LIITE 1.

VA K K A - SUOMEN
SEU T U

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

SEUTUKORTTI
LIIK EN N ET U RVA LL ISUU STILAN NE 1 /2
Liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Vakka-Suomen seudulla

Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden jakauma kulkutavoittain
Lähde: Tilastokeskus (keskiarvo 2004–2013)

Turvalaitteiden käyttöasteita Vakka-Suomessa
Lähteet: Asukaskysely 2014, Koko maan osalta (suluissa oleva luku)
Liikenneturvan seuranta 2011–2013

Heijastin

Pyöräilykypärä

Pyörävalot

90 %

(51-53 %)

(89 %, henkilöautojen etuistuimilla)
(88 % takaistuimilla, taajamissa)

(44 %)

(50 %)

Koettu turvallisuus

Lähde: Onnettomuusrekisteri 2009–2013

Lähde: Asukaskysely 2014

•

•

•
•
•

•

Turvavyö
(matkustaja)

52 % 26 % 55 %
Liikenneonnettomuuksien erityispiirteitä
Henkilövahinko-onnettomuuksista 63 % on
tapahtunut maanteillä
Henkilövahinko-onnettomuuksista 43 % on
tapahtunut taajamamerkin alueella
Kaikki liikenneonnettomuudet huomioiden yleisin
onnettomuusluokka on peuraonnettomuus (34 %)
Vain henkilövahinko-onnettomuuksia
tarkasteltaessa yleisin onnettomuusluokka on
yksittäisonnettomuus (34 %) eli tieltä suistumiset
Rattijuoppotapausten osuus henkilövahinkoon
johtaneissa onnettomuuksissa tarkastelujaksolla on
12 % ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa

Turvavyö
(kuljettaja)

•
•
•

•

91 %

Asukkaiden antama arvosana (asteikko 1-5) kunnan
liikenneturvallisuustilanteelle: 3,2 (koko seutu 3,2)
Riskialteimmiksi koetut kulkutavat: mopoauto,
polkupyörä, mopo/skootteri/kevytmoottoripyörä
Riskialteimmiksi koetut ikäryhmät: alakoululaiset,
nuoret aikuiset (18-24-vuotiaat)
Yleisimmät havaitut liikennerikkomukset:
ylinopeudet, vaaralliset ohitukset, suojateitä ei
kunnioiteta, kännykkään puhuminen ajon aikana
Tyytymättömimpiä ollaan: joukkoliikennetarjonta,
jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito,
pyöräilyn turvallisuus, katujen ja teiden kunto
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LIITE 2.

U U SIK A U PU NK I

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

KUNTAKORTTI
LIIK EN N ET U RVA LL ISUU STILAN NE 1 /2
Liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kehitys Uudessakaupungissa

Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja
loukkaantuneiden jakauma kulkutavoittain
Lähde: Tilastokeskus (keskiarvo 2004–2013)

Turvalaitteiden käyttöasteita Uudessakaupungissa
Lähteet: Asukaskysely 2014, Koko maan osalta (suluissa oleva luku)
Liikenneturvan seuranta 2011–2013

Heijastin

Pyöräilykypärä

Pyörävalot

89 %

(51-53 %)

(89 %, henkilöautojen etuistuimilla)
(88 % takaistuimilla, taajamissa)

(44 %)

(50 %)

Koettu turvallisuus

Lähde: Onnettomuusrekisteri 2009–2013

Lähde: Asukaskysely 2014

•

•

•

•

•

Turvavyö
(matkustaja)

46 % 26 % 60 %
Liikenneonnettomuuksien erityispiirteitä
Henkilövahinko-onnettomuuksista 9 % on
tapahtunut pääteillä ja 34 % seutu- ja yhdysteillä,
onnettomuuksista 60 % on tapahtunut
taajamamerkin alueella (23 % ruutukaava-alueella)
Kaikki liikenneonnettomuudet huomioiden
yleisimmät onnettomuusluokat ovat peuraonnettomuus (22 %) ja yksittäisonnettomuus (22 %)
Henkilövahinko-onnettomuuksissa yleisimmät
onnettomuusluokat ovat yksittäisonnettomuudet (23
%), mopo-onnettomuudet (23 %) ja
pyöräilijäonnettomuudet (14 %)
Rattijuoppotapausten osuus henkilövahinko-onnettomuuksissa on 10 % (koko seudulla 12 %)

Turvavyö
(kuljettaja)

•
•
•

•

94 %

Asukkaiden antama arvosana (asteikko 1-5) kunnan
liikenneturvallisuustilanteelle: 3,3 (koko seutu 3,2)
Riskialteimmiksi koetut kulkutavat: mopoauto,
polkupyörä, mopo/skootteri
Riskialteimmiksi koetut ikäryhmät: alakoululaiset,
18-24-vuotiaat, iäkkäät
Yleisimmät havaitut liikennerikkomukset:
ylinopeudet, vaaralliset ohitukset, suojateitä ei
kunnioiteta, kännykkään puhuminen ajon aikana
Tyytymättömimpiä ollaan: joukkoliikennetarjonta,
jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito,
pyöräilyn turvallisuus, katujen ja teiden kunto

LIITE 2.
Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

U U SIK A U PU NK I

KUNTAKORTTI
LIIK EN N ET U RVA LL ISUU STILAN NE 2 /2

LIITE 3.
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UUSIKAUPUNKI

H IRVIEL Ä INON NET TOMU UD ET 2 0 0 9 -2 013

LIITE 4.
Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

NOPEUSRAJOITUSPOLITIIKKA
Jalankulun ja pyöräilyn
järjestelyt

30 km/h

20 km/h

Toimintaympäristö
Asuntoalueiden
pihakadut
Keskustan kävelypainotteiset kadut

Taajamien keskustaalueiden asunto- ja
kauppakadut, keskustojen pääkadut
(paljon jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä)

40 km/h

Kaikille yhteinen katutila, ajorataa ei
eroteta jalkakäytävästä normaalilla
reunakivellä

•

Liikenneympäristön tulee antaa selkeä
viesti siitä, että vauhti on mukautettu
jalankulkijoiden ehtoihin

•

Selkeästi havainnollisilla suojateillä
merkityt tienylityskohdat, harkinnan
mukaan rakenteelliset tukitoimet

•

Kävelyn ja pyöräilyn erottelu omalle
väylälle ei välttämätöntä

•

Mopoilu sallitaan vain ajoradalla

Muut asunto- ja
tonttikadut (myös
asuntoalueiden alemmat
kokoojat)
Taajama-alueiden
erilliset vaaralliseksi
koetut tai todetut
kohteet (esim. koulun
kohta)
Taajama-keskustojen
ulkopuoliset pääkadut
ja pääkokoojakadut

50 km/h

•

Taajamien ulkopuolella
erilliset vaaralliseksi
koetut tai todetut
kohteet (esim. koulun
kohta)

Taajamien
sisääntuloväylät ja
pääkadut (riippuu mm.
maankäytöstä ja
liittymistä)

Muut nopeustasoa
tukevat toimet
•

Alhaista nopeustasoa voidaan
korostaa katujen muotoilulla,
kalusteiden sijoittelulla,
päällystemateriaaleilla tai
pysäköintijärjestelyillä

•

Korotetut suojatiet ja liittymäalueet,
rakenteelliset hidasteet, etuajooikeusjärjestelyt, nopeusrajoituksen
ajoratamerkinnät, tärinäraidat,
suojateiden havaittavuuden
parantaminen herätevarsin

•

Nopeusnäyttötaulut

•

Kadunvarsipysäköinti katutilaa
rajaavana tekijänä

•

Merkittävimmillä suojateillä on
•
vähintään keskisaareke, ajonopeuksia
hillitseviä rakenteellisia toimia tai
kevyen liikenteen ylitykset ovat
eritasossa tai liikennevalo-ohjattuja

•

Suojateillä keskisaarekkeet aina, jos
ylitettäviä kaistoja on useampi kuin
kaksi

•

Erillinen kevyen liikenteen väylä tai
ainakin jalkakäytävä

•

Mopoilu sallitaan vain ajoradalla

•

Kevyen liikenteen ylitykset ovat
eritasossa tai liikennevalo-ohjattuja,
muutoin suojateillä pitää olla
keskisaareke

•

Ajoradasta erilliset kevyen liikenteen
väylät

•

Mopoilu sallitaan vain ajoradalla

Korotetut suojatiet ja liittymäalueet,
rakenteelliset hidasteet, etuajooikeusjärjestelyt, nopeusrajoituksen
ajoratamerkinnät, tärinäraidat,
suojateiden havaittavuuden
parantaminen herätevarsin

•

Nopeusnäyttötaulut

•

Keskisaarekkeelliset suojatiet,
suojatiekohtien kavennukset,
nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät,
suojateiden havaittavuuden
parantaminen herätevarsin

•

Nopeusnäyttötaulut, automaattinen
nopeusvalvonta
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NOPEUSRAJOITUSPOLITIIKKA
Jalankulun ja pyöräilyn
järjestelyt

70 km/h

60 km/h

Toimintaympäristö
Taajamien
sisääntuloväylät tai
reunaväylät

•

Kevyen liikenteen ylitykset ovat
eritasossa tai liikennevalo-ohjattuja,
uusia suojateitä ei merkitä tasoon

Turvattomat pää- ja
seututeiden liittymät

•
•

Muut nopeustasoa
tukevat toimet
•

Ajoradasta erilliset kevyen liikenteen
väylät

Turvattomimmissa liittymissä
kiertoliittymät (ennen liittymää max
50 km/h) tai liikennevalo-ohjauksiset
liittymät

•

Mopoilu sallitaan kevyen liikenteen
väylällä vain tapauskohtaisesti (esim.
korkea liikennemäärä)

Suojateiden havaittavuuden
parantaminen, nopeusrajoituksen
ajoratamerkinnät

•

Nopeusnäyttötaulut, automaattinen
nopeusvalvonta

•

Ajoradasta erilliset kevyen liikenteen
väylät

Vähintään kanavoidut liittymät
pääsuunnalla, sivuteillä
turvasaarekkeet

•

Mopoilu sallitaan kevyen liikenteen
väylällä vain tapauskohtaisesti (esim.
korkea liikennemäärä)

Kiertoliittymät tai liikennevaloohjauksiset liittymät optimaalisin
ratkaisu

•

Nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät,
täristävät reuna- ja keskiviivat

•

Nopeusnäyttötaulut, automaattinen
nopeusvalvonta

•

Kevyen liikenteen ylitykset aina
•
eritasossa, suojateitä ei merkitä tasoon

•

Ajoradasta erilliset kevyen liikenteen
väylät

Vähintään kanavoidut liittymät,
erilliset kääntymiskaistat ja
turvasaarekkeet, kiertoliittymät
pahimmissa solmukoh-dissa, joihin
eritaso ei sovellu

Taajamien
•
sisääntuloväylät tai
reunaväylät
•
(erityisesti
turvattomimmat tiejaksot,
•
jotka nykyisin 80 km/h)
Turvattomat
yleisnopeusrajoitukselliset (80 km/h)
tiejaksot

Kevyen liikenteen ylitykset aina
eritasossa

Turvattomat pääteiden
liittymät
Valta- kanta- ja
seututeiden
linjaosuudet

100– km/h

80 km/h

Hyvin varustellut
pääteiden liittymäalueet •

Valta- ja kantateiden
linjaosuudet
Tieosuudet, joilla
ajokaistat eroteltu
Moottoritiet (120km/h)

Mopoilu sallitaan kevyen liikenteen
väylällä vain tapauskohtaisesti (esim.
korkea liikennemäärä)

•

Nopeusrajoituksen ajoratamerkinnät
erityisesti pistemäisten 80 km/h
liittymien kohdilla

•

Kelin/liikennetilanteen mukaan
muuttuvat nopeusrajoitukset,
täristävät reuna- ja keskiviivat

•

Automaattinen nopeusvalvonta

•

Selkeät opasteet ja portaalit
liittymissä

•

Hyvä optinen ohjaus ja geometria
liittymien lähellä

•

Kevyen liikenteen ylitykset eritasossa

•

•

Ajoradasta erilliset kevyen liikenteen
väylät

Kelin-/liikennetilanteen mukaan
muuttuvat nopeusrajoitukset

•

Automaattinen nopeusvalvonta

•

Selkeät opasteet ja portaalit
liittymissä, hyvä optinen ohjaus ja
geometria liittymien lähellä

•

Mopoilu sallittu kevyen liikenteen
väylällä
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KUNTAKORTTI
TOIMEN PIDEK ORT T I 1 /3
Toimenpide

Vastuutaho/-t

Ajoitus

Uudenkaupungin liikenneturvallisuustyötä seurataan ja toimintaa
suunnitellaan vuosittain järjestettävässä seurantakokouksessa

Hallintokunnat,
Liikenneturva

2015 alkaen,
syksyisin

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman
toteutumista seurataan ja suunnitellaan vuosittain järjestettävässä
seudullisessa tilaisuudessa

ELY, Kunnat,
Liikenneturva,
Poliisi

2016 alkaen,
marraskuussa

Sovitaan seudullisen liikenneturvallisuustoimijan hyödyntämisestä
(avustaa kuntia suunnitelman toteutuksessa ja seurannassa)

Kunnat, ELY

2016 alkaen

Edistetään liikenneturvallisuusteeman kytkentää muihin kaupungin
suunnitelmiin (mm. hyvinvointityö, työsuojelutoiminta)

Kunta

2015 alkaen

Lisätään vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston välistä
yhteistyötä liikenneturvallisuus- ja esteettömyysasioissa

Neuvostot

2015 alkaen

YHTEISTYÖ

LIIKENNEKASVATUS JA VIESTINTÄ – Tiedotus ja sitä tukeva toiminta
Laaditaan kaupungin internet-sivuille liikenneturvallisuusosio
(suunnitelma-aineisto, tilastot, liikennekasvatusaineistot)

Kunta (aineisto
konsultilta)

2015 syksy

Seurataan vuosittain kaupungin liikenneturvallisuustilanteen
kehittymistä (mittareita kuvattu raportissa) ja tiedotetaan tuloksista

Kunta, ELY

Jatkuvaa

Tuodaan liikenneturvallisuusteemaa esille pyöräilyyn liittyvien
tempausten yhteydessä (mm. Äitienpäivän valokuvasuunnistus,
Varsinais-Suomen haastepyöräilykampanja)

Kunta,
yhdistykset,
Liikenneturva

Jatkuvaa

Jaetaan tulevien ekaluokkalaisten vanhemmille liikennekirje
esikouluissa (keväisin)

Kunta

2015 alkaen

Laaditaan paikallismedian hyödynnettäväksi seudullisia tiedotteita
liikenneturvallisuussuunnitelman avainteemoista

ELY, Poliisi,
Liikenneturva

Jatkuvaa

Hyödynnetään yläkoulun ja lukion kouluterveyskyselyn tuloksia
liikenneturvallisuustyön seurannassa ja tiedotuksessa

Kunta

Jatkuvaa

Kytketään työmatkojen liikenneturvallisuusasiat osaksi henkilöstölle
suunnattuja työhyvinvointikyselyitä

Kunta

Jatkuvaa

Hyödynnetään valtakunnalliset liikenteen teemapäivät kaupungin
työntekijöille suunnatussa tiedotuksessa (mm. 112-päivä, Pyörällä
töihin päivä, Heijastinpäivä, Liikkujan viikko, Tapaturmapäivä)

Kunta,
Liikenneturva

Jatkuvaa

Laaditaan vanhustyöntekijöille ja omaisille suunnattu esite
ikäihmisten liikenneturvallisuusasioista

Liikenneturva

2016
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Toimenpide

Vastuutaho/-t

Ajoitus

LIIKENNEKASVATUS JA VIESTINTÄ – Perehdyttämistilaisuudet, koulutukset
Järjestetään päivähoidon henkilöstölle (päiväkodit,
perhepäivähoito) perehdyttämistilaisuus liikennekasvatustyöhön

Kunta,
Liikenneturva

2015 kevät

Neuvola- ja kouluterveydenhoitajille järjestetään
perehdyttämistilaisuus liikennekasvatustyöhön (yhteistoiminta-alue)

Uusikaupunki,
Liikenneturva

2015 syksy

Järjestetään alakoulujen opettajille perehdyttämistilaisuus
liikennekasvatustyön sisällöistä ja kytkennöistä uudistuvaan OPSiin

Kunnat, Koulut,
Liikenneturva

2016 kevät

Järjestetään seudullinen koululaiskuljettajille suunnattu
liikenneturvallisuuskoulutus /-seminaari

Kunnat,
Liikenneturva

2016 syksy

LIIKENNEKASVATUS JA VIESTINTÄ – Teematilaisuudet eri kohderyhmille ja tapahtumat
Järjestetään Uudenkaupungin yhtenäiskoulun (Viikaisten koulu)
kahdeksasluokkalaisille liikenneturvallisuusteemapäivä

Koulu,
Liikenneturva

2015 syksy

Järjestetään Kalannin yhtenäiskoulun yläkoululaisille
liikenneturvallisuusteemapäivä

Koulu,
Liikenneturva

2015 syksy

Tilataan Ehyt ry:n Selvä Peli -koulutukset lukioon ja ammatti- ja
aikuisopisto Novidaan

Lukio, Novida,
Ehyt ry

2015

Ikänsä ratissa teematilaisuuden järjestäminen (asiaa ikäihmisten
autoilusta ja siihen liittyvistä turvallisuuskysymyksistä)

Vanhusneuvosto, Liikenneturva

2015 kevät

Pysy pystyssä teematilaisuuden järjestäminen (liukastumiset,
pimeässä näkyminen, pyöräilykypärän käyttäminen)

Vanhus- ja vammaisneuvosto,

2015 syksy

Liikenneturva

Työmatkaliikenteen turvallisuuskysymysten esille nostaminen
Hyvästä kiinni henkilöstötapahtumassa

Kunta,
Liikenneturva

2015 syksy

Varsinais-Suomen haastepyöräilyyn osallistuminen

LiikU, Kunta

2015 toukokuu

Liikenneturvan osallistuminen koko perheen Talvikki-tapahtumaan
(mukana myös pelastuslaitos ja poliisi)

LC Uki,
Liikenneturva

2016 helmikuu

Avaimet arkipyöräilyyn –kurssin järjestäminen (keskeisimmät
pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt, pyöräilyn terveysvaikutukset,
varusteet ja tavaroiden kuljettaminen, pyöräreitit, pyöränhuolto)

Kunta,
Liikenneturva

2016 kevät
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Toimenpide

Vastuutaho/-t

Ajoitus

Alinenkatu välillä Pohjoistullikatu – Rauhankatu; pyörätien
rakentaminen Alisenkadun pohjoispuolelle, kadun muuttaminen
yksisuuntaiseksi, Rauhankadun liittymän korottaminen ja
suojatiejärjestelyt

Kunta

2015-2016

Ketunkalliontien ja Mältintie liittymä; STOP-merkkien ja
pysäytysviivojen asentaminen Ketunkalliontien sivuhaaroihin

Kunta

2015-2016

Vakka-Suomenkatu välillä Rantakatu – Ketunkalliontie;
Rantakadun ja Alisenkadun kolmen kaistan yli menevien eikeskisaarekkeellisten suojateiden poistaminen (2 kpl)

Kunta

2015-2016

Vakka-Suomenkadun parantamissuunnitelman laatiminen
(liikenteen rauhoittaminen, katutilan kaventaminen, tienylitykset)

Kunta

2015-2016

Viikaistenkadun ja Rauhankadun liittymä, lukion kohta; suojatien
korottaminen lukion liittymän kohdalla

Kunta

2015-2016

Ylinenkadun ja Koulukadun liittymä; Ylinenkadun kirkon puoleisen
suojatien korottaminen

Kunta

2015-2016

Uudenkaupungin keskustan ruutukaava-alue; nopeusrajoituksen
alentaminen 40 -> 30 km/h ja nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset

Kunta

2015-2016

Kantatie 43 välillä Peteksentie – Garpintie (Laitila); leveän
täristävän keskimerkinnän toteuttaminen

ELY

2015-2016

Kantatien 43 ja Autotehtaankadun liittymä; STOP-merkin ja
pysäytysviivan asettaminen, 2-suuntainen pyörätie -lisäkilpi STOPmerkin yhteyteen, pyörätien jatke -maalaus Autotehtaankadulle,
kantatien ylittävän suojatien poistaminen

Kunta, ELY

2015-2016

Ylinenkatu välillä Blasieholmankatu – Vakka-Suomenkatu;
pyörätien rakentaminen ja liittymäjärjestelyt (suunnitelma v. 2009)

Kunta

2015-2016

Esteettömyyden huomioiminen liikkeiden sisäänkäynneissä ja
sisätiloissa; liikkeenharjoittajille suunnattu tiedotus

Kunta

2015-2016

Rakennusvalvonnan ohjeistaminen esteettömyysasioissa (lupien
myöntämisessä sekä valvonnassa huomioitavat asiat)

Kunta

2015-2016

Jalankulku- ja pyöräilyväylien yleissuunnitelman laatiminen
keskustan ruutukaava-alueelle (pyöräily-yhteydet, jalankulun
turvallisuus, väylien kunnossapito)

Kunta

2016-

Tarkistetaan jalankulku- ja pyöräteiden talvihoidon
laatuvaatimukset (ml. yhtenäisyys) ja hoitomenetelmät

Kunta, ELY

2016-

Laaditaan selvitys pyöräpysäköinnin kehittämistarpeista (nykytila,
lisäpaikkatarve, paikkojen sijoittelu ja laatutaso)

Kunta

2016-

LIIKENNEYMPÄRISTÖ (1. toteutusluokan kärkikohteet)

