevyen liikenteen väylien ja tievalaistuksen puuttuminen. 

Lasten koulumatkojen suurimmaksi turvallisuusongelmaksi koettiin koulukul-
jetukset. Koulumatkoja pidettiin liian pitkinä ja linja-autojen vuoroja oli vas-
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taajien mukaan liian vähän. Koulukuljetusten aikatauluja pidettiin liian tiuk-
koina ja matkustajien määrää liian suurena. Myös koulukuljetukseen oikeut-
tavaa koulumatkaa pidettiin liian pitkänä. 

Autoilijoiden käyttäytyminen, kiire ja varsinkin kevyen liikenteen ja lasten 
huomioon ottaminen koettiin ongelmana. Myös koululaisten käyttäytymises-
sä kevyen liikenteen väylillä ja liikennesääntöjen tuntemuksessa koettiin ole-
van parantamisen varaa. 

Kevyen liikenteen väylän puuttuminen etenkin Pankajärventieltä (seututie 
524) koettiin ongelmaksi. Tiellä on paljon raskasta liikennettä ja lapset joutu-
vat käyttämään tien piennarta.  

Vastaajien mukaan ongelmiksi koettiin myös tievalaistuksen puuttuminen, 
talvikunnossapito, koulun vaihtaminen kesken päivän sekä mopojen sallimi-
nen kevyen liikenteen väylillä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä kannustettiin koulu-
ja laatimaan kyselyjen tulosten pohjalta myös omat koulukohtaiset liikenne-
turvallisuussuunnitelmansa. Suuri osa kouluista laatikin ko. suunnitelmat 
Liikenneturvan opastusaineiston pohjalta. 

2.4 Esteettömyys 

Suunnitelman yhtenä painopistealueena oli esteettömyys. Asukaskyselyssä 
asukkailta tiedusteltiin yhdellä kysymyksellä erityisesti esteettömyyteen liitty-
viä ongelmia. Alueen esteettömyyteen ja esteettömyysongelmiin saatiin ky-
selyssä vastauksia 92 vastaajalta. 

Julkisten tilojen saavutettavuutta pidettiin vastaajien mukaan suurimpana 
esteettömyysongelmana. Hissien, luiskien sekä automaattiovien puuttumi-
nen koettiin ongelmaksi useammassa julkisessa rakennuksessa. Myös katu-
jen reunakivet ja jalkakäytävien korkeuserot koettiin ongelmaksi varsinkin 
suojateiden kohdilla.  

Talvikunnossapitoa pidettiin vastaajien mukaan esteettömyysongelmana. 
Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien aurausta ja liukkaudentorjuntaa 
pidettiin huonona ja osin hitaana. Aurausvalleista johtuvat näkemäongelmat 
koettiin ongelmaksi talviaikaan. 

Esteettömyyteen liittyviä ongelmia selvitettiin lisäksi työn aikana järjestetyllä 
esteettömyyskävelyllä. Kävelystä laadittu muistio on esitetty raportin liitteenä 
2. 

2.5 Vanhusten vaaranpaikkakartoitus 

Vanhusten kokemia liikenneympäristön vaaranpaikkoja kartoitettiin työn yh-
teydessä tehdyllä erillisellä kyselyllä. Kyselyyn saatiin vastauksia 26 vastaa-
jalta. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin keskustan korkeat reunakivet sekä 
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vaikea sisäänpääsy useimpiin julkisiin rakennuksiin mm. luiskien puuttumi-
sesta johtuen.  

Useita keskustan liittymiä pidettiin sekavina ja hankalina hahmottaa etuajo-
oikeusjärjestelyjen ja liittymien laajuuden vuoksi. Lisäksi useiden liittymien 
näkemiä pidettiin puutteellisina. 

Pyörätien puuttuminen Pielisentien varresta ja pyöräilijöiden liikkuminen au-
toilijoiden seassa koettiin ongelmaksi. Mopot ja mopojen salliminen kevyen 
liikenteen väylillä aiheuttivat myös vastaajien mielestä vaaratilanteita. 

Lisäksi vastauksissa toivottiin keskusta-alueelle mm. lisää penkkejä sekä 
invapaikkoja ja valaistuksen parantamista. 

2.6 Joukkoliikenne 

Lieksan kaupungin alueella järjestettävän linja-autoliikenteen runko perustuu 
kantatietä 73 pitkin ajettaviin vakiovuoroihin. Kutsujoukkoliikenteen merkitys 
on kaupungin alueella jo nykyisin merkittävä ja sen toimivuutta pidetään erit-
täin hyvänä ja esimerkillisenä. Joukkoliikennetarjontaa täydentävät taksit 
sekä Joensuu-Nurmes-radan kiskobussiliikenne. 

Joukkoliikenteen järjestämisen osalta ei nykyisin esiinny merkittäviä liiken-
neympäristöpuutteita, esim. linja-autopysäkkien kunnossapitoon ja sijaintei-
hin ollaan kyselyjen perusteella tyytyväisiä. Yksittäisten pysäkkien osalta on 
tarpeen kehittää pysäkkien ja pysäkkiyhteyksien valaistusta. Eniten tarpeita 
on tiestön kunnossapidon kehittämisessä (täsmähoito). Koulukuljetuksiin 
liittyviä kehittämistarpeita on käsitelty luvussa 2.3. 

Huomioon otettavaa on, että Lieksan keskustan osalta eivät linja-autot lii-
kennöi keskustan pääkadulla (Pielisentiellä-Siltakadulla) mm. Kaarisillan 
painorajoituksesta johtuen. 

2.7 Kunnossapito 

Lieksan kaupungin alueella korostuvat tyypilliset haja-asutusalueelle suurel-
ta osin sijoittuvan kunnan ongelmat. Päätiestö (kantatie 73 ja pääosin seutu-
tiet) pystytään pitämään kunnossa eikä mm. talvikunnossapidosta ole juuri 
tullut ko. kohteista valituksia. Alemmalla tieverkolla puolestaan näkyvät mo-
nin paikoin päällysteiden huonokuntoisuudesta aiheutuvat ongelmat, talvi-
hoidon puutteet (vaadittava tiestön laatutaso koetaan liian matalaksi) sekä 
mm. soratiestön osalta kelirikko-ongelmat. Alemman tieverkon osalta ongel-
mia korostavat paikoin vaaralliset mäet ja pimeät mutkat, joita esiintyy erityi-
sesti vähäliikenteisimmillä teillä. Keskustan katuverkolla korostuvat talvihoi-
don ongelmat, mm. polanteet, uraisuus ja näkemäesteinä olevat lumikasat. 
Yksityisteiden osalta ongelmia muodostavat monin paikoin niin huono kunto, 
talvikunnossapito kuin mm. kelirikko. Kokonaisuutena kyselyjen kärkipäähän 
on noussut ongelmana nimenomaan teiden ja katujen heikko kunto. 
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Huomioon otettavaa on, että kaupungin alueella on jo nykyisin useita määri-
teltyjä talvikunnossapidon täsmähoitokohteita koskien niin polanteen pois-
toa, liukkaudentorjuntaa, pistehiekoituskohteita, kevyen liikenteen väylien 
hoitoa kuin aurausvallien madallusta. Täsmähoitokohteet kohdistuvat mm. 
koulukuljetusreiteille, urautuneille tiejaksoille sekä vaarallisiin liittymiin. 

2.8 Liikenneturvallisuustyö 

Lieksan edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma ei sisältänyt liikenneturval-
lisuustyön toimintasuunnitelmaa, minkä vuoksi koko kaupungin kattava lii-
kenneturvallisuustyö ei ollut ennen suunnitelman käynnistymistä järjestelmäl-
listä ja suunnitelmallista. Kaupungissa oli kuitenkin olemassa liikenneturvalli-
suustyöryhmä, johon oli nimetty eri edustajia eri hallintokunnista ja yhteistyö-
kumppaneista. Ryhmä oli kokoontunut satunnaisesti. Liikenneturvallisuus-
työtä on tehty kuitenkin itsenäisesti eri hallintokunnissa ja yhteistyössä mm. 
poliisin, palo- ja pelastusviranomaisten sekä Liikenneturvan kanssa.  
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3 LIIKENNETURVALLISUUSTAVOITTEET 

3.1 Onnettomuuksien vähentämistavoitteet 

Lieksan liikenneturvallisuustilanteen kehitykselle asetettavat tavoitteet joh-
dettiin valtakunnallisista ja Itä-Suomen läänin tavoitteista seuraavasti: 

Valtakunnalliset tavoitteet 
Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi asetettiin seuraavat valtakunnalliset tavoitteet 
liikennekuolemien vähentämiselle: 

- Vuonna 2010 liikennekuolemien määrän on oltava alle 250. (Vuonna 
2007 liikenneonnettomuuksissa kuoli 362 henkilöä.) 

- Pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjes-
telmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä 
loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tavoitteena on luoda edellytykset 
liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 
paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100. 

 
Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2006 - 2010 val-
mistui joulukuussa 2005. Vuonna 2001 tehty periaatepäätös on vahvistettu 
valtioneuvoston maaliskuussa 2006 tekemässä periaatepäätöksessä. Pää-
tökseen on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmasta sellaiset tärkeimmät 
toimenpiteet, joissa valtioneuvoston periaatteellinen kannanotto on tarpeen 
liikenneturvallisuustyötä tekevien organisaatioiden kannalta. Päätöksessä on 
esitetty, että vuosina 2006 - 2010 valmistellaan ja toteutetaan seuraaviin 
osa-alueisiin liittyviä toimenpiteitä: 

- Yhteistyön tehostaminen 
- EU-yhteistyö 
- Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen 
- Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskes-

kuksissa 
- Nopeuksien hallinta 
- Päihdeonnettomuuksien vähentäminen 
- Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen 
- Kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseurannan tehostaminen. 

 

Itä-Suomen läänin tavoitteet 
Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelman 2007-2011 tavoitteeksi 
on kirjattu: ”liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumi-
sia enintään 500 henkilöä”. 

Suunnitelmassa liikenneturvallisuustyölle on esitetty seuraavat tavoitteet:  

1. Pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen 
2. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskes-

kuksissa 
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3. Nopeuksien hillitseminen 
4. Päihdeonnettomuuksien vähentäminen 
5. Ammattiliikenteen onnettomuuksien vähentäminen 
6. Onnettomuuksien seurausten lieventäminen 
7. Vesi- ja maastoliikenteen onnettomuuksien vähentäminen. 

Kunkin tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty toimenpiteet. 

3.2 Liikenneturvallisuustavoitteet Lieksassa 

3.2.1 Määrälliset tavoitteet  

Lieksan kaupungin liikenneturvallisuuden määrälliset tavoitteet sidottiin kau-
pungin alueella liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden 
henkilöiden määrään. Tavoitteen toteutumista seurataan onnettomuustilas-
toista. 
 
Vuosina 1998-2007 kuoli Lieksan tie- ja katuverkolla liikenneonnettomuuk-
sissa keskimäärin yksi henkilö ja loukkaantui 17,5 henkilöä vuodessa.  Ta-
voitteeksi asetettiin, että vuonna 2015 ei kaupungin alueella kukaan 
kuole liikenteessä ja loukkaantuneiden määrä on enintään 10. 
 

3.2.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Toiminnalliset liikenneturvallisuustavoitteet asetettiin nykytilan selvityksessä 
esille nousseiden ongelmien pohjalta. Sekä liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteet että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma on laadittu 
pyrkien edistämään asetettuja tavoitteita.  

Toiminnalliset tavoitteet tarkistetaan noin kolmen vuoden välein liikennetur-
vallisuustyöryhmässä. 

 
 

SSeeuurraaaavvaann  kkoollmmeenn  vvuuooddeenn  aaiikkaannaa  LLiieekkssaassssaa  
��  aallooiitteettaaaann  lliiiikkeennnneettuurrvvaalllliissuuuussttyyöörryyhhmmäänn  ttooiimmiinnttaa  jjaa  lliiiikkeennnneettuurrvvaall--

lliissuuuussttiillaanntteeeenn  sseeuurraannttaa  rryyhhmmäässssää..  AAllooiitteettaaaann  uuuussiieenn  ttooiimmiinnttaa--
ssuuuunnnniitteellmmiieenn  ttootteeuuttttaammiinneenn..  

��  hhiilllliittäääänn  yylliinnooppeeuukkssiiaa  ttuukkeemmaallllaa  nnooppeeuussrraajjooiittuukkssiiaa  sseekkää  rraakkeenntteeeell--
lliissiinn  eettttää  aasseennnneekkaassvvaattuukksseenn  kkeeiinnooiinn..  

��  sseellkkeeyytteettäääänn  kkeesskkuussttaann  lliiiikkeennnneejjäärrjjeesstteellyyjjää..  
��  ppaarraannnneettaaaann  lläähhiilliiiikkkkuummiissyymmppäärriissttööjjeenn  ttuurrvvaalllliissuuuuttttaa  ((oommaattooiimmiisseenn  

lliiiikkkkuummiisseenn  ttuurrvvaaaammiinneenn))..  
��  ppaarraannnneettaaaann  hhaajjaa--aassuuttuussaalluueeiiddeenn  ttiieevvaarrssiiaassuuttuusskkeesskkiittttyymmiieenn  ttuurr--

vvaalllliissuuuuttttaa..  
��  kkaannnnuusstteettaaaann  yyrriittyykkssiiää,,  jjäärrjjeessttööjjää  jjaa  yyhhtteeiissööjjää  mmuukkaaaann  lliiiikkeennnneettuurr--

vvaalllliissuuuussttyyööhhöönn..  
��  ppaarraannnneettaaaann  kkoouulluurreeiittttiieenn  ttuurrvvaalllliissuuuuttttaa..  
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4 ONGELMAKOHTEET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN 
PARANTAMISTOIMENPITEET 

4.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Seuraavassa on esitetty kyselyjen ja haastattelujen, onnettomuusanalyysien, 
aloitteiden, yleisötilaisuuksien sekä maastokäyntien perusteella esiin nous-
seet ongelmakohteet sekä niihin suunnitellut toimenpiteet. Suunnittelun pai-
nopisteinä olivat Lieksan keskusta ja sen lähialueet lähiliikkumisympäristöi-
neen, koulujen ympäristöt taajamissa ja haja-asutusalueella, keskeiset kylä-
alueet sekä kantatien 73 ja seututeiden liikenneturvallisuusongelmakohteet. 
Toimenpiteiden suunnittelussa painotettiin pieniä ja vähäisiä investointeja 
vaativia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet on esitetty seuraavissa luvuissa ongelmakohteittain sisältäen 
rakenteelliset ja liikenteen ohjauksen toimenpiteet. Lisäksi on esitetty kun-
nossapitoon, valvontaan, esteettömyyteen ja joukkoliikenteeseen liittyviä 
toimenpiteitä. 

Ongelmakohdekuvaukset ja toimenpiteet on esitetty lisäksi tarkemmin kar-
toilla (Kuva 24 ja Kuva 39) ja raportin liitteenä 1 olevissa toimenpidetaulu-
koissa. Taulukoissa on esitetty lisäksi toimenpiteiden toteuttamiskustannuk-
set, kiireellisyysluokat ja vastuutahot. 

Toimenpiteiden kirjaamisessa kiinnitettiin huomiota suunnitelman päivitettä-
vyyteen. Toimenpide-ehdotusten taulukot toimitettiin erillisenä tiedostoina 
tilaajalle päivittämistä varten. Toimenpiteitä on helppo poistaa tai lisätä tau-
lukoihin. Lisäksi taulukoissa on seurantasarake, johon lisätään merkintä, kun 
toimenpide on toteutettu. 
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4.2 Lieksan keskustaajama 

 
Kuva 24. Toimenpiteet Lieksan taajamassa. 

 
Toimenpidenumero 1: Kantatie 73, Pokrontien liittymä 

Kantatiellä 73 keskustaajaman eteläpuolella olevassa Pokrontien liittymässä 
on kantatien tasaus Pokrontietä korkeammalla. Liittymä koetaan tämän 
vuoksi hankalaksi varsinkin talvella liukkaalla kelillä. Pokrontien liittymän 
liikennemäärät tulevat lisäksi lisääntymään Kelan toimipisteen siirtyessä kou-
lun tiloihin. Toimenpiteeksi esitetään Pokrontien liittymähaaran tasauksen 
nostoa (Kuva 25). 
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Kuva 25. Kantatiellä 73 oleva Pokrontien liittymä koetaan hankalaksi varsinkin 

liukkaalla kelillä. 

 
Toimenpidenumero 2: Kantatie 73, Rauhalan alikulkutunneli 

Kantatien 73 Rauhalan kohdalla alittava kevyen liikenteen alikulkutunneli 
koetaan vaaralliseksi varsinkin huonojen näkemien takia. Toimenpiteeksi 
estetään keskiviivan ja ajosuuntanuolten maalaamista tunneliin sekä liiken-
nepeilien asentamista näkyvyyden parantamiseksi. 

Toimenpidenumero 3: Kantatie 73, keskustan eteläpuoli 

Kantatien 73 nopeusrajoitus on Lieksan keskustan kohdalla 60 km/h. Kes-
kustan eteläpuolella em. nopeusrajoitus päättyy nykyisin Sittapuron sillan 
kohdalla, jolloin niin seututien 522 (Hattuvaarantien) liittymä kuin ongelmalli-
sena koettu Pokrontien liittymä jäävät 80 km/h rajoituksen alueelle. Toimen-
piteeksi esitetään nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista Pokrontien liittymän 
eteläpuolelle saakka. 

Toimenpidenumero 4: Seututie 522 (Hattuvaarantie), Lamminkyläntien 
liittymät 

Seututiellä 522 (Hattuvaarantie) olevissa Lamminkyläntien liittymissä eivät 
autoilijat noudata Stop-liikennemerkkejä. Merkkien ja pysäytysviivojen sijoit-
telu on aiheuttanut sekaannusta, koska etelän suunnasta tultaessa Stop-
merkki on ennen suojatietä ja pysäytysviiva suojatien jälkeen. Keskustan 
suunnasta tultaessa Stop-merkki ja pysäytysviiva ovat suojatien jälkeen. 
Toimenpiteeksi esitetään kolmioiden asettamista molemmille puolille ennen 
suojateitä ja Stop-merkkien sijoittamista ja pysäytysviivojen maalaamista 
suojateiden jälkeen lähemmäksi päätien reunaa. 
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Toimenpidenumero 5: Rantalantien ja Siltakadun/Mähköntien liittymä 

Rantalantien ja Siltakadun/Mähköntien liittymä on epäselvä ja hankala hah-
mottaa niin autoilijoiden kuin kevyen liikenteenkin kannalta. Lisäksi läheisten 
kauppojen piha-alueita ei ole eroteltu kevyen liikenteen väylistä ja liittymät 
kauppojen pihoihin ovat epäselviä. Toimenpiteeksi esitetään ensi vaiheessa 
kauppojen piha-, liittymä- ja pysäköintijärjestelyjä sekä pitkällä tähtäimellä 
liittymän parantamista kiertoliittymäksi (Kuva 26 ja Kuva 27). 

 
Kuva 26. Rantalantien ja Siltakadun/Mähköntien liittymä on epäselvä ja hankala 

hahmottaa. 
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Kuva 27. Kevyen liikenteen väylää ja kauppojen piha-alueita ei ole eroteltu. 

Toimenpidenumero 6: Palokujan ja Paloasemantien liittymä 

Palokujan ja Paloasemantien liittymässä on ongelmana erityisesti kevyen 
liikenteen kannalta huono näkyvyys sekä kevyen liikenteen väylän puuttumi-
nen. Toimenpiteeksi esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista Palo-
asemantielle välille Rantalantie – Palokuja, jotta kevyt liikenne saadaan oh-
jattua turvallisesti Rantalantien varteen. 

Toimenpidenumero 7: Iljanniementien ja Sohotien liittymä 

Iljanniementie on suora ja liikennealueeltaan leveä katu, joka houkuttelee 
korkeisiin ajonopeuksiin asuinalueella. Toimenpiteeksi esitetään korotetun 
liittymäalueen rakentamista Iljanniementien ja Sohotien liittymään (Kuva 28). 

Toimenpidenumero 8: Siltakatu 

Siltakadulla on Rantalantien ja Kaarisillan välillä kevyen liikenteen väylä vain 
kadun itäpuolella, vaikka myös kadun länsipuolella on selvä kevyen liiken-
teen yhteystarve. Kaarisillalla väylät ovat molemmilla puolilla siltaa. Toimen-
piteeksi esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista Siltakadulle Kaari-
sillan ja Rantalantien välille kadun toiselle puolelle (Kuva 29). 

Kaarisillasta keskustan suuntaan (Pielisentien ja Hovileirinkadun välillä) ei 
kevyen liikenteen väylää ole eroteltu ajoradasta. Toimenpiteeksi esitetään 
kevyen liikenteen väylän parantamista ja erottamista ajoradasta reunakive-
yksellä (Kuva 30). 
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Kuva 28. Iljanniementien ja Sohotien liittymään esitetään korotetun liittymäalu-

een rakentamista. 

 

 
Kuva 29. Varsinainen kevyen liikenteen väylä puuttuu Siltakadulla kaarisillan ja 

Rantalantien välitä, johon nyt on muodostunut leveä piennar. 
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Kuva 30. Pielisentien ja Hovileirinkadun välillä ei kevyen liikenteen väylää ole 

eroteltu ajoradasta. 

 
Toimenpidenumero 9: Siltakatu, Kaarisilta 

Kaarisilta on kapea ja huonokuntoinen. Liikennöinti sillalla on kielletty ras-
kailta ajoneuvoilta ja sillalla on 3 tonnin painorajoitus sekä 3,5 metrin korke-
usrajoitus. Sillan molemmilla puolilla on kapeat kevyen liikenteen väylät, jot-
ka ovat puurakenteisia. 

Sillan mahdollisia käyttörajoituksia tutkitaan keväällä 2009 käynnistyneessä 
Pielisentien yleissuunnitelmassa. 

Siltakadulla lähellä Kaarisiltaa sijaitsevaan Koski-Jaakon kadun liittymään 
esitetään lisäksi väistämisvelvollisuusmerkin asettamista Koski-Jaakon ka-
dun suunnasta tuleville. 
 
Toimenpidenumero 10: Siltakadun ja Simo Hurtan kadun liittymä. 

Simo Hurtan katu toimii yhtenä keskustaan kantatieltä 73 johtavana sisään-
tuloreittinä. Heti kantatieltä keskustan suuntaan käännyttäessä on sekavaksi 
koettu Siltakadun liittymä. Liittymän parantamisratkaisuja tulee tutkia Pie-
lisentien suunnittelun yhteydessä, koska Pielisentien ja mm. Kaarisillan pa-
rantamisratkaisuilla tulee olemaan merkittävä vaikutus myös em. liittymän 
parantamistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin (Kuva 31). Samalla tulee tutkia 
myös mahdollisuudet katkaista Simo Hurtan kadun liittymä kokonaan kanta-
tieltä 73. 
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Kuva 31. Siltakadun ja Simo Hurtan kadun liittymä koetaan sekavaksi. 

 
Toimenpidenumero 11: Pielisentie  

Pielisentie on Lieksan keskustan läpi johtava vilkas pääkatu. Kadulla on 
keskustajaksolla kaksi kaistaa suuntaansa. Ulommaisia kaistoja käytetään 
kuitenkin pääosin pysäköintiin ja kääntymiseen oikealle. Pielisentien ongel-
mana on mm. pyöräteiden puuttuminen, mistä johtuen pyöräilijät liikkuvat 
autoliikenteen seassa ja osa jalkakäytävillä. Myös pysäköidyt autot aiheutta-
vat vaaratilanteita pyöräilijöille. Katuliittymät ovat tasa-arvoisia ja useat niistä 
koetaan vaikeasti hahmotettaviksi. Keskustajakson pohjois- ja eteläpäässä 
olevat Asemakadun ja Siltakadun liittymät koetaan sekaviksi, erityisesti 
Asemakadun liittymää pidetään liian laajana ja hankalana. Pielisentiellä on 
myös paljon esteettömyysongelmia (Kuva 32). 

Pielisentien yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin keväällä 2009. 
Suunnitelmassa tulee tutkia mm. kiertoliittymien rakentamismahdollisuudet 
Siltakadun ja Asemakadun liittymiin, Koulukadun liittymän mahdollinen korot-
taminen, väistämisvelvollisuus- ja pysäköintijärjestelyt, kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantaminen sekä esteettömyysongelmien lieventäminen. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää todettuihin onnettomuuksien kasaumapis-
teisiin (kohta 2.1.3). 
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Kuva 32. Pielisentien ongelmana ovat mm. koko katutilan jäsentymättömyys, 

puutteelliset kevyen liikenteen olosuhteet ja monet esteettömyyson-
gelmat. 

 
Toimenpidenumero 12: Koski-Jaakon katu 

Koski-Jaakon kadun ongelmiksi koetaan tasa-arvoiset liittymät, poikkikatujen 
liittymien huonot näkemät sekä kadun huono kunto. Kadun varteen sijoittu-
vat Lieksan Keskuskoulut, joiden välillä on paljon myös keskellä koulupäivää 
tapahtuvaa liikkumista. Toimenpiteeksi esitetään Koski-Jaakon kadun muut-
tamista etuajo-oikeutetuksi sekä samalla korotettujen liittymäalueiden raken-
tamista Moisionkadun, Koulukadun, Urheilukadun ja Närhitien/Pajakadun 
liittymiin sekä loivapiirteisen hidastetöyssyn rakentamista koulun kohdalle 
Kuhmonkadun ja Tapionkadun välille. Ko. hidasteet voidaan toteuttaa, kun 
kadun varrella sijaitseva paloasema on siirtynyt uuteen paikkaan. 

Toimenpidenumero 13: Koulukatu 

Koulukatu on yksi Pielisentien poikkikaduista. Katu on leveä ja molemmilla 
puolilla olevat jalkakäytävät ovat osin huonokuntoisia. Kadun varteen sijoit-
tuu Lieksan Keskuskoulun alakoulu, mistä johtuen alueella liikkuu paljon 
alakoululaisia. Toimenpiteeksi esitetään kadun kaventamista ja pysäköintijär-
jestelyjä sekä kevyen liikenteen väylien parantamista (Kuva 33). Toimenpi-
teet tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan Pielisentien parantamisen yh-
teydessä. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon myös koulukuljetusten vaati-
mat järjestelyt. 
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Kuva 33. Koulukatu on liikennetarpeisiin nähden liian leveä. Lisäksi jalkakäytä-

vät ovat kapeat ja osin huonokuntoiset. 

 
Toimenpidenumero 14: Pielisentie, Tapionkadun ja Pajakadun liittymät 

Pielisentiellä sijaitsevien Tapionkadun ja Pajakadun liittymien kohdilla olevat 
suojatiet koetaan vaarallisiksi. Toimenpiteeksi esitetään korotettujen liittymä-
alueiden rakentamista Pielisentielle Tapionkadun ja Pajakadun liittymiin. 

Toimenpidenumero 15: Pielisentien ja Koski-Jaakon kadun liittymä 

Pielisentien ja Koski-Jaakon kadun liittymä koetaan ongelmalliseksi huono-
jen näkemien, vilkkaan liikenteen ja epäselvien väistämisvelvollisuuksiensa 
takia. Toimenpiteeksi esitetään ensi vaiheessa etuajo-oikeusjärjestelyjen 
selkeyttämistä kolmioilla ja pitemmällä tähtäimellä liittymän porrastamista. 

Toimenpidenumero 16: Koski-Jaakon kadun ja Mönninkadun liittymä 

Koski-Jaakon kadulla heti kantatien liittymän jälkeen sijaitseva Mönninkadun 
tasa-arvoinen liittymä aiheuttaa erityisesti ulkopaikkakuntalaisille usein vaa-
ratilanteita, koska liittymä sijaitsee kantatieltä saavuttaessa yllättävässä pai-
kassa. Toimenpiteeksi esitetään kolmion asettamista Mönninkadun suunnas-
ta tuleville. 

Toimenpidenumero 17: Kainuuntie 

Kainuuntien ongelmat koskevat sekä kevyttä liikennettä että epäselviksi ko-
ettuja liittymien väistämisvelvollisuuksia. Useat liittymien kohdilla olevat ke-
vyen liikenteen ylityspaikat koetaan vaarallisiksi. Toimenpiteeksi esitetään 
Kainuuntien muuttamista etuajo-oikeutetuksi kaduksi ja samalla korotettujen 
loivapiirteisten suojateiden rakentamista Kalevankadun/Väinöläntien liitty-
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mään, Savolankadun/Jokikadun liittymään, Kalevankadun sekä Sora-
tien/Suotien liittymään. Ko. toimenpiteellä selkeytetään Kainuuntien merki-
tystä kaupungin sisääntuloväylänä, mutta huolehditaan liikenneturvallisuusti-
lanteesta hillitsemällä liian korkeita ajonopeuksia. 

Toimenpidenumero 18: Kalevankadun ja Kalevanpolun liittymä 

Kalevankadun ja Kalevanpolun liittymä koetaan ongelmalliseksi huonojen 
näkemien sekä autojen korkeiden ajonopeuksien takia. Toimenpiteeksi esi-
tetään korotetun liittymäalueen rakentamista Kalevankadun ja Kalevanpolun 
liittymään. 

Toimenpidenumero 19: Suotie välillä Peltolankatu – Ansuntie 

Suotie on tarkoitettu Peltolankadun ja Ansuntien välillä ainoastaan kevyelle 
liikenteelle. Väylää käytetään kuitenkin myös läpiajoon autoilla. Toimenpi-
teeksi esitetään betoniporsaan/käännettävän puomin laittamista Suotielle 
estämään läpiajo. 

Toimenpidenumero 20: Suotien ja Kaskenkadun liittymä 

Suotien ja Kaskenkadun liittymässä ongelmana ovat autoilijoiden korkeat 
ajonopeudet sekä huonot näkemät. Toimenpiteeksi esitetään korotetun liit-
tymäalueen rakentamista Suotien ja Kaskenkadun liittymään. 

Toimenpidenumero 21: Suotien ja Repotien liittymä 

Suotien ja Repotien liittymä koetaan ongelmalliseksi autoilijoiden korkeiden 
ajonopeuksien sekä huonojen näkemien takia. Toimenpiteeksi esitetään 
korotetun liittymäalueen rakentamista Suotien ja Repotien liittymään. 

Toimenpidenumerot 22-24: Seututie 524 (Pankajärventie) välillä Kevät-
niemen liittymä – Merilä 

Seututiellä 524 (Pankajärventiellä) ei ole välillä Kevätniemen liittymä - Merilä 
kevyen liikenteen väylää tai valaistusta. Ko. välillä on paljon kevyttä liiken-
nettä, tie on vilkasliikenteinen ja raskaan liikenteen osuus on suuri. Välillä on 
tapahtunut myös useita onnettomuuksia. Toimenpiteeksi esitetään kevyen 
liikenteen väylän ja valaistuksen rakentamista välille Kevätniemen liittymä - 
Merilä. Seututielle esitetään Repotien liittymään myös väistötilan rakentamis-
ta sekä Stop-merkin asettamista Repotieltä tuleville. Repotielle, noin 200 
metriä ennen liittymää esitetään lisäksi ennakkovaroitusmerkin asentamista 
(väistämisvelvollisuusmerkki ja lisäkilpi ”Stop 200 m” (Kuva 34). 
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Kuva 34. Seututieltä 524 (Pankajärventieltä) puuttuu kevyen liikenteen väylä 

sekä valaistus. 

 
Toimenpidenumero 25: Seututien 524 ja Pielisentien/Nurmestien liitty-
mä 

Kevyen liikenteen ylitykset koetaan seututien 524 ja Pielisentien/Nurmentien 
liittymässä vaarallisiksi, koska paikalla ei ole suojatietä (Kuva 35). Toimenpi-
teeksi esitetään keskisaarekkeellisen suojatien rakentamista ja suojatien 
ennakkovaroitusmerkkien (merkki nro 151) asettamista seututielle 524 liitty-
män molemmin puolin ottaen huomioon myös raskaan liikenteen kääntymis-
ten vaatimat tilatarpeet. 

Lisäksi liittymän keskustan puoleisella haaralla esitetään kevyen liikenteen 
ohjauksen ja opastuksen tehostamista, jotta kevyt liikenne ohjautuisi käyttä-
mään uutta Rentukantien suuntaan johtavaa kevyen liikenteen yhteyttä (eikä 
Pielisentien vartta, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää). 
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Kuva 35. Seututiellä 524 ei ole Pielisentien/Nurmestien liittymässä suojatietä ja 

tien ylittäminen koetaan vaaralliseksi. 

 
Toimenpidenumero 26: Kantatien 73 ja seututien 524/Kevätniementien 
liittymä  

Kantatien 73 ja seututien 524 liittymässä eli ns. Kevätniemen nelihaaraliitty-
mässä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia. Kantatien nopeusrajoitus on 
liittymän kohdalla 80 km/h. Kantatien liikennemäärät ovat liittymän kohdalla 
suuria. Samoin raskaan liikenteen määrät ovat liittymässä suuria johtuen 
mm. seututien 524 kautta Kevätniemessä sijaitsevalle sahalle suuntautuvista 
puutavarakuljetuksista. Toimenpiteeksi esitetään kiertoliittymän rakentamis-
ta. Katso myös toimenpide 27 (Kuva 36). 
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Kuva 36. Kantatien 73 ja seututien 524/Kevätniementien liittymä on vilkasliiken-

teinen ja raskaan liikenteen osuus on huomattava. Liittymässä on ta-
pahtunut useita onnettomuuksia. 

 
Toimenpidenumero 27: Kantatie 73, keskustan pohjoispuoli 

Kantatiellä 73 on keskustan pohjoispuolella, erityisesti ns. Kevätniemen liit-
tymässä tapahtunut useita onnettomuuksia. Nykyisin keskustan kohdalla 
oleva 60 km/h nopeusrajoitus päättyy Kalliokadun kiertoliittymän pohjoispuo-
lella. Toimenpiteeksi esitetään nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista kanta-
tiellä 73 yli Kevätniemen liittymän, Sahatien katuliittymään asti. 

Toimenpidenumero 28: Maantie 15900, Ylä-Viekintie 

Ylä-Viekin tie sijoittuu alkuosuudeltaan asuinalueelle, mutta tietä ei ole 
asuinalueen kohdalla kokonaisuudessaan valaistu. Toimenpiteeksi esitetään 
valaistuksen jatkamista noin 250 metriä pohjoiseen päin. 

Toimenpidenumero 29: Maantie 15880, Surpeenvaara 

Maantie 15880 on kapea eikä sen varrella ole kevyen liikenteen väylää. 
Maantien nopeusrajoitus on Surpeenvaaran kohdalla 40 km/h. Tievalaistus 
on vanha ja heikkotehoinen. Tielle on rakennettu kaksi hidastetöyssyä kou-
lun läheisyyteen. Toimenpiteeksi esitetään valaistuksen parantamista ja ke-
vyen liikenteen väylän rakentamista. Alueella ollaan lähivuosina uusimassa 
mm. vesihuoltoa, jonka yhteydessä em. toimenpiteet tulisi toteuttaa. Kohde 
sijoittuu asemakaava-alueelle. 
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Toimenpidenumero 30: Maantie 15880, Surpeenvaaran koulun liittymä 

Maantien 15880 ja Surpeenvaaran koulun liittymässä ovat liittymänäkemät 
huonot. Ongelmaksi koetaan myös autoilijoiden korkeat ajonopeudet sekä 
suojatien puuttuminen. Toimenpiteeksi esitetään liittymänäkemien paranta-
mista. Lisäksi liittymään kannattaa rakentaa suojatie maantien 15880 kevyen 
liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä. 

Toimenpidenumero 31: Surpeenvaaran koulun piha 

Surpeenvaaran koulun pihajärjestelyt ovat sekavia. Koululaisten välituntipi-
haa ei ole eroteltu pysäköinti- ja saattoliikennealueista. Lisäksi mm. polku-
pyörille ei ole erillistä katosta tai telinettä. Toimenpiteeksi esitetään koulun 
pihajärjestelyjä sekä välituntipihan erottamista pysäköinti- ja jättöliikennealu-
eista. Myös polkupyörille esitetään järjestettäväksi pyöräparkkia tai erillistä 
katosta. 

 
Kuva 37. Surpeenvaaran koulun välituntipihaa ei ole eroteltu pysäköinti- ja jättö-

liikennealueista. 

 
Toimenpidenumero 32: Kantatie 73, rautatien tasoristeys 

Kantatiellä 73 olevan rautatien tasoristeyksen kohdalla on tapahtunut onnet-
tomuuksia. Ongelmana on, etteivät nykyiset varoitusvalot näy tarpeeksi hy-
vin autoilijoille varsinkaan kirkkaalla säällä. Toimenpiteeksi esitetään varoi-
tusvalolaitteiden parantamista (Kuva 38). 
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Kuva 38. Kantatiellä 73 tasoristeyksen varoitusvalot eivät näy autoilijoille tar-

peeksi hyvin kirkkaalla säällä. 

 
Toimenpidenumero 33: Mönninkadun ja Papinkujan liittymä 

Nykyisen K-Supermarket Oltermannin laajentamisen suunnittelun yhteydes-
sä on noussut esille tarve Mönninkadun ja Papinkujan liittymän kevyen lii-
kenteen järjestelyjen parantamiseksi. Toimenpiteeksi esitetään jalkakäytä-
vän rakentamista Mönninkadun varteen nykyisen K-Supermarket Olterman-
nin puolelle sekä liittymän suojatiejärjestelyjä ottaen huomioon myös lähei-
sen linja-autoaseman liittymän rajaamistarpeet. 

Toimenpidenumero 34: Asuinalueet keskusta-alueella 

Keskusta-alueen asuinalueilla ovat etuajo-oikeusjärjestelyt sekavia. Pää-
sääntöisesti liittymät ovat tasa-arvoisia, mutta joissakin liittymissä on kolmiot. 
Toimenpiteeksi esitetään etuajo-oikeusjärjestelyjen yhtenäistämistä ja sel-
keyttämistä asuinalueittain. Lisäksi kaikille asuinalueille esitetään toteutetta-
vaksi yhtenäinen 30 km/h -aluenopeusrajoitus. 

Toimenpidenumero 35: Keskusta-alue 

Keskusta-alueen pääkaduille lukuun ottamatta Pielisentien keskustajaksoa 
esitetään nopeusrajoitusten ajoratamaalauksia (kiinnitetään huomiota nope-
usrajoituksiin). 

Toimenpidenumero 36: Keskusta 

Nykyinen keskusta-alueen katuvalaistus on osin vanhaa ja tehotonta. Kes-
kusta-alueen katuvalaistusta esitetään saneerattavaksi ja valaisinten muut-
tamista energiatehokkaimmiksi. Samalla esitetään hämäriksi koettujen py-
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säkki- ja suojatiekohteiden valaistuksen parantamista. Ko. tarve on noussut 
esille mm. asukaskyselyjen yhteydessä. 

Mopoilu kantatien 73 kevyen liikenteen väylällä 

Kantatien varrella olevalla kevyen liikenteen väylällä sallitaan nykyisin myös 
mopoilu, niin 60 km/h- kuin 80 km/h- rajoitusalueilla. Kyselyissä on noussut 
esille, että mopoilijoiden ajotavat koetaan paikoin häiritseviksi ja vaaratilan-
teita aiheuttaviksi. Mikäli mopoilu kiellettäisiin kevyen liikenteen väylältä, 
siirtyisivät mopoilijat kantatielle. Kokonaisuutena voidaan mopoilun sallimista 
kevyen liikenteen väylällä pitää kuitenkin liikenneturvallisuuden kannalta 
parempana, koska mopoilu kantatiellä muun liikenteen seassa, muuta liiken-
nettä hitaampana aiheuttaisi enemmän vaaratilanteita. Tilannetta tulee kui-
tenkin seurata jatkossa ja tarvittaessa kieltää kevyen liikenteen väylällä mo-
poilu. 
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4.3 Haja-asutusalue 

 
Kuva 39. Toimenpiteet haja-asutusalueella. 

 
Toimenpidenumerot 40 - 43: Seututie 504, Koli 

Maantien 504 kevyen liikenteen järjestelyistä välillä Kolin kylä - Loma-Koli on 
valmistunut vuonna 2005 tarveselvitys. Em. selvityksen pohjalta esitetään 
ensi vaiheessa kevyen liikenteen väylän sekä valaistuksen rakentamista 
välille Kolin kylä – Purnuniemen yksityistie (toimenpiteet 40 ja 41). Pitkällä 
tähtäimellä esitetään lisäksi kevyen liikenteen väylän jatkamista koko välille 
Purnuniemen yksityistie – Loma-Koli (toimenpide 42) sekä valaistuksen ra-
kentamista välille maantien 5047 liittymä - Loma-Koli (toimenpide 43). 
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Toimenpidenumero 44: Kantatie 73, maanteiden 15852 ja 15837 liittymä 

Kantatiellä 73 on maanteiden 15852 ja 15837 liittymien läheisyydessä tapah-
tunut useita onnettomuuksia. Liittymäalueella näkemät ovat hyvät, mutta 
liittymät sijaitsevat vinosti kantatiehen nähden johtaen helposti ajonopeuksi-
en kasvuun sivuteiltä kantatielle käännyttäessä. Lisäksi liittymä sijaitsee kan-
tatiellä ohitussuorien välissä. Toimenpiteeksi esitetään Stop-merkkien aset-
tamista ja pysäytysviivojen maalaamista molempiin yhdysteiden liittymiin 
sekä kesänopeusrajoituksen alentamista liittymäalueella 80 km/h:iin. 

 
Kuva 40. Kantatiellä 73 olevien maanteiden 15852 ja 15837 liittymien liitty-

mänäkemät ovat hyvät, mutta liittymät sijaitsevat vinosti kantatiehen 
nähden. 

 
Toimenpidenumero 45: Vuoniskylien koulun piha 

Vuonisjärvenkylässä sijaitsevan Vuoniskylien koulun piha-alueen valaistus 
on heikko. Toimenpiteeksi esitetään koulun piha-alueen valaistuksen paran-
tamista. 

Toimenpidenumero 46: Maantie 15071, Vuonislahti 

Maantien 5071 valaistus on Vuonislahdessa huonokuntoinen ja heikkotehoi-
nen. Toimenpiteeksi esitetään valaistuksen uusimista ja muuttamista ener-
giatehokkaammaksi. 
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Toimenpidenumero 47: Seututie 522 (Hattuvaarantie) välillä Pankakos-
ki-Rauhala 

Seututiellä 522 (Hattuvaarantie) on kevyen liikenteen väylä ilman valaistusta. 
Toimenpiteeksi esitetään tievalaistuksen rakentamista seututielle 522 Pan-
kakosken ja Rauhalan välille. 

Toimenpidenumero 48: Seututie 522, Pankakoski 

Seututiellä 522 on Pankakosken taajaman kohdalla nopeusrajoitusmerkki 80 
km/h ennen taajama päättyy-merkkiä. Toimenpiteeksi esitetään nopeusrajoi-
tusmerkin siirtämistä noin 60 metriä Hatunkylän suuntaan taajama päättyy-
merkin jälkeen sijaitsevaksi. 

Toimenpidenumero 49: Kantatie 73 välillä Vartiala – Jamalin koulu 

Kantatien 73 kesänopeusrajoitus on pääsääntöisesti 100 km/h lukuun otta-
matta Lieksan keskustan kohtaa, seututien 518 liittymäaluetta Vornassa ja 
maantien 5260 liittymäaluetta Viekissä sekä Jamalin koulun kohtaa. Toi-
menpiteeksi esitetään liikenneturvallisuus- ja nopeusrajoitusten yhtenäistä-
missyistä keskustan pohjoispuolella Vartialan ja Jamalin koulun välisen va-
jaan kolmen kilometrin mittaisen 100 km/h kesänopeusrajoitusosuuden no-
peusrajoituksen alentamista 80 km/h:iin. 

Toimenpidenumero 50: Jamalin koulun piha 

Jamalin koulun pihalla ei koululaisten välituntipihaa ole eroteltu pysäköinti-
paikoista. Toimenpiteeksi esitetään koulun pihajärjestelyjä (välituntipihan 
erottaminen pysäköintipaikoista esimerkiksi aidalla). 

Toimenpidenumero 51: Maantie 15891, Vieki 

Maantiellä 15891 on tapahtunut Viekin kohdalla useita onnettomuuksia. Tie 
on alkuosalla sijaitsevan asutuksen kohdalla huonokuntoinen, sekava ja 
geometrialtaan puutteellinen. Nopeusrajoitus on tien alkuosalla 50 km/h. 
Toimenpiteeksi esitetään nopeusrajoituksen 50 km/h jatkamista Egyptinkor-
ven suuntaan noin 500 metrin matkalla (ohi nykyisen asutuksen pohjois-
osan). 

Toimenpidenumero 52: Maantie 5260, Vieki 

Maantien 5260 nopeusrajoitus on tien alkuosalla Viekissä 50 km/h. Tie on 
kapea ja tien varrella liikkuu myös koululaisia. Toimenpiteeksi esitetään no-
peusrajoituksen 50 km/h jatkamista maantiellä 5260 noin 400 metriä Nurmi-
järven suuntaan, jolloin rajoitusalue on myös tieympäristön kannalta ymmär-
rettävämpi. 

Toimenpidenumero 53: Seututie 524, Nurmijärvi 

Nurmijärven kylän kohdalla on seututien 524 nopeusrajoitus 60 km/h. Kylä-
keskuksesta pohjoisen suuntaan tien varteen sijoittuu asutusta. Toimenpi-
teeksi esitetään nopeusrajoituksen 60 km/h jatkamista noin kilometrin verran 
Kuhmon suuntaan, ohi vilkkaimman asutuksen. 
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Puuhuollon turvaamisrahakohteet Lieksassa 

Valtakunnallisella puuhuollon turvaamisrahalla kunnostettavia kohteita on 
Lieksassa neljällä eri tiellä (seututiellä 524 Nurmijärveltä kaupungin rajalle, 
seututiellä 522 Palopurosta Kitsiin, maantiellä 5202 koko tieosalla Raja-
ahosta Kitsiin sekä maantiellä 5200 Raja-ahosta Jaakonvaaraan). Kohteet 
on merkitty toimenpidekarttoihin. 

Kantatie 73, tienvarsiraivaukset 

Kantatiellä 73 on tehty tienvarsiraivauksia vuosina 2002-2006. Tienvarsi-
raivauksilla on ollut selvä vaikutus hirvionnettomuuksien määrään ja ajomu-
kavuuteen näkemien selvänä parantumisena. Toimenpiteeksi esitetään tien-
varsiraivausten jatkamista/uusimista säännöllisin väliajoin (3-4 vuotta), jotta 
niiden vaikutukset pysyvät riittävinä. 

Kantatie 73, keskustan kohdan automaattinen nopeusvalvonta 

Kantatiellä 73 on automaattivalvontaa tien eteläosassa Uuron ja Uimaharjun 
välillä. Automaattivalvonnan jatkamista tai yksittäisten valvontapisteiden ra-
kentamista Lieksan keskustan kohdalle (reuna-alueilla sijaitsevien liittymien 
läheisyyteen, ei kiertoliittymien kohdille) tulee jatkossa selvittää (pitkällä täh-
täimellä). 

4.4 Esteettömyys 

Väestön ikääntyminen ja sen myötä esteettömyys nousevat tulevaisuudessa 
yhä merkittävämpään rooliin, mikä tulee ottaa huomioon myös liikkumisym-
päristöä suunniteltaessa ja parantaessa. Esteettömyyskyselyiden ja -kävelyn 
perusteella suunnitellut liikenneympäristön parantamistoimenpiteet on esitet-
ty luvussa 4.2 ja muistio esteettömyyskävelystä on esitetty liitteessä 2. 

Esteettömyyden edistäminen edellyttää lisäksi kaupungin henkilökunnalta 
esteettömyystietämystä, minkä vuoksi henkilökunnan kouluttaminen on tär-
keää. Kaupunkiin esitetäänkin valittavaksi esteettömyysvastaava, joka pe-
rehtyy aiheeseen, osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin sekä vastaa esteettö-
myyden organisoinnista kaupungissa. Esteettömyysvastaava osallistuu lii-
kenneturvallisuustyöryhmän toimintaan ja koordinoi esteettömyystyötä kai-
kissa hallintokunnissa sekä pitää yhteyttä vanhus- ja vammaisneuvostoihin. 
Esteettömyysvastaavan tehtävänä on varmistaa esteettömyysasioiden huo-
mioon ottaminen kaikessa kaupungissa tehtävässä suunnittelussa ja raken-
tamisessa. 

4.5 Joukkoliikenne 

Joukkoliikenteen osalta ovat liikenneympäristön kehittämistarpeet vähäisiä. 
Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen tulee kuitenkin ottaa huomioon 
esitetyissä parantamistoimenpiteissä, esim. kevyen liikenteen väylä- ja liitty-
mien parantamishankkeissa. Seuraavissa maanteiden hoitoa ja kunnossapi-
toa koskevissa alueurakoissa esitetään lisäksi jatkettavaksi täsmähoitokoh-
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teiden määrittelyä ottaen huomioon mahdolliset joukkoliikenteen järjestämis-
tavoissa tapahtuvat muutokset (esim. kalustokoko ja reitit). Tarpeet tulee 
ottaa huomioon myös taajaman hoitourakoissa. Suurempi merkitys joukkolii-
kenteen suosion lisäämisessä tulee jatkossa olemaan kuitenkin muilla kuin 
liikenneympäristön parantamistoimenpiteillä. 

4.6 Kunnossapito 

Kaupungin alueella on jo nykyisin useita määriteltyjä talvikunnossapidon 
täsmähoitokohteita. Kohteita täydennetään aina esille nousevien tarpeiden 
pohjalta. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen aikana ei noussut esil-
le kuitenkaan merkittävissä määrin tarpeita uusiin täsmähoitokohteisiin. 

Keskustan katuverkon osalta esitetään erityisesti keskustan pääkatujen liit-
tymien sekä asuinalueiden keskeisten liittymien talvikunnossapidon tehos-
tamista pitämällä lumivallit nykyistä matalampina (näkemäesteet). Pielisen-
tien keskikaistalle kasautuvan lumen poistaminen tulisi tehdä välittömästi 
aurauksen jälkeen, koska keskikaistalla oleva lumi muodostaa monin paikoin 
merkittäviä näkemähaittoja. Lisäksi esitetään kantatiellä 73 olevan Pokron-
tien liittymähaaran talvikunnossapidon tehostamista. 
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5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN  

5.1 Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä 

Yhteistyön kautta kaupungin liikenneturvallisuustyöhön saadaan voimaa. 
Yhteistyötä tehdään sekä kaupungin sisällä eri hallintokuntien välillä että 
kaupungin ja muiden toimijoiden välillä.  

Kodin ja vanhempien rooli liikennekasvatustyössä on luonnollisesti merkittä-
vä. Liikennekasvatus on osa yleistä hyvien tapojen, kuten toisten ihmisten 
huomioon ottaminen ja kohteliaisuus, opettamista. Ensimmäinen malli liiken-
teessä käyttäytymisestä sekä myös käsitys liikenteen vaaroista saadaan 
kotoa, vanhemmilta tai muilta läheisiltä. Varhaisessa vaiheessa mukaan tu-
levat myös päivähoito ja koulu. Lapsen liikennekasvatuksesta saadaan te-
hokkainta kodin, päivähoidon ja koulun välisellä tiiviillä yhteistyöllä. 

Viranomaiset (poliisi, palo- ja pelastusviranomaiset, Tiehallinto) toimivat tär-
keinä kumppaneina kaupungin liikenneturvallisuustyössä. Viranomaistehtä-
viin sisältyy lakisääteisesti olennaisena osana liikenneturvallisuuden edistä-
miseen liittyviä tehtäviä. Poliisi sekä palo- ja pelastusviranomaiset osallistu-
vat usein mm. päiväkotien ja koulujen liikennekasvatustyöhön vierailemalla 
laitoksissa. Heillä on siten olennainen rooli kaupungin liikenneturvallisuus-
työssä. 

Kaupungin eri hallintokunnissa liikenneturvallisuustyön mahdollisuudet ovat 
moninaiset. Kaupungin työntekijät tapaavat kaupunkilaisia elämän eri vai-
heissa äitiysneuvolasta vanhustenhuoltoon, mikä luo hyvät edellytykset te-
hokkaalle ja järjestelmälliselle liikenneturvallisuustyölle. Kullekin ikä- ja koh-
deryhmälle voidaan suunnitella sopivat toimenpiteet, joita toteutetaan eri 
hallintokunnissa. Liikenneturvallisuusasioiden korostaminen tulisikin omak-
sua osaksi jokapäiväistä työtä. Työntekijöiden lisäksi päättäjien ja kaupungin 
johdon rooli liikenneturvallisuustyössä on tärkeä. 

Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla 
ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, 
tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta 
yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.  

Yrityksillä on hyvät mahdollisuudet edistää liikenneturvallisuusaatetta työpai-
koilla ja esim. tukemalla työntekijöiden turvavälineiden käyttöä tai laatimalla 
yrityskohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma, jolle on olemassa Liikenne-
turvan toimesta laadittu malli. Yrityksen saama hyöty liikennetapaturmien 
ehkäisytyössä konkretisoituu erityisesti lyhentyvinä työkyvyttömyysaikoina ja 
säästöinä työterveyshuollossa. Lisäksi liikenneturvallisuusasioiden huomi-
oon ottaminen nostaa yrityksen imagoa. Yritysten kautta tehtävällä liikenne-
turvallisuustyöllä olisi mahdollista saavuttaa helposti suuri joukko aktiivi-
ikäisiä työssäkäyviä kaupunkilaisia (joiden saavuttaminen on monesti on-
gelmallista). 

Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kau-
pungin liikenneturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan 
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tavoittaa erilaisia tienkäyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja luoda 
liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten 
järjestöjen kartoittaminen kaupungissa on yleensä melko helppoa ja yhteis-
työtä on tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa.  

5.2 Liikenneturvallisuustyöryhmä 

Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan ja seurataan liikenneturvalli-
suustyöryhmässä, joka muodostettiin työn alussa. Ryhmään valittiin kaikista 
hallintokunnista edustajat, jotka vastaavat liikenneturvallisuustyön organi-
soinnista omassa hallintokunnassa. Lisäksi ryhmään kuuluvat eri sidosryh-
mien ja yhteistyökumppaneiden edustajat (Kuva 41). 
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Kuva 41. Liikenneturvallisuustyöryhmä kaupungissa. 

 
Ryhmän kokoonpano tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Kaupungin edusta-
jien lisäksi ryhmän kokouksiin kutsutaan säännöllisesti Tiehallinnon, Liiken-
neturvan, Poliisin sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajat (Kuva 42). 

Liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä tehtiin vierailu yhteen suureen 
alueen työpaikkaan (Amcor), jonka edustaja oli kiinnostunut seuraamaan ja 
tarvittaessa osallistumaan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toimin-
taan. Jatkossa kutsut ja muistiot esitetään lähetettäväksi tiedoksi Amcorin 
työsuojelupäällikölle. 
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Kuva 42. Lieksan liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano. 

5.3 Ryhmän toimintamalli 

Kaupungin työryhmän toimintaa ohjaa puheenjohtaja (Heikki Rautiainen). 

Puheenjohtaja: 

� Vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämises-
tä. 

� Välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmil-
le (työryhmän jäsenet). 

� Vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että 
ulkoisesti. 

Liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet toimivat oman hallintokuntan-
sa/organisaationsa edustajina ja välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja 
päätetyistä asioista omassa hallintokunnassa/organisaatiossa. Hallintokun-
takohtaisesti kokoonnutaan käsittelemään kyseisen sektorin asioita työryh-
män edustajan johdolla. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, 
tarvittaessa useammin. 

Ryhmän tehtävät ovat: 

� Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallin-
tokunnille. 

� Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta. 

� Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan. 

� Liikenneturvallisuustilanteen seuranta. 

� Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloit-
teet). 

Kaupungin edustajat 
Heikki Rautiainen, tekninen johtaja (pj) 
Soili Rotko, päiväkodin johtaja 
Anni Pesonen, vs. johtava hoitaja 
Arto Turpeinen, rehtori, Merilän koulu 

Lisäksi ryhmään esitetään kutsuttavaksi nuorisotoimen edustajat Paula 
Timonen ja Pekka Vartiainen. 

Yhteistyökumppanit 
Pentti Nurminen, poliisipäällikkö 
Ensio Kulju, Tiehallinto, tiemestari 
Seppo Kasslin, liikenneopettaja 
Juha Oksanen, Ajovarma Oy, katsastusaseman päällikkö 
Marja Siintomaa, Liikenneturva 
Aila Pulkkinen, Sydänyhdistyksen puheenjohtaja 
Tomi Vartiainen, työsuojelupäällikkö, Amcor 
Antero Leinonen, Lieksan Seudun Invalidit ry. 

Ryhmän sihteerinä toimii kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen. 
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� Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen. 

� Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein. 

� Liikenneturvallisuusteeman valinta joka toinen vuosi. 

 

 

 
Kuva 43. Kaupungin liikenneturvallisuustyötä suunniteltiin aivoriihi-tilaisuuksissa. 

5.4 Toimintasuunnitelmat 

5.4.1 Teema 

Lieksan kaupungin kaikkien hallintokuntien yhteistä liikenneturvallisuustee-
maa käsiteltiin ryhmätyönä ensimmäisessä aivoriihi–tilaisuudessa. Teemaksi 
vuosille 2009-2010 valittiin Kevyt liikenne ja mopoilijat. Tulevien kahden 
vuoden aikana liikenneturvallisuustyön toimenpiteitä suunnataan erityisesti 
näille kohderyhmille. 

Liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen on olennaista 
liikenneturvallisuustyön koordinoinnin ja järjestelmällisyyden kannalta. 
Kokouksissa saadaan käsitys liikenneturvallisuustyön kokonaistilanteesta 
kaupungissa seuraamalla suunnitelmien toteutumista, keskustellaan 
ajankohtaisista asioista ja suunnitellaan eri toimijoiden yhteisten toimenpi-
teiden käytännön toteutustavat.  
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5.4.2 Tekninen palvelukeskus 

Työryhmä: Tekninen johtaja Heikki Rautiainen, kuntatekniikan päällikkö 
Sauli Hyttinen 

Pidämme tärkeinä seuraavia tavoitteita: 

- Seuraamme liikenneturvallisuustilannetta omilla havainnollamme sekä 
onnettomuusilmoitusten ja kuntalaisilta saamamme palautteen avulla. 

- Toimimme voimassa olevan liikenneturvallisuussuunnitelman mukai-
sesti valitessamme liikenneväylästömme parannettavia kohteita. 

- Väylästön kunnossapidossa ja hoidossa huomioimme liikenneturvalli-
suusseikat jatkuvasti. 

- Valvomme sekä omien että muiden toimijoiden työmaiden asianmu-
kaista hoitoa. 

- Mahdollisuuksien mukaan vaikutamme oman henkilökunnan työmatko-
jen turvallisuuteen. 

- Koordinoimme kaupungin hallintokuntien ja sidosryhmien välistä lii-
kenneturvallisuustyötä. 

- Huomioimme liikenneturvallisuuden kaavoituksessa ja rakennuslupien 
myöntämisessä. 

Käytännön toimenpiteet on esitetty liitteenä 4 olevassa toimintasuunnitel-
massa. 
 

5.4.3 Sivistyspalvelut 

Työryhmä: Mika Heikura, Arto Turpeinen, Pekka Tolvanen, Soili Rotko, 
Marja Sormunen, Matti Päiväpuro, Juhani Kärki, Paula Timonen, Pekka Var-
tiainen 

Lieksan sivistyspalvelukeskuksessa jatketaan liikenneturvallisuustyötä entis-
tä tavoitteellisemmin. Työssä korostetaan omien asenteiden merkitystä tur-
vallisen liikkumisen takaamiseksi. Tavoitteena on sekä henkilökunnan liiken-
neturvallisuustyö että oppilaitosten liikennekasvatus. Henkilökunnan koulu-
tuksessa hyödynnetään liikenneturvallisuuden asiantuntijoita, muun muassa 
Liikenneturvan, poliisin ja Tiehallinnon henkilökuntaa. Päivähoidon ja oppilai-
tosten liikenneturvallisuustyön tavoitteena on turvallisesti ja sääntöjen mu-
kaan liikkuva lapsi ja nuori. Kevyt liikenne eri muodoissaan on painoalueena. 
Turvavälineiden käyttöä korostetaan. Tavoitteena on, että liikennekuolemia 
ja loukkaantumisia ei tapahdu. Esi- ja peruskoululaisten sekä lukiolaisten 
liikennekasvatus on pääosin opetushenkilökunnan vastuulla. 

Erityistä huomiota kiinnitetään päiväkotien ja koulujen liikenneympäristön 
parantamiseen yhteistyössä eri vaikuttajatahojen kanssa. Parantamistoi-
menpiteitä ehdotetaan Tekniselle palvelukeskukselle ja Tiehallinnolle. 

Liikenneturvallisuustyö on jaettu eri toimijoittain siten, että alle kouluikäiset, 
esikoululaiset, alakoulut, yläkoulu, lukio, kansalaisopisto, liikuntatoimi, nuori-
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sotoimi, kouluterveydenhuolto, koulukuljetusten hoitajat ja oppilaiden van-
hemmat ovat suunnitelmassa omina ryhminään. 

Käytännön toimenpiteet on esitetty liitteenä 4 olevassa toimintasuunnitel-
massa. 
 

5.4.4 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 

Työryhmä: Anni Pesonen, Jaana Muikku, Elli Hyttinen, Krista Muikku, Tarja 
Lehto, Satu Korhonen 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden liikenneturvallisuustyön kohderyhminä ovat 
lapsiperheet, koululaiset ja nuoret, aikuisväestö, ikääntyvät ja erityisryhmät 
sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstö. 

Lapsiperheet käsittävät perhesuunnittelun, äitiys- ja lastenneuvolan asiak-
kaat sekä lastensuojelun ja perheklinikan asiakkaat. Kohderyhmälle kohdis-
tuvien toimenpiteiden tavoitteena on edistää mm. raskauden aikaista sekä 
lasten turvallista liikkumista ja kuljetusta liikenteessä tiedottamalla ja keskus-
telemalla asioista asiakkaiden kanssa. 

Koululaiset ja nuoret tavoitetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kautta, 
jossa kerrotaan turvallisesta koulumatkasta ja turvallisesta liikkumisesta 
(mm. turvalaitteet). 

Aikuisväestö tavoitetaan lääkärin, hoitajan, fysioterapeutin ja työterveyshuol-
lon vastaanotoilla. Asiakkaille kerrotaan mm. turvallisesta liikkumisesta, tur-
vavälineistä ja niiden käytöstä sekä lääkkeiden ja sairauksien vaikutuksista 
liikkumiseen. Työterveyshuollossa keskitytään turvalliseen työmatkaliikkumi-
seen ja järjestetään vuodenaikoihin liittyvää teematiedotusta. 

Ikääntyneet ja erityisryhmät käsittävät ikääntyvät ja liikkumisrajoitteiden hen-
kilöt sekä avo- että laitoshoidossa. Tavoitteena on ikääntyneiden ja apuväli-
neillä liikkuvien turvallinen ja esteetön liikkuminen sekä hyvä lihaskunto ja 
tasapaino. Tavoitteeseen pyritään mm. tiedottamalla ja opastamalla asiak-
kaita turvavälineiden käyttöön ja pimeällä liikkumiseen sekä huolehtimalla 
liikkumisympäristön esteettömyydestä ja liukkaudentorjunnasta. Lihaskun-
non ylläpidossa liikkuminen on tärkeää. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuntaan kohdistuvan liikenneturvalli-
suustyön tavoitteena ovat turvalliset työ- ja työasiointimatkat sekä tavaroiden 
kuljettaminen. Työnantaja avustaa ja kannustaa turvavälineiden käytössä ja 
hankinnassa ja työmatkojen vaaranpaikkoja pyritään havaitsemaan sekä 
poistamaan. 

5.5 Yhteistyökumppanit 

Pelastusviranomaiset 

Pelastuslaitoksen tehtävänä on mm. tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
ehkäisy. Pelastuslaitoksen tavoitteena on vuodessa tavoittaa 20 % kuntalai-
sista valistustyössä (osallistuen mm. 112-päivään ja muihin tapahtumiin vä-
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hintään 2 kertaa vuodessa). Lisäksi mm. ikäihmisten kaatumistapaturmien 
ehkäisyyn järjestetään valistustilaisuuksia. 

Pelastuslaitoksella on kaupungin alueelle suunniteltu hälytysajoneuvoreitit 
hälytysajoja varten. Sisäisessä koulutuksessa tärkeällä etusijalla on oman 
toiminnan turvallisuus ja siihen kuuluvat mm. hälytysajoneuvoreittien läpi-
käynti, vuosittaista ennakoivan ajon koulutusta sekä liukkaan kelin ajoharjoit-
telua. 

Lisäksi pelastuslaitos on huolehtinut näkemäesteiden poistamisista palolai-
toksen läheisyydessä ja tekniselle toimelle on tehty esityksiä paikoista, joissa 
on huomattu liikenneturvallisuusongelmia. 

Pelastuslaitos osallistuu liikenneturvallisuustyöhön ohjeistamalla ja koulut-
tamalla omaa henkilöstöään sekä valistamalla ihmisiä eri tilaisuuksissa. 

Käytännön toimenpiteet on esitetty liitteenä 4 olevassa toimintasuunnitel-
massa. 

Liikenneturva 

Liikenneturva toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena huolehtimalla 
ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, 
tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä järjestämällä koulutusta 
yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Liikenneturvan tarjo-
amia palveluja esiteltiin liikenneturvallisuustyöryhmälle suunnittelutyön aika-
na. Liikenneturvan materiaali on vapaasti käytettävissä (lähde tulee kuitenkin 
mainita) internet-sivustolla www.liikenneturva.fi. Keskeisistä aineistoista on 
esitetty yhteenveto liitteessä 4. 

Useat kaupungin toimintasuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet toteutetaan 
Liikenneturvan palveluja ja aineistoja hyödyntämällä ja Liikenneturvan edus-
taja kuuluu liikenneturvallisuustyöryhmään. Kaupunki ottaa yhteyttä Liiken-
neturvan edustajaan tilaisuuksia järjestäessään. 

Yhteyshenkilö: Marja Siintomaa 

Tiehallinto 

Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin edustaja osallistuu kaupungin liikenne-
turvallisuustyöryhmän kokouksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tie-
hallinnon rooli on suurin liikenneympäristön suunnittelussa ja yhteistyötä 
teknisen toimen kanssa tehdään jatkuvasti. 

Yhteyshenkilöt: Ensio Kulju ja Esko Tolvanen 

Yritykset 

Yritysvierailun jälkeen Amcorille toimitettiin tilaisuuksissa läpikäyty Liikenne-
turvan Työliikenne -esittelyaineisto sekä työmatkojen vaaranpaikka-
kartoitusaineisto. Työpaikoilla jatketaan nykyistä liikenneturvallisuustyötä 
hyödyntäen jaettua materiaalia ja keskusteluissa esiin nousseita asioita. Yri-
tyksen edustajat olivat kiinnostuneita seuraamaan ja tarvittaessa osallistu-
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maan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Asiaa on viety 
eteenpäin liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä. 

Yhdistykset ja järjestöt 

Aktiiviset yhdistykset ja järjestöt ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita kau-
pungin liikenneturvallisuustyössä. Järjestöjen ja yhdistysten kautta voidaan 
tavoittaa erilaisia tienkäyttäjäryhmiä (lapset, nuoret, vanhukset jne.) ja saada 
liikenneturvallisuuden edistäminen osaksi järjestön toimintaa. Potentiaalisten 
järjestöjen kartoittaminen kaupungissa on yleensä melko helppoa ja yhteis-
työtä on tehty usein jo aikaisemmin muiden asioiden puitteissa. 

Lieksan Seudun Invalidien edustaja oli mukana suunnitelman laatimistyössä 
edustamassa liikkumisesteisiä ja hänet esitetään kutsuttavaksi myös jatkos-
sa liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Esteettömyysnäkökulmien 
huomioon ottaminen on tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä. 

5.6 Liikenneturvallisuustyön seuranta 

Toimintasuunnitelmien valmistuessa on tärkeää tiedottaa niistä laajasti eri 
hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi 
opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. van-
hempainilloissa ja korostaa jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja 
koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan suunnitelman esittely 
mm. yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteis-
työkumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedot-
tamista voidaan tehdä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta tai erikseen jär-
jestetyissä tilaisuuksissa. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvalli-
suusaiheisten lehtijuttujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi jatkuvasti 
mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa. 

Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien 
toteutumisen (1) että niiden vaikuttavuuden (2) seurantaa. Seurannassa tär-
keintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen. Kool-
lekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallintokuntien toi-
menpidesuunnitelmien toteutumista (1) ja suunnitellaan tulevia teemoja, toi-
menpiteitä, tapahtumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asioita ja 
aloitteita. Tärkein seurantatyökalu on liikenneturvallisuustyön toimintasuunni-
telma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toiminta-
suunnitelmat on toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä kehotetaan 
myös ylläpitämään sähköisesti. 

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (2) ja tavoitteiden toteutu-
mista mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kaupungin alueella. 
Tätä seurantaa varten on olemassa erilaisia mittareita, joista on esitetty esi-
merkkejä kohdassa 7.3. Osa mittareista ja toimenpiteistä liittyy myös liiken-
neympäristön parantamiseen. Liikenneturvallisuustyöryhmässä päätetään, 
mitä mittareita seurataan. 

Kaupungin liikenneturvallisuustyöhön on saatavissa tukea Itä-Suomen lii-
kenneturvallisuustoimija -hankkeesta (yhteyshenkilö: Kyllikki Komulainen, 
Savo-Karjalan tiepiiri). 
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6 TOTEUTTAMISOHJELMA JA VAIKUTUKSET 

6.1 Kustannukset ja kiireellisyys 

Toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan seu-
raavasti: 

- kiireellisyysluokka 1 vuosina 2009 - 2012 
- kiireellisyysluokka 2 vuosina 2013 - 2016 
- kiireellisyysluokka 3 vuosina 2017 - 

 
Kiireellisyysluokitus on ohjeellinen. Taulukossa 8 on esitetty toimenpiteiden 
kustannukset kiireellisyysluokittain ja vastuutahoittain. Yksittäisten toimenpi-
teiden kustannukset ja vastuutahot on esitetty tarkemmin liitteenä 1 olevissa 
toimenpidetaulukoissa. 

Taulukko 8. Toteuttamisohjelma. 

    

KKiiiirreeeelllliissyyyysslluuookkkkaa  
kkuussttaannnnuukksseett  [[11000000  €€]]  

OOnnnn..  
vväähheenneemmää 

((hhvvjjoo//vv)) 
11 22  33  

Taajama-alue         
Tiehallinto 885511 440000  --  0,243 
Lieksan kaupunki 221100,,55 5555  449900  0,009 
Tiehallinto ja Lieksan kaupunki yhdessä 112277,,55 --  116600  0,004 
Lieksan kaupunki ja yksityinen 1155 --  --    
RHK 2200     0,004 
Haja-asutusalue             
Tiehallinto 44 --  --  0,044 
Lieksan kaupunki 22 55  --    
Tiehallinto ja Lieksan kaupunki yhdessä -- 11227700  11556655  0,046 
KKaaiikkkkii  yyhhtteeeennssää  11223300 11773300  22221155  0,350 

 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteen-
sä noin 5,2 milj. €. Yksin Savo-Karjalan tiepiirin vastuulla olevien toimenpi-
teiden kustannukset ovat yhteensä noin 1,3 milj. € (noin 24 % kokonaiskus-
tannuksista) ja yksin kaupungin vastuulla olevien toimenpiteiden yhteensä 
noin 0,8 milj. € (noin 15 %). Tiepiirin ja kaupungin yhteisesti vastaamien toi-
menpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 3,1 milj. € (noin 60 %) sekä 
kaupungin ja yksityisen yhteisesti tai Ratahallintokeskuksen vastaamien toi-
menpiteiden kustannukset noin 35 000 € (noin 0,7 %). Kustannuksista puut-
tuvat Pielisentien parantamisen kustannukset. 

6.2 Toimenpiteiden vaikutukset 

Esitettyjen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän noin 0,350 henkilövahin-
koon johtanutta onnettomuutta vuodessa (Tarva 4.9). Tehokkaimpia ovat 
liikenteen ohjauksen toimenpiteet ja erityisesti nopeusrajoituksen alentami-
nen edullisten toteuttamiskustannusten vuoksi. Katuverkolle suunniteltujen 
toimenpiteiden henkilövahinko-onnettomuusvähenemää ei voitu laskea on-
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nettomuushistorian perusteella, koska katuverkolla tapahtuneita onnetto-
muuksia ei ole täysin paikannettu. Näin ollen todellinen henkilövahinko-
onnettomuusvähenemä on edellä esitettyä arviota suurempi. Maanteiden 
toimenpiteiden myötä saatavaksi yhteiskuntataloudelliseksi onnettomuus-
kustannusten säästöksi arvioidaan noin 165 000 €/vuosi (yksikköhinta 
471 000 €/henkilövahinko-onnettomuus, lähde: Tieliikenteen ajokustannus-
ten yksikköarvot 2005). Tämän lisäksi katuverkolle tehtävistä toimenpiteistä 
saadaan merkittäviä kustannussäästöjä, mutta katuverkon toimenpiteiden 
onnettomuusvähenemiä ja edelleen kustannussäästöjä ei pystytä luotetta-
vasti arvioimaan. 

Laskennallisen henkilövahinko-onnettomuusvähenemän lisäksi suunnitel-
man toteuttamisella on paljon muita välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, joille 
tulee antaa riittävä painoarvo toimenpiteitä priorisoitaessa. Liikenneturvalli-
suustyön toimintasuunnitelman vaikutukset realisoituvat pitkällä aikajänteellä 
liikenneasenteiden muutoksena ja edelleen onnettomuusvähenemänä, on-
nettomuusriskin pienenemisenä sekä kaupungille kohdistuvien kustannusten 
vähenemisenä. Liikenneturvallisuustyö on kaupungille myös imagokysymys. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen lisää kaupunkilaisten viihtyvyyttä sekä 
liikenne- että asuinympäristössään. Liikenneturvallisuusasioiden korostami-
nen kaupungin toiminnassa sekä erityisesti päättäjien sitoutuminen liikenne-
turvallisuussuunnitelman toteuttamiseen lisää arvostusta ja kaupungin veto-
voimaisuutta asukkaiden keskuudessa. Se parantaa myös koettua liikenne-
turvallisuutta, jota tulisikin korostaa tärkeänä mm. esteettömyyttä ja tasa-
arvoa edistävänä tekijänä. Sen vuoksi kyselyjen perusteella esiin noussei-
den ongelmakohteiden parantamista tulee pitää yhtä tärkeänä onnettomuus-
tilastojen kanssa. 
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7 JATKOTOIMENPITEET 

7.1 Suunnitelman käsittely 

Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 
toimenpiteitä ohjaavana suunnitelmana Lieksan kaupungin kaupunginval-
tuustossa. 

Savo-Karjalan tiepiirissä suunnitelma esitetään käsiteltäväksi johtoryhmässä 
sekä otettavaksi tiemestarin ja ohjelmointiryhmän apuvälineeksi jatkotoimien 
suunnittelussa. 

Kokonaisvaltainen, järjestelmällinen liikenneturvallisuustyö voi toimia tehok-
kaasti vain, mikäli kaupungissa on työn lähtökohtana yhteinen tahtotila lii-
kenneturvallisuustyön kehittämisestä. Tämän vuoksi erityisen tärkeää on 
päättäjien sitoutuminen suunnitelman toteuttamiseen, mikä tuleekin suunni-
telman hyväksymisen yhteydessä varmistaa. Käytännössä sitoutuminen tar-
koittaa riittävien resurssien ja rahavarojen osoittamista liikenneturvallisuus-
työn toteuttamiseen. 

7.2 Jatkosuunnittelu 

Esitetyistä toimenpiteistä erityisesti liikenteen ohjaustoimenpiteet voidaan 
toteuttaa tämän suunnitelman esitysten perusteella. Osa toimenpiteistä vaa-
tii tarkempia tie-/katusuunnitelmia. Pielisentien osalta käynnistyi jatkosuun-
nittelu jo suunnitelman laatimisen aikana (keväällä 2009). 

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulee ottaa tarpeen mukaan huomioon 
kaavavarauksina yleis- ja asemakaavojen muutostöiden yhteydessä. Lähes 
kaikki ensimmäisen kiireellisyysluokan toimenpiteet ovat kuitenkin toteutetta-
vissa ilman kaavamuutoksia. 

Seuraavan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulee kyseeseen to-
dennäköisesti vajaan kymmenen vuoden päästä. Vaihtoehtoisesti tuleva 
päivitys voidaan tehdä kevyempänä päivittämällä erikseen liikenneturvalli-
suustyön toimintasuunnitelmataulukot sekä liikenneympäristön parantamis-
toimenpideluettelo. 

7.3 Seuranta 

Liikenneturvallisuustilanteen seurantaa varten on olemassa erilaisia mittarei-
ta. Liikenneturvallisuustyöryhmässä päätetään, mitä mittareita seurataan. 
Suositeltavaa on käydä säännöllisesti läpi esimerkiksi seuraavassa taulu-
kossa 9 esitettyjä asioita, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida 
ajoissa. Maanteiden onnettomuustiedot on saatavissa Tiehallinnolta. Katu- ja 
yksityistieverkon onnettomuustiedot ovat yleensä poliisin tiedossa. Heijasti-
men ja pyöräilykypärän käyttöasteen seurantaa tehdään ajoittain Liikenne-
turvan toimesta. Käyttöastelaskentoja voidaan kaupungissa tehdä omatoimi-
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sesti ja vapaamuotoisesti esimerkiksi aktiivisten järjestöjen tai opiskelijoiden 
toimesta. Tietoa ylinopeuksista ja rattijuopumuksista saadaan poliisilta. 

Taulukko 9. Esimerkkejä seurattavista liikenneturvallisuusmittareista. 

Seurattava tavoite Mittari / toimenpide 

Liikennekuolemien vähentäminen Kuolemaan johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi] 
Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet [kpl/vuosi] 
Onnettomuuksien kasautumapisteet 

Onnettomuuksissa loukkaantu-
neiden määrän vähentäminen 

Henkilövahingot (loukkaantuneiden lukumäärä) [kpl] 

Turvallisen liikennekäyttäytymi-
sen ja suojavarusteiden käytön 
edistäminen sekä ylinopeuksien 
vähentäminen 

Heijastimen käyttöaste [%] 
Pyöräilykypärän käyttöaste [%] 
Kiinnijääneet rattijuopot [%] 

Ylinopeuksien hillitseminen Nopeusrajoituksia tukevien liikenneympäristön toimen-
piteiden toteuttaminen (mm. hidasteet).  
Taajamassa nopeusrajoituksen ylittävien osuus [%] 
(tietoja poliisin valvonnasta, erillisiä nopeusmittauksia) 
Asennekasvatuksen toimenpiteet toimintasuunnitelmi-
en mukaisesti. 

Liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteiden toteutuminen 

Sähköisen toimenpidetaulukon seuranta ja ylläpito 

Taajamien lähiliikkumisympäris-
tön parantaminen 

Pienten esteettömyystoimenpiteiden toteuttamisen 
seuranta, esteettömyyden huomioon ottaminen suun-
nittelussa.  

Koulureittien turvallisuuden pa-
rantaminen 

Koulujen vaaranpaikkakartoitukset (ongelmien havait-
seminen) 
Sivistystoimen toimintasuunnitelman toteuttaminen ja 
ylläpito 
Turvallisuus koulukuljetusten kilpailutuskriteereihin 

Liikenneturvallisuuden arvostuk-
sen lisääminen ja sitoutuminen 
asetettuihin tavoitteisiin 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimen-
piteiden toteuttaminen 
Kaupungin liikenneturvallisuusryhmän säännölliset ko-
koontumiset 

Yritysten, yhdistysten ja järjestö-
jen kannustaminen mukaan lii-
kenneturvallisuustyöhön 

Kutsutaan edustajia mukaan liikenneturvallisuustyö-
ryhmän toimintaan 

Sitoutuminen asetettuihin tavoit-
teisiin 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimen-
piteiden toteuttaminen 
Liikenneturvallisuusryhmän säännölliset kokoontumiset
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Muu toimenpide (koskee koko katua)

Kiertoliittymä
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Korotettu liittymäalue
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TAAJAMAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET                                                                                                                                                LIITE 1 2(6)

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 Kt 73, Pokrontien liittymä 73/17/6190 Pokrontien liittymähaaran nosto 5 0,009 1,800 2 Kaupunki

2 Kt 73, Rauhalantien alikulkutunneli Ajosuuntanuolten ja keskiviivan maalaaminen 
sekä liikennepeili 1 1 Tiehallinto 

Kaupunki

3 Kt 73, Keskustan eteläpuoli 
Pokrontien liittymään 73/17/5872-/18/744 1325 Nopeusrajoitus 60 km/h 0,5 0,042 84,000 1 Tiehallinto

4 St 522, Hattuvaarantie, 
Lamminkyläntien liittymät 522/25/4055 STOP-merkin tehostaminen (ajoratamaalaukset, 

merkit molemmilla puolilla) 0,5 0,002 4,000 1 Tiehallinto 
Kaupunki

Kiertoliittymä 350 3 Kaupunki
Kauppojen piha- ja liittymäjärjestelyt (sisältäen 
pysäköintijärjestelyt) 15 1 Kaupunki 

Yksityinen

6 Palokujan ja Paloasemantien liittymä - Kevyen liikenteen väylä Paloasemantielle välille 
Palokuja-Rantalantie (länsipuolelle) 15 2 Kaupunki

7 Iljanniementien ja Sohotien liittymä - Korotettu liittymäalue 15 2 Kaupunki

Siltakatu 
- välillä silta - Rantalantie - Kevyen liikenteen väylä

- välillä Pielisentie - Hovileirinkatu - Kevyen liikenteen väylän parantaminen 
(erottaminen ajoradasta reunakivellä) 45 3 Kaupunki

- Toimenpiteet määritellään Pielisentien  
yleissuunnitelmassa

- Koski-Jaakon kadulta tuleville kolmio 0,5 1 Kaupunki

10 Siltakadun ja Simo Hurtan kadun 
liittymä - Liittymäjärjestelyt 150 3 Tiehallinto 

Kaupunki

11 Pielisentie -

Pielisentien parantaminen erillisen 
yleissuunnitelman mukaisesti, mm. Pielisentien 
ja Siltakadun sekä Pielisentien ja Asemakadun 
liittymien kiertoliittymät, Koulukadun liittymän 
korottaminen, väistämisvelvollisuus- ja 
pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen 
väylät.

1-2 Kaupunki

12 Koski-Jaakon katu -

Etuajo-oikeusjärjestelyt, korotetut liittymäalueet 
Moisionkadun, Koulukadun, Urheilukadun ja 
Närhitien/Pajakadun liittymiin sekä loivapiirteinen 
hidastetöyssy koulun kohdalle Tapionkadun ja 
Kuhmon kadun välille

80 1 Kaupunki

Rantalantien ja 
Siltakadun/Mähköntien liittymä5 -

8

9

3

Siltakatu, Kaarisilta

Kaupunki30
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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

13 Koulukatu -
Kaventaminen, pysäköinti- ja kevyen liikenteen 
järjestelyt (Pielisentien parantamisen 
yhteydessä)

1-2 Kaupunki

Pielisentie
- Tapionkadun liittymä - Korotettu liittymäalue
- Pajakadun liittymä - Korotettu liittymäalue 15 3 Kaupunki

15 Pielisentien ja Koski-Jaakonkadun 
liittymä - Etuajo-oikeusjärjestelyt, liittymän porrastaminen 100 1 Kaupunki

16 Koski-Jaakon katun ja Mönninkadun 
liittymä - Mönninkadun suunnasta tuleville kolmio 0,5 1 Kaupunki

Kainuuntie - Etuajo-oikeusjärjestelyt 3 1 Kaupunki

- Kalevankadun/Väinöläntien liittymä - Suojatien korottaminen 5 1 Kaupunki

- Savolankatu/Jokikadun liittymä - Suojatien korottaminen 5 1 Kaupunki

- Kalevankadun liittymä - Suojatien korottaminen 5 1 Kaupunki

- Soratien/Suotien liittymä - Suojatien korottaminen 5 1 Kaupunki

18 Kalevankadun ja Kalevanpolun 
liittymä - Loivapiirteinen hidaste 5 3 Kaupunki

19 Suotie, välillä Peltolankatu - Ansuntie - Betoniporsas estämään autojen läpikulkua 0,5 1 Kaupunki

20 Suotien ja Kaskenkadun liittymä - Korotettu liittymäalue 15 3 Kaupunki

21 Suotien ja Repotien liittymä - Korotettu liittymäalue 15 3 Kaupunki

22 St 524, Pankajärventie, välillä 
Kevätniemen liittymä-Merilä 524/1/125-2730 2605 Valaistus 100 0,020 0,200 1 Tiehallinto

23 St 524, Pankajärventie, välillä 
Kevätniemen liittymä-Merilä 524/1/0-2800 2800 Kevyen liikenteen väylä 700 0,004 0,006 1 Tiehallinto

24 St 524, Pankajärventie, Repotien 
liittymä 524/1/1790

Väistötila, STOP-merkki ja Repotielle 
ennakkovaroitusmerkkinä kolmio ja lisäkilpi 
tekstillä "stop 200 m"

35 0,004 0,114 1 Tiehallinto

524/1/590 Keskisaarekkeellinen suojatie 
ennakkovaroitusmerkein 15 0,003 0,200 1 Tiehallinto

Opastuksen ja kevyen liikenteen ohjauksen 
tehostaminen, (kevyt liikenne ohjataan 
käyttämään kevyen liikenteen väylää eikä 
Pielisentien vartta)

1 1 Tiehallinto 
Kaupunki

26 Kt 73 ja st 524 liittymä, Kevätniemen 
liittymä 73/21/0 Kiertoliittymä 400 0,113 0,283 2 Tiehallinto

14

St 524, Pielisentien/Nurmestien 
liittymä25

17

15 3 Kaupunki
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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

27 Kt 73, Keskustan pohjoispuoli, 
Sahatien liittymään 73/18/3408-21/520 1388 Nopeusrajoitus 60 km/h 0,5 0,057 114,000 1 Tiehallinto

28 Mt 15900, Ylä-Viekintie 15900/1/161-420 259 Valaistuksen jatkaminen n. 250 m. 10 0,001 0,100 3 Tiehallinto 
Kaupunki

15880/1/900-1500 600 Kevyen liikenteen väylä 120 0,001 0,008 1 Tiehallinto 
Kaupunki

15880/1/900-1500 600 Valaistuksen saneeraus 5 0,000 0,000 1 Tiehallinto 
Kaupunki

30 Mt 15880,Surpeenvaara, koulun 
liittymä 15880/1/1120 Liittymän näkemien parantaminen 1 0,000 0,000 1 Kaupunki

31 Surpeenvaaran koulun piha -
Pihajärjestelyt (pyöräparkki/katos, välituntipihan 
erottelu pysäköintialueesta/ajokielto 
välituntipihalle)

5 1 Kaupunki

32 Kt 73, Rautatien tasoristeys 73/18/945 Varoituslaitteiden parantaminen 20 1 RHK

33 Mönninkadun ja Papinkujan liittymä - Mönninkadun ja Papinkujan liittymän kevyen 
liikenteen järjestelyt 20 2 Kaupunki

34 Asuinalueet - Etuajo-oikeusjärjestelyt, aluenopeusrajoitus 30 
km/h - 1 Kaupunki

35 Taajama-alue - Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset 1 Kaupunki

36 Keskusta -
Katuvalaistuksen saneeraus, valaisinten 
muuttaminen energiatehokkaammiksi, pysäkki- 
ja suojatiekohteiden valaistuksen parantaminen

1-2 Kaupunki

29 Mt 15880, Surpeenvaara



40

42

43

44

4546

47
48

50

49

51

52

53

Toimenpiteet haja-asutusalueella

Kevyen liikenteen väylä

Valaistus

Valaistuksen saneeraus

Puuhuollon turvaamisrahalla
toteutettavat kohteet

Nopeusrajoituksen muutos

Muu toimenpide

© Genimap Oy, Lupa L4356

41

25

24
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HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 1 6(6)

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

40 St 504, Koli välillä Kolin kylä-
Purnuniemen yksityistie 504/15/0-1722 1722 Kevyen liikenteen väylä 1200 0,001 0,001 2 Tiehallinto 

Kaupunki

41 St 504, Koli välillä Kolin kylä-
Purnuniemen yksityistie 504/15/0-1722 1722 Tievalaistus 70 0,010 0,143 2 Tiehallinto 

Kaupunki

42 St 504, Koli välillä Purnuniemen 
yksityistie-Loma-Koli 504/15/1722-6680 4958 Kevyen liikenteen väylä 1400 0,001 0,001 3 Tiehallinto 

Kaupunki

43 St 504, Koli välillä mt 5047 - Loma-
Koli 504/15/5800-6680 880 Tievalaistus 35 0,002 0,057 3 Tiehallinto 

Kaupunki

73/14/0 STOP-merkit ja pysäytysviivat molempiin 
liittymiin 1 0,006 6,000 1 Tiehallinto

73/13/6800-14/200 402 Kesänopeusrajoituksen alentaminen 80 km/h:iin 
liittymän kohdalla 0,5 0,005 10,000 1 Tiehallinto

45 Vuoniskylien koulun piha - Piha-alueen valaistuksen parantaminen 5 2 Kaupunki

46 Vuonislahti 5071/3/4209-4/160 409 Tievalaistuksen saneeraus 10 0,001 0,100 3 Tiehallinto 
Kaupunki

47 St 522, Hattuvaarantie välillä 
Pankakoski - Rauhala 522/25/535-3255 2720 Tievalaistus 120 0,031 0,258 3 Tiehallinto 

Kaupunki

48 St 522, Pankakoski 522/24/1550
Nopeusrajoitus 80 km/h merkin siirto n. 60 m. 
Hatunkylän suuntaan taajama päättyy merkin 
jälkeen.

0,5 0,013 26,000 1 Tiehallinto

49 Kt 73 Vartiala-Jamalin koulu 73/22/204-3200 2996 Kesänopeusrajoitus 80 km/h 0,5 0,016 32,000 1 Tiehallinto

50 Jamalin koulun piha - Välituntipihan ja pysäköintipaikan erottaminen 
aidalla 2 1 Kaupunki

51 Mt 15891, Vieki 15891/1/881-1400 519 Nopeusrajoituksen 50 km/h jatkaminen 
Egyptinkorven suuntaan n. 500 m. 0,5 0,001 2,000 1 Tiehallinto

52 Mt 5260, Vieki 5260/2/1000-1420 420 Nopeusrajoituksen 50 km/h jatkaminen 
Nurmijärven suuntaan n. 400 m. 0,5 0,002 4,000 1 Tiehallinto

53 St 524, Nurmijärvi 524/6/178-1280 1102 Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Kuhmon 
suuntaan n.1000 m 0,5 0,001 2,000 1 Tiehallinto

Puuhuollon turvaamisrahakohteet 1

Kt 73 ja muu tieverkosto Talvihoidon tehostaminen, uudet 
täsmähoitokohteet? 1

Kt 73 Tienvarsiraivausten jatkaminen 1,2,3

Kt 73 Automaattivalvonta keskustan kohdalla (pitkällä 
tähtäimellä) 3

44 Kt 73, maanteiden 15852 ja 15837 
liittymä (riskipiste 2)
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Lieksan liikenneturvallisuussuunnitelma 
 
Esteettömyyskävely 21.1.2009 klo 10.00-11.45 
 
Osallistujat:  Sauli Hyttinen, kaupunki, tekninen toimi 

Seppo Kasslin, liikenneopettaja 
Soili Rotko, päiväkodin johtaja 
Antero Leinonen, Lieksan Seudun Invalidit 
Arto Turpeinen, kaupunki, koulutoimi 
Martti Heikkinen, Lieksan lehti 
Jukka Ikonen, SKAL Itä-Suomi 
Helvi Kukkonen 
Arja Pekkarinen 
Kerttu Eloranta 
Petri Launonen, Sito 
Noora Airaksinen, Sito 

 
Kävelyreitti kulki Teknisen viraston edestä (Pielisentie 3) tien pohjoispuolta Kainuuntien liittymään ja eteläistä 
puolta takaisin. Huomiota kiinnitettiin vanhusten ja liikkumisesteisten liikkumismahdollisuuksiin sekä yleisesti 
kevyen liikenteen turvallisuuteen keskusta-alueella. Erityisesti keskusteltiin liikkeiden sisäänkäyntimahdollisuuk-
sista, päällysteen kunnosta, reunakivien korkeuksista ja kunnossapidosta. 
 
Kävelyllä kirjattiin seuraavia huomioita: 

� Asuste-Nuutisen sisäänkäynnistä puuttuu luiska. 
� S-marketin edustalla olevalle pankkiautomaatille on hankala mennä pyörätuolilla (automaatti korkealla). 
� Nordean edessä kevyen liikenteen väylä on kapea (liikkeiden ja P-alueen välissä). 
� Pielisentien kevyen liikenteen väylillä on paljon päällystevaurioita, useissa eri kohdissa. 
� Pielisentien keskikaistalla talvisin olevat aurauslumet haittaavat näkyvyyttä erityisesti tietä ylittäessä. 
� Pielisentien ylitys jalankulkijoiden näkökulmasta hankalaa kaksiajorataisuuden vuoksi, autoilijoiden ajo-

nopeudet ovat suuret. 
� Useisiin liiketiloihin pääsy pyörätuolilla on lähes mahdotonta, koska luiskat puuttuvat (Kuva 1). Auto-

maattiovia ei useimmiten ole, uusia marketteja lukuun ottamatta 
� Kirjakaupan edustalla kevyen liikenteen väylä on kapea ja ahdas, jalkakäytävällä kulkuesteitä (portaat, 

epätasaisuudet yms.) 
� Indiana-liikkeeseen on hankala päästä pyörätuolilla, väylä on epätasainen ja portaat ovat esteenä. 
� Sairaalankadun liittymän kohdalla vastakkaisella puolella Pielisentietä P-paikat on sijoitettu hankalasti. 

Vinoparkkiin ajetaan jalkakäytävän yli, mikä ei ole hyvä ratkaisu (Kuva 2). P-paikat voisivat olla ainoas-
taan INVA-käytössä. 

� Pielisentiellä on joitakin korkeita reunakiviä suojateiden yhteydessä. 
� Pielisentien ja Hyttilänkadun liittymä on laaja ja jäsentymätön ja sen myötä ongelmallinen erityisesti ke-

vyelle liikenteelle. Pielisentien ylitys on turvatonta. 
� Kevyen liikenteen väylillä tulee erotella jalankulkijat ja pyöräilijät (keskiviivan maalaus). 
� Kevyen liikenteen väylillä on paljon liikkeiden mainostelineitä (siirrettäviä), jotka eivät kuitenkaan aiheu-

ta ahtautta, koska väylän on yleisesti leveä ja tilaa on paljon. Ne tulisi kuitenkin sijoittaa väylän reunaan, 
missä ne eivät aiheuta ongelmia heikkonäköisille (Kuva 3). 

� Kaupungintalolla liikkuminen pyörätuolilla on erityisen hankalaa ja osittain mahdotonta. Terveyskeskuk-
seen ja kirjastoon pääsyssä ei ole ongelmia. Terveyskeskuksessa on myös automaattisesti aukeavat 
ovet. 

 
Esteettömyyskävelyn tulokset otetaan huomioon liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa sekä Pielisentien 
käynnistyvässä suunnittelussa. 
 
Noora Airaksinen 
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Kuva 1 Useisiin liikkeisiin on mahdotonta päästä pyörätuolilla. 

 

 
Kuva 2 Apteekin edustalla olevalle pysäköintialueelle ajetaan kevyen liikenteen väylän yli.  
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Kuva 3 Keskustassa on paljon kauppiaiden siirrettäviä ulkomainoksia. Kun ne on sijoitettu  

väylän reunaan, ne eivät haittaa heikkonäköisten liikkumista.  

 

 
Kuva 4 Kävelyllä oli mukana rollaattorilla liikkuva henkilö. 
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TEKNINEN PALVELUKESKUS 
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Kuntalaiset 
 
 

Edellä esitettyjen tavoitteiden 
mukainen toiminta 

- havainnointi 
- vuosittaiset työohjelmat 
- väylästön hoito ja kunnossapito 
- työmaiden valvonta 
- liikenneturvallisuustyöryhmä 
- kaavoitustyö 
- tiedottaminen käynnistyvistä ka-
dunparannustöistä 
 

Jatkuva Tekninen joh-
taja, Kuntatek-
niikan päällikkö

 

Liikenneväylillä työskentelevät 
urakoitsijat  
 

Liikenneturvallisuuden huomiointi Valvonta  Kunnossapito-
mestari 

 

Liikenneturvallisuusasioita hoitava 
henkilökunta ja luottamushenkilöt 
 

Tiedon saanti Koulutus Jatkuva Tekninen lauta-
kunta 

 

Kaupungin hallintokunnat ja  
sidosryhmät 

Liikenneturvallisuustyö koor-
dinointi 

Liikenneturvallisuustyöryhmän yl-
läpito ja kokoontumiset 

Vuosittain Tekninen joh-
taja 

 

Oma henkilöstö 
 
 

Parantaa liikenneturvallisuuden 
huomioimista 
 
 

Työturvallisuustilaisuudet 
 
Työmatkojen vaaranpaikkakartoi-
tus 

Jatkuva 
 
2009-2010? 

Tekninen joh-
taja, työturval-
lisuuspäällikkö 

 

Rakennusluvan hakijat 
 
 

Asukkaiden liikenneturvallisuuden 
huomioiminen 

Lupaharkinta Jatkuva Rakennustar-
kastaja 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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SIVISTYSPALVELUT 
 
Kohderyhmä/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Yhteistyö Toteutunut* 

 
Henkilökunta 
Liikennesääntöjen tunteminen, 
vaaratilanteiden tunnistaminen ja 
mahdollinen poistaminen, asen-
nekasvatus ja sitoutuminen. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelman 
laatiminen yksiköittäin. 
 
Kaikki käyttävät pyöräilykypärää  
Koulukuljetusten turvallisuus. 
 
Liikkuminen retkillä  

 
Luennot, käytännön harjoitukset, 
VESO- päivät, tietoiskut 
 
 
 
Suunnitelmat ja toteutus 
 
 
Ohjeistus ja koulutus 
 
 
Ohjeistus työyksiköille 
 

 
Sivistysjohtaja, rehtorit 
yksiköiden johtajat 
 
 
 
Johtajat 
 
 
Jokainen henkilökohtaisesti 
Sivistysjohtaja 
 
Sivistyspalvelukeskuksen 
suunnitteluryhmä 

 
Heti 
 
 
 
 
Kevät 2009 
Jatkuvaa 
 
Heti 
Alkaen keväällä 
2009 
Alkaen keväällä  
2009 

 
Liikenneturva, 
poliisi, asian-
tuntijat, tekni-
nen virasto 
 
 

 

Koulukuljetusten hoitajat 
Liikennesääntöjen tuntemus ja 
noudattaminen. 
Kuljetusohjeiden sisäistäminen. 

 
Itsenäinen tiedonhankinta 
 
Koulutustilaisuus  

 
Jokainen henkilökohtaisesti 
Sivistysjohtaja 

 
Jatkuva 
 
Sopimuskauden alussa 

  

Oppilaiden vanhemmat 
Huoltajien sitoutuminen ja sitout-
taminen liikenneturvallisuustyö-
hön. 
Vanhempien esimerkki ja myön-
teinen asenne. 

 
Tiedotteet, vanhempainillat, tapah-
tumat 

 
Yksiköiden johtajat 
 
 
Vanhemmat 

 
Syksystä 2009 alkaen 
 
 
Jatkuva 
 

  

Päivähoito 
Liikun ja leikin turvallisesti pihas-
sa ja lähiympäristössä aikuisen 
kanssa. 
 
Opin tunnistamaan leikkipaikan ja 
liikennealueen eron. 
 

 
Harjoitellaan liikkumista aikuisen 
ohjauksessa (oman pihan säännöt, 
liikenteessä liikkuminen). 
 
Harjoitellaan tunnistamista ja tar-
vittavia liikkumissääntöjä päivittäin 
aikuisen ohjauksessa. 

 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 
 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 

 
Hoitosuhteen alkaessa 
ja jatkuvasti hoitosuh-
teen ajan. 
 
Hoitosuhteen alkaessa 
ja jatkuvasti hoitosuh-
teen ajan. 

  

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT       LIITE 3   3(14) 
 
 
Kohderyhmä/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Yhteistyö Toteutunut* 

 
Päivähoito 
Opin noudattamaan aikuisen oh-
jeita ja neuvoja 
 
Osaan istua omalla paikallani lin-
ja-autossa ja henkilöautossa 
 
Erotun liikenteessä  
 
 

 
Aikuinen huolehtii ja neuvoo 
 
 
Aikuinen valvoo ja ohjaa 
 
 
Opetellaan heijastimen, turvaliivin, 
kypärän ja muitten turvavälineiden 
käyttöä aikuisen ohjauksessa 

 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 
Vanhemmat ja työntekijät 

 
Jatkuvasti hoitosuhteen 
ajan 
 
Jatkuvasti hoitosuhteen 
ajan 
 
Jatkuvasti hoitosuhteen 
ajan 

  

Esiopetus 
Tiedän leikkipaikan ja liikenne-
alueen eron. Liikun  
ja leikin turvallisesti pihassa ja 
lähiympäristössä 
 
Osaan odottaa koulukyytiä, mat-
kustaa turvallisesti ja poistua 
kyydistä sovittujen ohjeiden mu-
kaan. 
 
Tunnistan lähiympäristön keskei-
set liikennemerkit ja ymmärrän 
niiden merkityksen. 
 
Ymmärrän turvavälineiden käytön 
merkityksen. Osaan huolehtia 
asiasta myös itse.  

 
Rajoista / säännöistä sopiminen. 
Sopimuksissa pysyminen. 
 
 
 
Asioiden selkeä sopiminen ja käy-
tännön harjoittelu. 
 
 
 
Käytännön tilanteet liikenteessä, 
pelit, leikit ja kirjallisuus. 
 
 
Pyöräilykypärän, heijastimen ja 
pyörän valon käyttö. 
 

 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 
 
 
Vanhemmat, työntekijät ja 
kuljettajat 
 
 
 
Vanhemmat ja työntekijät 
 
 
 
Vanhemmat ja työntekijät 

 
Koko esiopetusvuoden 
ajan 
 
 
 
Koko esiopetusvuoden 
ajan, pääpaino syksys-
sä 
 
 
Koko esiopetusvuoden 
ajan 
 
 
Jatkuva käytäntö 
 

 
Poliisi 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
 
 
 
 
 
 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT       LIITE 3   4(14) 
 
Kohderyhmä/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Yhteistyö Toteutunut* 

 
Alakoulu 
Turvallinen liikkuminen liiken-
teessä 
 
Koulumatkojen turvallisuus 
* kävellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* pyöräillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
* koulukuljetuksessa 

 
Valistus, oppiminen ja vaaranpaik-
kakartoitukset 
 
Valitaan turvallisin koulureitti 
Osataan liikkua suojatiellä ja kevy-
en liikenteenväylällä tai tien va-
semmassa laidassa 
Tunnetaan jalankulkijaa koskevat 
liikennemerkit 
Käytetään heijastinta 
Osataan liikkua turvallisesti pime-
ässä ja otetaan huomioon sään 
vaatimukset 
Käytetään pyöräilykypärää 
 
Harjoitellaan pyörällä ajamista ja 
mahdollisuuksien mukaan suorite-
taan pyöräilykortti 
Tunnetaan pyöräilyä koskevat lii-
kennemerkit 
Osataan liikkua turvallisesti pime-
ässä (valot ja heijastimet kunnossa)
Pyörän kunnosta huolehtiminen 
 
Huomioidaan turvavälineet  (turva-
vyön käyttö, turvatyynyn käyttö, 
lapsen sijoittaminen autoon) 
Turvallinen auton odottaminen ja 
siitä poistuminen 
Aikuisen oikean asenteen välittä-
minen ja mallioppiminen 
Asiallinen ja turvallinen käyttäyty-
minen 

 
Vanhemmat, koulukuljetus-
ten hoitajat ja muu opetus-
henkilöstö 
Vanhemmat, opettajat ja 
muu opetushenkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhemmat,  opetushenki-
löstö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sivistyspalvelukeskus, koulu-
kuljetusten tarjoajat, van-
hemmat, opettajat ja opetus-
henkilöstö 

 
Vuosittain, painotus 
syksyyn 
 
Läpi vuoden, painotus 
syksyyn 
 
 
 
 
 
 
 
Kevät / Syksy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läpi vuoden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poliisi 
Koulukuljetus-
ten hoitajat 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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Kohderyhmä/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Yhteistyö Toteutunut* 

 
Yläkoulu 
Liikennesääntöjen noudattaminen 
*jalankulkijana 
* pyöräilijänä 
* mopoilijana 
 
Uudet ajoneuvot (mm. mönkijät) 
 
 
Vastuullisuus liikenteessä (mm. 
toisten huomioiminen, turvaväli-
neet, koulukuljetukset, mopojen 
virittämisen seuraukset, päihteet 
ja liikenne) 
 
Tarpeelliset ensiaputaidot 

 
Liikennesääntöjen kertaaminen 
(oppitunnit, teemapäivät) 
Valvonta 
 
 
Tietoa uusista ajoneuvoista ja niillä 
liikkumisesta (liikennesäännöt) 
 
Asennekasvatus, tietoiskut 

 
Opettajat 
 
 
 
 
Opettajat 
 
 
Opettajat 
 
 
 
 
Opettajat, terveydenhoitaja 

 
Jatkuva, 7-9- luokat 
 
 
 
 
8- ja 9- luokat 
 
 
Jatkuva, 7-9- luokat 
 
 
 
 
Jatkuva 

 
Poliisi 
Vierailevat lu-
ennoitsijat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palo- ja pelas-
tustoimi 

 

Lukio 
Liikennesääntöjen noudattaminen 
*jalankulkijana 
* pyöräilijänä 
’ mopoilijana 
’ moottoripyöräilijänä 
’ autoilijana 
 
Henkilökohtaisen vastuun tiedos-
taminen liikenteessä (riskikäyt-
täytymisen seuraukset itselle ja 
muille, päihteet ja liikenne) 
Tarpeelliset ensiaputaidot 
 

 
Asennekasvatus, tietoiskut 

 
Opettajat 
 
 
 
 
 
 
Opettajat, terveydenhoitaja, 
opetustarjonnasta vastaavat 
 

 
Vuositasot 1-3 

 
Liikenneturva, 
poliisi, asian-
tuntijat, tekni-
nen virasto 
Ammattiopisto 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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Kohderyhmä/ tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Ajoitus Yhteistyö Toteutunut* 

 
Kansalaisopisto 
Liikenneturvallisuuden edistämi-
nen 

� opiskelijat 
� henkilökunta 
� kuntalaiset 

Ensiaputaidot 

 
Tiedotus ja mahdollisten liikenne-
turvariskien kartoittaminen opiston 
toimintaympäristössä 
Tiedotus henkilökunnalle 
 
Ensiapukurssit 

 
Rehtori, opiston opettajat ja 
muu henkilökunta 

 
Jatkuva 
 
Kartoitus opettajille 
syyskauden 2009 alus-
sa 

 
Asiantuntijat 

 

Liikuntatoimi 
Esteettömät liikuntapaikat ja nii-
den parkkipaikat 
Rullaluistelu/- hiihto 
 
Matkat/ retket 
 
Maraton ja muut urheilutapahtu-
mat 

 
Luiskat, invaparkit, merkit 
 
Turvalliset kevyen liikenteen väylät 
ja tiet 
Ammattitaitoiset ohjaajat ja kuljet-
tajat 
Turvallisuus ja selkeys opasteissa 

 
Tekninen virasto/ Markku 
Simanainen/Sauli Hyttinen 
Urakoitsija (Destia)/Lieksan 
kaupunki 
Liikuntatoimi/ nuorisotoimi, 
kuljetusyritykset 
Liikuntatoimi/ urheiluseurat 

 
Heti 
 
Heti 
 
Heti 
 
Heti 

 
Liikuntatoimi 
 
Liikuntatoimi 
 
Yrittäjät 
 
Tekninen toi-
mi/ Urakoitsija 
(Destia) 

 
on 
 
kehitettävää 
 
on 
 
kehitettävää 

Kouluterveydenhuolto 
Ensiaputaidot (yläkoulun ja lukion 
oppilaat) 

 
Oppitunnit 

 
Opettajat, terveydenhoitajat 

 
 

 
 

 
 

Nuorisotoimi 
Liikennekasvatus osana nuoriso-
työtä 
 
 
 
 
 
Esteetön pääsy nuorisotiloihin ja 
tapahtumiin 
 
Matkojen ja retkien liikennetur-
vallisuus 

Liikennevalistus osana 7-
luokkalaisten päihderastipäiviä, 
alakoulujen toimintapäiviä, leirejä 
ja Nuokkarin toimintaa. Turvalli-
sesti mopolla –kurssi 8-luokka-
laisille ja mopojen kevätkunnostu-
silta. Liikennevalistusmateriaalin 
hankinta ja lainaus. 
Luiskat, invaparkit, hissi 
 
 
Ohjeistus ja opastus 

Nuorisotoimen henkilökunta 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistöjen omistajat, 
nuorisotoimen henkilökunta 
 
Nuorisotoimen henkilökunta 
ja kuljettaja 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
jatkuva 

Koulut, Terveys 
ry, seurakunta, 
4H-yhdistys, 
Liikenneturva, 
autonasentaja 
 
 
 
 
 
 
Liikennöitsijä, 
tilaisuuden jär-
jestäjä 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS 

Lapsiperheet 

Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 
vastuuhenkilö 

Toteutunut* 
 

Perhesuunnittelun, äitiys- ja las-
tenneuvolan asiakkaat 
 

Yleinen liikenneturvallisuus. 
 
Raskauden aikainen turvallinen 
liikenteessä liikkuminen.  
 
 
 
 
Lapsen turvallinen liikenteessä liik-
kuminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuvolan turvallinen asiakas-
pysäköinti. 

Yksilöllisesti käyntien yhteydessä. 
 
Neuvolakäyntien ja synnytysval-
mennuksen yhteydessä huomioi-
daan raskauden aikainen tasapai-
non muuttuminen ja ulkomaan 
matkat. 
 
Ohjataan turvalliseen autolla aja-
miseen, pyöräilyyn ja matkustami-
seen yleisissä kulkuneuvoissa lap-
sen kanssa. Opastetaan turvavyön, 
kypärä, lapsen turvaistuimen käyt-
töön ja vaunujen hankintaan. 
 
Turvaistuimien vuokraus(MLL) 
0-8KK ikäisille ja opastus sen käy-
töstä. Ohjataan heijastimen käyt-
töön  pimeällä liikuttaessa ja  ky-
pärän käyttöön aina pyöräillessä, 
olipa lapsi kyydissä tai ajamassa 
itse polkupyörällä. Annetaan Kul-
kunen-liikenneturvan kirja 4-
vuotiaalle/vanhemmille. 
Ohjauksessa huomioidaan perheen 
kotiympäristö, katu, portit yms. 
 
Asiakaspysäköinnin merkintä 
opasteilla ja työyhteisöissä tiedot-
tamalla. 

Jatkuva 
 
Yksilöllisesti ras-
kauden edetessä. 
 
 
 
 
Raskauden aika-
na neuvolakäyn-
neillä 
 
 
 
 
Lapsen iän ja liik-
kumisen mukaan 
neuvolakäynneil-
lä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 

Terveydenhoi-
taja 
Äitiysneuvolan 
terveydenhoi-
taja ja lääkäri 
 
 
 
Äitiysneuvolan 
terveydenhoi-
taja 
 
 
 
 
Lastenneuvolan 
terveydenhoi-
taja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaava ter-
veydenhoita-
ja/johtava hoi-
taja 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Lastensuojelun ja perheklinikan 
asiakkaat 
 

Turvallinen lasten ja huoltajien 
kuljetus. 
 
 
Liikenneturvallisuuden lisääminen 
lapsiperheissä. 

Turvaistuinten käyttö kuljetuksen 
aikana ja asianmukainen auton 
kunto. 
 
Yleinen liikennevalistus 
 

Jatkuva 
 
 
 
Jatkuva 

Jokaisella työn-
tekijällä. 
 
 
Jokaisella työn-
tekijällä. 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
 
 
Koululaiset ja nuoret  
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollon asiakkaat 

Turvallinen koulumatka. 
 
 
 
 
 
Turvallinen liikkuminen liikentees-
sä. 

Koulun alkaessa keskustelu van-
hempien kanssa, jossa huomioi-
daan lapsen valmiudet liikkua ko-
din ulkopuolella sekä turvallisin 
koulureitti. 
 
Ohjataan pyöräilykypärä ja mopo-
kypärä käyttöön ja turvalliseen liik-
kumiseen liikenteessä. 
Kuljetuksessa olevien las-
ten/nuorten huomiointi. 
 
Ohjataan turvavyön käyttöön ja 
turvalliseen liikkumiseen autolla. 
Keskustellaan alkoholin haitoista 
liikenteessä. 
 

1 lk 
 
 
 
 
 
Soveltuvin osin  
koko kouluikä. 
 
 
 
 
Opiskelijatervey-
denhuollon kon-
takteissa jatku-
vasti. 

Koulutervey-
denhoitaja 
 
 
 
 
Koulutervey-
denhoitaja 
 
 
 
 
Opiskelijater-
veydenhuollon 
terveydenhoi-
taja 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT       LIITE 3   9(14) 
 
Aikuisväestö 
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Aikuisväestö lääkärin, hoitajan ja 
fysioterapian vastaanotolla 

Turvallinen liikkuminen liikentees-
sä. 
 
 
 
 
 
 
Turvalaitteiden käyttö liikenteessä 
ja oikeat liikkumisvarusteet esim. 
kenkien liukuesteet, polkupyörä-
kypärän käyttö ja heijastimet. 
 
Turvallinen liikkumisympäristö ter-
veyskeskuksen ympäristössä ja 
sisällä. 
 
 
Tarpeeton liikkuminen ensiavun 
päädyssä rajoitettu. 

Sairauksien, lääkityksen ja alkoho-
lin käytön vaikutuksien huomioi-
minen liikkumisessa ja liikentees-
sä. Keskustelu ja asennekasvatus 
hoitokontaktien yhteydessä. Laki-
sääteinen ajokyvyn arviointi lääkä-
rin toimesta tai poliisin lähetteestä.
  
Opastaminen ja motivoiminen tur-
valaitteiden käyttöön. Pidetään 
esillä liikenneturvallisuuteen liitty-
vää aineistoa. 
 
Talvella riittävä hiekoitus piha-
alueilla. 
Sisätilat siistit, lattioilla ei vettä ja 
hiekkaa. 
 
Liikenneopasteet 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
Talvisin 
 
Jatkuva 
 
 
2009 

Hoitohenkilö-
kunta ja lääkä-
rit 
 
 
 
 
 
Koko henkilö-
kunta 
 
 
 
Huoltomies 
 
Koko henkilö-
kunta 
 
Osastonhoita-
ja/johtava hoi-
taja 
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Kaikki työterveyshuollon asiak-
kaat 
 

Tavoitteena on herätellä ajatuksia 
ja keskustelua liikenneturvallisuus-
asioista. Tavoitteena lisätä asiak-
kaidemme tietoisuutta työmatkalii-
kenteen riskeistä ja antaa neuvoja 
ja ohjausta turvalliseen liikkumi-
seen liittyvissä asioissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työterveyshuollon asiakkailla on 
mahdollisuus vastaanotolle odotta-
essaan tutustua ajankohtaiseen, 
turvalliseen työmatkaliikkumiseen 
liittyvään tietoon ja materiaaliin.   
 
 

Terveystarkastusten yhteydessä ja 
vastaanottotilanteissa huomioidaan 
liikenneturvallisuus työikäisten 
vastaanotolla kävijöiden kanssa 
Kohderyhmänä:  
� Vuorotyöläiset (väsyneenä liik-

kuminen) 
� Työkseen liikenteessä ajavat 

(väsymys, kiire) 
� Hoitoon ohjatut (alkoholin 

suurkuluttajat) 
� Asiakkaat joille kirjoitettu rec. 

lääkkeistä joilla vaikutusta ajo-
kykyyn. 

 
Työterveyshuollossa järjestetään 
vuodenaikoihin sidonnaisia teemo-
ja odotustilan seinälle. (Talvella 
liukkaus, kesällä kypärät ja suojai-
met, syksyllä valot & heijastimet 
jne.) 
� Laitetaan tth.n seinälle julistei-

ta ja pientä rekvisiittaa liittyen 
liikenneturvallisuuteen (esim. 
pyöräilykypärä ja erilaisia suo-
jia, sekä liukastusesteet ken-
kiin) 

 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. kerran syksyllä 
2009  

Jokainen työn-
tekijä vastaan-
ottoa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveydenhoi-
tajat vuorotel-
len 
 
 
 
 
 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 



LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMAT       LIITE 3   11(14) 
 
Ikääntyvät ja erityisryhmät 
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Ikääntyvät ja liikkumisrajoitteiset 
henkilöt avohoidossa 

Turvallinen liikkuminen ja tapa-
turmien ehkäiseminen. Apu- ja 
turvavälineiden käyttö liikenteessä 
esim. kenkien liukuesteet, polku-
pyöräkypärän käyttö, heijastimet. 
 
 
 
 
 
 
Esteettömän liikkumisen huomi-
ointi ja edistäminen liikenteessä, 
asioinnissa ja lähiympäristössä. 
 
 
 
Turvallinen autolla liikkuminen 
 
 
 
 
Hyvä lihaskunto ja tasapaino 
 

Asennekasvatus ja opastus turva-
välineiden ja turvallisten jalkinei-
den käyttöön sekä liikkumiseen 
pimeällä ja liukkaalla kelillä. 
Asianmukaiset liikkumisen apuvä-
lineet käytössä. Hiekoituksen ja 
varoitusmerkkien huomiointi ja 
tarvittaessa ilmoitus taloyhtiöiden 
piha-alueiden huollosta vastaaval-
le. 
 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
esim. tekninen palvelukeskus. 
Opastus kimppakyydin ja avustajan 
käyttöön.  
 
 
Sairauden, lääkityksen ja iän vaiku-
tuksen huomiointi ajokykyyn. Yh-
teistyö poliisin ja lääkäreiden 
kanssa. 
 
Kuntouttava työote: Rohkaistaan ja 
aktivoidaan liikkumaan: Ohjataan 
lihasvoiman vahvistaminen koti-
oloissa ja liikuntaryhmiin  osallis-
tumaan 
 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
Jatkuva 
 

Koko henkilö-
kunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esimie-
het/henkilökun
ta 
 
 
 
Koko henkilös-
tö 
 
 
 
Koko henkilös-
tö 
 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Ikääntyvät ja liikkumisrajoitteiset 
henkilöt laitoshoidossa 

Turvallinen liikkuminen laitos-
hoidon aikana 
 
 
 
 
Turvallinen ympäristö liikkua 
 
 
 
 
 
 
Hyvä lihaskunto ja tasapaino 
 

Esteettömyys sisätiloissa ja ulkona, 
riittävät luiskat. Ulkoiluttamiseen 
sopivat pyörätuolit. Hyvät jalkineet. 
Riittävästi istuimia. Omaisten ohja-
us. 
 
Piha-alueiden pudistus lumesta ja 
hiekoitus.  
 
Piha-alueiden ja eteisten  tarkistus 
 
 
Kuntouttava työote 
 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
Talvella 
 
 
1 vuodessa 
 
 
 
Jatkuva 

Koko henkilö-
kunta 
 
 
 
 
Huoltomies 
 
 
Vanhustyön-
johtaja ja Huol-
tomies 
 
Hoito- ja kun-
toutushenkilö-
kunta  
 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstö 
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuk-
sen henkilökunta 

Turvallinen työmatka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallinen liikkuminen työssä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallinen tavaroiden kuljettami-
nen 
 

Suositellaan polkupyöräkypärän 
käyttöä.  
 
Liikenneturvallisuusasioiden esille 
ottaminen työpaikkakokouksissa.  
Oman työmatkan vaaranarviointi. 
 
 
Työntekijöiden havainnot vaaralli-
sista ja kehitettävistä asioista ja 
niiden vieminen eteenpäin 
 
Jos työajossa joutuu käyttämään 
kännykkää, pysähdytään tai käyte-
tään handsfreetä.  
 
Polkupyörällä työssä liikuttaessa 
käytetään polkupyöräkypärää. 
 
 
Tarvittaessa hankitaan handsfree ja 
huomioliivit. 
 
Apuvälineitä ym. kuljetettaessa 
huolehditaan turvallisesta kuljet-
tamisesta. Kuljetus esim. kaupun-
gin farmari autolla. 

Jatkuva 
 
 
2009/2010 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
Tarvittaessa 
 
 
Jatkuva 
 

Palvelukeskuk-
sen johto 
 
Työyksiköiden 
esimiehet, van-
hustyönjohtaja, 
johtava hoitaja 
 
Koko henkilö-
kunta 
 
 
Jokainen työs-
sään autoa aja-
va 
 
Jokainen työs-
sään polkupyö-
rällä liikkuva 
 
Työyksikön 
esimies 
 
Jokainen apu-
välineitä ym. 
kuljettava hen-
kilö. 

 

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
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PELASTUSLAITOS 
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho/ 

vastuuhenkilö 
Toteutunut* 
 

Pelastuslaitoksen työntekijät 
 

Liikenteen vaaranpaikkojen ha-
vainnointi 

Työntekijöiden havainnot vaaralli-
sista ja kehitettävistä paikoista. 
Havaintojen välittäminen eteenpäin 
vastuuviranomaisille. 

Jatkuva Kaikki työnte-
kijät 

 

Pelastuslaitoksen työntekijät 
 

Oma työturvallisuus ja liikennetur-
vallisuus 

Sisäinen koulutus työntekijöille 
työturvallisuudesta liikenneonnet-
tomuuspaikoilla, turvallisesta häly-
tysajosta ja ennakoivasta ajosta. 
 

Vuosittain Paloesimiehet  

Pelastuslaitoksen työntekijät 
 

Turvallinen työmatka Oman työmatkan vaaranarviointi. Kerran kolmessa 
vuodessa 

Palomestari  

Suuri yleisö Asennoituminen liikenneturvalli-
suuteen 

112-päivä yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa, muu tapah-
tuma 

Kaksi kertaa vuo-
dessa 

Paloesimiehet  

Ikäihmiset Kaatumistapaturmien ehkäisy 
Turvallisesti kotona ja lähiympäris-
tössä 

Tapaturmapäivän tapahtumassa Kerran vuodessa Palomestari  

* lisätään merkintä, kun toimenpide on tehty/toteutettu 
 
 



LlITE 4: YHTEENVETO LIIKENNETURVAN MATERIAALEISTA 
 
LAPSET JA KOULUIKÄISET 
 
Turvapupu, www.turvapupu.net - lasten liikennekasvatusaineistoa mm. kysymyksiä, väritystehtäviä, pelejä 
 
Vili Vyötiäinen, http://www.liikenneturva.fi/buddy/fi/index.html - lasten liikennenurkka, jossa tietoa ja tehtäviä. 
 
Liikennekasvatuksen työkalupakki, www.liikenneturva.fi/tyokalupakki - oma sivusto, josta löytyvät mm. seuraa-
vat aineistot: 

� Tuoreimmat liikenneturvan uutiset ja tiedotteet 
� Laaja sivusto koulujen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan: 

http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/liikenneturvallisuussuunnitelma/index.php  
� Kolhuitta kouluun I (liikenneturvallisuusrastit) ja II (liikenneturvallisuustehtäviä yläkouluun) -aineistot 
� Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -sivusto, jossa paljon aineistoa: 

http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/paivahoidon_liikenneturvallisuusteemat/index.php  
� Lisäksi aineistoa seuraava otsikoinnin mukaisesti: 

- Liikennekasvatus (yhteenveto varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, paljon mate-
riaalia) 

- Autossa matkustaminen (materiaalia ja tietoa koululaiskuljetuksista ja bussilla sekä taksilla 
matkustamisesta) 

- Jalankulku (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Pyöräily (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Mopoilu (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Turvalaitteet (tietoa turvalaitteista ja tehtäviä) 
- Liikenneympäristö (vaaranpaikkojen kartoitus ja tehtäviä) 

 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/lapset)  
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/index.php lisäksi paljon tietoa lasten liikenneturvallisuu-
desta ja liikennekasvatuksesta sekä mm. seuraavat aineistot:  

� Koulu- ja päivähoitokuljetukset, oma sivusto jossa tietoa ja mm. opas koulukuljetusopas:  
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/koulukuljetus.php  

� Turvallisuus on pieniä tekoja - työ kunnissa, tietoa kuntateemasta sekä seuraavat aineistot: 
- Kalvosarja: Lasten liikenneturvallisuus (PowerPoint ladattavissa) 
- Esite: Lapsella on oikeus turvalliseen liikkumiseen (pdf ladattavissa) 
- Juliste: Anteeksi, onko sinulla muutama sekunti aikaa? (pdf ladattavissa) 

� Turvallisesti tien yli ja turvaa lapsen koulutie -aineistot  
- Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuus-toimia varten opettajille (pdf ladattavissa) 
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus oppilaille (pdf ladattavissa) 
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus lasten vanhemmille (pdf ladattavissa) 

� Lasten turvalaitteet autossa – tietoa lapsen kuljettamisesta autossa 
 
 
NUORET  
 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/nuoret) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/index.php on tietoa nuorten liikennekasvatuksesta sekä 
mm. seuraavat materiaalit: 

� Mopoilu 
- Minä ja mopo, DVD (näyte ladattavissa sivuilta), keskustelun pohjaksi     
- Sinä, mopo ja liikenne -juliste 
- Mopoilijoille tarkoitettu opas (pdf ladattavissa sivustolta) 
- Pidä pelivaraa mopoilija -kalvosarja (pdf ladattavissa sivuilta)  
- Kirje mopoilijan vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 
- Esitys: Mopotietoutta vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 

� Ideoita ohjaajille liikenneaiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä (pdf ladattavissa) 
� Turvallisesti harrastuksiin, tietoa ja materiaalia: 

http://www.liikenneturva.fi/turvallisesti_harrastuksiin.php. Sivustolta on ladattavissa opas ohjaajille har-
rastusmatkojen turvallisuuden edistämiseksi sekä oppaan tueksi Power Point -esitys ohjaajien koulu-
tustilaisuuksissa ja vanhempainilloissa käytettäväksi. 

 



LlITE 4: YHTEENVETO LIIKENNETURVAN MATERIAALEISTA 
  

 
Liikennekasvatuksen työkalupakki: 
http://www.liikenneturva.fi/tyokalupakki/liikennekasvatus/toisen_asteen_koulutus/index.php, josta löytyy tietoa 
toisen asteen koulutuksen liikennekasvatuksesta ja mm. seuraavat aineistot: 

� Liikenneturvan tuottamassa Jarmon pitkä matka-elokuvassa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut 
nuori kertoo omasta onnettomuudestaan. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/jarmon_pitka_matka_video.php  

� Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa vammautuneet nuoret vierai-
levat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta onnettomuudestaan ja 
sen vaikutuksista elämäänsä. Lisätiedot: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/menossa_mukana.php  

� Liikenneturvan tuottamassa Elämää täysillä -videossa nuoret kertovat tuntemuksistaan sen jälkeen, 
kun kolme heidän ystäväänsä oli kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa. 
Mukana aineistossa on myös tukiaineisto opettajille keskustelun pohjaksi. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/elamaa_taysilla.php  

 
 
AIKUISET 
 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/aikuiset) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/aikuiset/index.php on tietoa työliikenteen turvallisuuden paranta-
misesta sekä mm. seuraavat materiaalit: 

� Työ ja liikenne -opas (pdf ladattavissa) 
� Työ ja liikenne -esite (pdf ladattavissa) 
� Lomakkeita (kaikki ladattavissa sivuilta word -muodossa): 

- Työmatkojen ja työasiamatkojen kartoitus  
- Työliikenteen yleiskartoitus 
- Työhön liittyvien matkojen vaaranpaikat 
- Vaaratilanneselvitys 
- Liikenteestä aiheutuvien riskien arviointi 
- Työajoon liittyvien riskien kartoitus 

 
 
IÄKKÄÄT 
 
Liikenneturvan internet-sivuilta (liikennekasvatus/iäkkäät) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/index.php löytyy tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja 
mm. seuraavat materiaalit: 

� Liikenneympäristön vaaranpaikkakartoitus iäkkäille, omalta sivustolta tietoa sekä toimintamalli, esite ja 
lomake ladattavissa. Lisäksi yhteenvetoja toteutetuista kartoituksista. Linkki: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/liikenneympariston_vaaranpaikkakartoitus.php  

� Autoillen kaiken ikää -opas (pdf ladattavissa) 
� Ikäkuljettajan itsearviointi -opas (pdf ladattavissa) 
� Iäkkäiden turvallisuusteesit (pdf ladattavissa) 
� Iäkäsasioihin perehdytetyt Liikenneturvan kouluttajat, linkki omalle sivulle 

http://www.liikenneturva.fi/fi/kuljettajien_jatkokoulutus/iakkaat/iakaskouluttajat.php 
� Vinkkejä hoitajille, linkki omalle sivulle 

http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/turvallisuus/vinkkeja_hoitajille.php 
 
 
KAIKILLE IKÄRYHMILLE materiaalia liikenneturvallisuustyöhön voi tilata Liikenneturvan Turvapuodista: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvapuoti/index.php  
Liikenneturvan internet-sivut www.liikenneturva.fi 
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