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1. JOHDANTO 

Ilmajoen kunta on Etelä-Pohjanmaan alueen yksi kasvukeskuksista, asukasmäärän kasvaessa 
vuosi vuodelta. Erityisen voimakkaasti on kasvanut lapsiperheiden lukumäärä, mutta myös suur-
ten ikäluokkien ikääntyminen tuo omat haasteensa liikenteen, palvelukotien ja asumisyksiköiden 
tarpeiden kasvaessa. 
 
Lapsiperheiden määrän kasvu lisää liikennettä koululaiskuljetusten ja lapsien hoitoon viennin 
myötä. Lisääntyneet volyymit koulu- ja päivähoitotoiminnassa näkyvät liikenneympäristössä eri-
tyisesti koulujen ja päivähoitoyksiköiden läheisyydessä, mutta osin myös pidemmillä tiejaksoilla 
esimerkiksi koulumatkojen reiteillä. Ikääntyvä väestö tuo omat haasteensa liikenneympäristöjen 
suunnitteluun ja järjestämiseen. Erityisesti esteettömyyteen ja havainnointiin tulee kiinnittää 
huomiota yhä enemmän. Myös liikuntaesteisille tai muille erityisryhmille pätevät samantyyppiset 
vaatimukset. 
 
Ilmajoen kunta on halunnut reagoida mainittujen ryhmien liikenneympäristöjen erityisvaatimuk-
siin sekä liikenneturvallisuuteen ja tästä johtuen laatinut näiden osalta liikenneturvallisuussuunni-
telman päivityksen. Yleensä liikenneturvallisuussuunnitelmat koskevat koko kunnan aluetta, mu-
kaan lukien maantiet, mutta tässä yhteydessä asiaa haluttiin käsitellä nimenomaan mainittujen 
ryhmien tarpeiden kannalta. Yhtenä vaikuttimena suunnittelun käynnistämiseen ovat olleet kun-
talaisaloitteet, joissa on tuotu esille kuntalaisten huolenaiheita liikenneympäristön turvallisuudes-
ta. 
 
Suunnittelua varten perustettiin hankeryhmä. Siihen kuluivat kunnan edustuksen lisäksi Ramboll 
Finland Oy, joka on vastannut suunnitelman laadinnasta. Hankeryhmään kuului myös Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri – vastuualu-
een (ELY-keskus) edustaja. 
 
Suunnitelmassa on ollut painopisteenä kunnan alueen koulujen ja päivähoitoyksiköiden sekä 
vanhusten ja kehitysvammaisten asumisyksiköiden liikenneympäristöt sekä nopeasti kasvaneen 
Ahonkylän taajaman katuverkko. Suunnittelu on toteutettu haastattelemalla mainittujen yksiköi-
den henkilökuntaa keskustelemalla sekä kyselyn muodossa ja tekemällä kohteissa maastokat-
selmus. Lisäksi on haettu tietoja eri rekistereistä ja käytetty hyväksi aikaisempia selvityksiä, ku-
ten esimerkiksi ELY-keskuksen selvitystä koululiikenteen turvallisuudesta. 
 
Näiden taustojen pohjalta on laadittu liikenneturvallisuusanalyysit tarkasteltavista kohteista. Ana-
lyysien perusteella on saatu edelleen laadittua toimenpide-ehdotukset kustannusvaikutuksineen 
ja kiireellisyysjärjestyksineen. Suunnitelman lopputuloksena kunta saa käyttöönsä toimenpideoh-
jelman liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteistä, jolloin resurssien kohdentaminen ongel-
makohteisiin helpottuu. Suunnitelma on esitelty 12.3.2014 kunnan tekniselle lautakunnalle sekä 
sivistyslautakunnalle. Suunnitelma on luettavissa myös kunnan internetsivuille. 
 
 
Suunnitelmasta antavat lisätietoja 
 
 
Paavo Perälä    Jussi Pajula 
Tekninen johtaja   Ryhmäpäällikkö 
  
Ilmajoen kunta   Ramboll Finland Oy / Seinäjoki 
p. 044-4191 300   p. 050-599 1917 
paavo.perala@ilmajoki.fi   jussi.pajula@ramboll.fi 
 
 



 
LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ILMAJOEN KUNNAN ALUEELLA, YLEISTÄ  
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

2. LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ILMAJOEN KUNNAN 
ALUEELLA 

2.1 Yleistä 
 
Ilmajoen kunta sijaitsee valtakunnallisesti ja erityisesti paikallisesti merkittävien liikenneväylien 
välissä ja osin niiden halkomana. Etelässä ja kaakossa kunnan rajan tuntumassa kulkee VT 19 
Seinäjoelta Jalasjärvelle. Liikennemäärät (KVL = keskivuorokausiliikenne) tällä osuudella ovat 
6000 ajoneuvon molemmin puolin mittauspisteestä riippuen. 
 
Kunnan länsiosassa kulkee Koskenkorvan taajaman läpi VT 3 Tampere - Vaasa. Vaikka KVL tällä 
osuudella jää alle 6000 ajoneuvon, on väylä valtakunnallisesti erittäin merkittävä ja sen sujuvuu-
den sekä turvallisuuden varmistaminen koko yhteysvälillä on valtakunnallinen tavoite. 
 
Idässä kunnan rajalla kulkee VT 18 Vaasa – Seinäjoki, missä liikennemäärät ovat lähellä 8000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. VT 18 kulkee lyhyen matkan kunnan alueella. 
 
Kunnan ja lähialueen merkittävin liikenneväylä on KT 67 Kurikasta Seinäjoelle. Väylä kulkee Il-
majoen halki aivan keskustan eteläpuolelta. Liikennemäärät ovat välillä VT 3 - Koskenkorva 
3000-6000 (KVL) ja 6000-9000 välillä Koskenkorva – Ilmajoen keskusta (Siltalan liittymä). Tästä 
Seinäjoen suuntaan liikennemäärä on yli 9000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Pääosa liikenteestä 
muodostuu työmatkaliikenteestä, eli kuormitus on suurimmillaan aamupäivällä ja iltapäivällä. 
 
KT 67:n vieressä kulkee junarata välillä Seinäjoki – Kaskinen. Radan käyttö on Kaskisten teolli-
suustoiminnan hiljentymisen myötä vähentynyt, mutta kuitenkin rata on edelleen merkittävä 
esim. sahatavaran kuljetuksissa Kaskisten satamaan. Nykyisin radalla kulkee 0-3 junaparia vuo-
rokaudessa. Matkustajaliikennettä ei radalla kulje. Radan erityispiirteenä ovat useat tasoristeyk-
set, joista usea on vartioimattomia. Lisähaasteen radan ylityksiin tuo lyhyt etäisyys kantatielle 
67. 
 
Muita merkittäviä liikenneväyliä ovat Mt 701 Rengonkylästä Ilmajoen keskustaan (Alaanentie) 
sekä Mt 7000 Keskusta – Koskenkorva, joissa molemmissa liikennemäärä on 1500 – 3000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Lisäksi kunnan alueen tie- ja katuverkon osalla on runsaasti maatalous-
elinkeinoon liittyvää liikennettä, mikä näkyy erityisesti kausiluonteisesti liikenteen luonteessa. 
 
Kuvassa 1 on esitetty maantieverkon liikennemäärät vuoden 2013 alussa. Katuverkon osalta ei 
vastaavia laskelmia ole käytössä. 
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Kuva 1. Liikennemäärät maantieverkolla Ilmajoen kunnan alueella vuoden 2013 alussa 

 
2.2 Onnettomuusanalyysi 

 
2.2.1 Taustaa onnettomuuksien tilastoinnista 

 
Tilastotietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisin tietoon tulleiden että 
vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää liikenne-
onnettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen perusteella. Liikennevakuutuskeskuksessa 
toimiva Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) kokoaa puolestaan oman tilas-
tonsa onnettomuuksista, joiden vuoksi on maksettu korvaus liikennevakuutuksesta. Tämä aineis-
to perustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin ja sisältää paljon tietoa lievistä omai-
suusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Siten kaikki Liikennevakuutuskeskuksen tiedossa 
olevat vahingot eivät päädy Tilastokeskuksen tilastoihin. Esimerkkejä näistä vahingoista ovat 
mm: 
 
 Vain omaisuusvahinkoihin tai järjestely- tai oikeuskuluihin johtaneet vahingot.  
 Henkilövahinkoihin johtaneet liikennevahingot, joita ei ole ilmoitettu poliisille tai joista poliisi 

ei ole täyttänyt tieliikenneonnettomuusilmoitusta, mutta joiden johdosta on maksettu korva-
usta liikennevakuutuksesta.  

 Tieliikennelain mukaisten teiden ulkopuolella tapahtuneet liikennevahingot.  
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Vakuutusyhtiöiden tilastosta puuttuu puolestaan joitakin sellaisia liikennevahinkoja, jotka ovat Ti-
lastokeskuksen tilastoissa. Näitä ovat mm. rattijuoppojen aiheuttamat kuljettajan tai matkusta-
jan henkilövahinkoihin johtaneet yksittäisvahingot. Lisäksi tilastosta puuttuvat ne yksittäisvahin-
got, joissa ei ole aiheutunut henkilövahinkoja eikä vieraaseen omaisuuteen kohdistuneita omai-
suusvahinkoja. 
  
Eri vertailututkimuksissa on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia siitä, kuinka suuri osa onnetto-
muuksista kirjautuu poliisin rekistereihin: kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet kirjataan 
poliisin tietoihin, henkilövahinko-onnettomuuksista kirjautuu vajaasta viidesosasta kahteen kol-
masosaan ja aineellisista vahingoista alle kolmasosa. Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleissa lii-
kenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määriä ja jakaumia, tulee muistaa, että etenkin pyö-
räilijöiden ja jalankulkijoiden keskinäisten onnettomuuksien ja niissä loukkaantuneiden henkilöi-
den määrä on todennäköisesti huomattavasti poliisin tilastoja suurempi. 
 
Liikenneviraston onnettomuusrekisteri perustuu Tilastokeskuksesta saatuihin tietoihin niistä on-
nettomuuksista, jotka ovat tulleet poliisin tietoon. Näissä tiedoissa on mukana sekä maanteillä 
että katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneita onnettomuuksia. Liikennevirasto paikantaa maan-
teillä tapahtuneet onnettomuudet sekä osan katu- ja yksityistieverkolla tapahtuneista henkilöva-
hinkoon johtaneista onnettomuuksista. Liikenneviraston onnettomuusrekisterin tiedot poikkeavat 
Tilastokeskuksen aineistosta jonkin verran, minkä selittävät Liikenneviraston rekisterin osin puut-
teelliset tiedot katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneista onnettomuuksista. 
 

2.2.2 Onnettomuustilanne Ilmajoella 
 
Ilmajoen kunnan liikenneturvallisuuden nykytilan kartoittamiseksi laadittiin onnettomuusanalyysi 
kunnan alueella vuosina 2003–2012 tapahtuneista onnettomuuksista. Onnettomuusanalyysi pe-
rustui Liikenneviraston onnettomuusrekisteriin sekä Tilastokeskuksen tilastotietoihin. Tilastokes-
kuksen tiedot olivat ajanjaksolta 2003–2012 ja niiden avulla verrattiin Ilmajoen kunnan tilannetta 
maakuntaan ja koko maahan. Vuosina 2008–2012 tapahtuneita onnettomuuksia tutkittiin laa-
jemmin ja tämä tarkastelu perustui Liikenneviraston onnettomuusrekisterin tietoihin. Edellä mai-
nitut Tilastokeskuksen ja Liikenneviraston aineistot eroavat toisistaan, minkä vuoksi tietoja tar-
kasteltaessa tulee kiinnittää huomiota aineiston lähteeseen. 
 
Tilastokeskuksen aineisto 
 
Tilastokeskuksen onnettomuustilastojen mukaan Ilmajoella tapahtui vuosittain keskimäärin 1 
kuolemaan johtanut ja 21 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta vuosina 2003-2012 (kuva 
2). Viimeisten kymmenen vuoden aikana onnettomuustrendi on ollut laskeva henkilövahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien osalta. Vuosina 2012 ja 2004 tapahtui vähiten henkilövahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia tarkasteluajanjaksolla; kumpanakin vuonna 15 loukkaantumiseen joh-
tanutta onnettomuutta. 
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Kuva 2. Onnettomuudet vuosina 2003–2012 Ilmajoella. (Lähde: Tilastokeskus) 

 
Onnettomuusanalyysin perusteella todettiin, että liikenneturvallisuuden tila oli Ilmajoella tarkas-
teluajanjaksolla Etelä-Pohjanmaan maakunnan sekä koko Suomen keskiarvoa heikompi (kuva 3). 
Ilmajoella tapahtui viimeisten kymmenen vuoden aikana vuosittain keskimäärin 193 henkilöva-
hinkoon johtanutta 100 000 asukasta kohden, kun vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 166 ja 
koko maassa 124. Vuosina 2012 ja 2004 Ilmajoella tapahtui kuitenkin asukaslukuun suhteutettu-
na vähemmän onnettomuuksia kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. 
 

 

Kuva 3. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet asukaslukuun suhteutettuna.                              
(Lähde: Tilastokeskus) 

Ilmajoella viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli vuosittain 
keskimäärin 13 henkilöä 100 000 asukasta kohden, kun vastaava luku Etelä-Pohjanmaalla oli 10 
ja koko maassa 6 henkilöä. Loukkaantuneiden osalta luku oli Ilmajoella 254, Etelä-Pohjanmaalla 
210 ja Suomessa keskimäärin 157. Onnettomuuksissa vuosina 2003-2012 kuolleet ja loukkaan-
tuneet asukaslukuun suhteutettuna on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet asukaslukuun suhteutettuna.                           
(Lähde: Tilastokeskus) 

 
Kulkumuodoittain tarkasteltuna havaittiin, että Ilmajoella tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli 
tai loukkaantui koko maan keskiarvoa vähemmän jalankulkijoita (kuva 5). Kaikissa muissa kul-
kumuodoissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä oli sen sijaan maan keskiarvoa korkeampi. 
 

 

Kuva 5. Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain asukaslukuun suhteutettuna, 
kuolleiden ja loukkaantuneiden vuosittainen määrä 100 000 asukasta kohden keskimäärin vuosina 

2003–2012. (Lähde: Tilastokeskus) 
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Liikenneviraston onnettomuusrekisterin aineisto 
 
Liikenneviraston onnettomuusrekisteriin sisältyi yhteensä 370 Ilmajoella vuosina 2008-2012 ta-
pahtunutta onnettomuutta, joista  30 % johti henkilövahinkoon. Kuolemaan johtaneita onnetto-
muuksia oli yhteensä 6 ja loukkaantumiseen johtaneita 104. Henkilövahinkoon johtaneista onnet-
tomuuksista 83 % tapahtui maanteillä ja 17 % katu- tai yksityistieverkolla. 
  
Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista merkittävä osa (noin 40 %) tapahtui Ilmajoen 
kunnan alueelle sijoittuvilla valtateillä 3, 18 ja 19 sekä kantatiellä 67 (kuva 6). Osa näiden väyli-
en liikenteestä on kunnan läpi kulkevaa liikennettä, kun taas muilla väylillä paikallisen liikenteen 
osuus on merkittävämpi. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista puolet (3 onnettomuutta) ta-
pahtui valtatiellä 19, ja muut onnettomuudet alempiasteisella tieverkolla (2 onnettomuutta) sekä 
yksityistiellä (1 onnettomuus). 
 

 

Kuva 6. Ilmajoella tapahtuneiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien sijoittuminen vuosina 
2008-2012. (Lähde: Liikennevirasto) 

 
Onnettomuusluokittain tarkasteltuna Ilmajoella yleisimpiä olivat yksittäisonnettomuudet, joista 
115 johti henkilövahinkoon vuosina 2008-2012 (kuva 7). Toiseksi eniten henkilövahinkoja aiheu-
tui polkupyöräonnettomuuksista (14 onnettomuutta) ja risteämisonnettomuuksista (13 onnetto-
muutta). Yksittäisonnettomuudet olivat pääasiassa tieltä suistumisonnettomuuksia. 
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Kuva 7. Onnettomuudet Ilmajoella vuosina 2008–2012 onnettomuusluokittain. (Lähde: Liikennevirasto) 

 
Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui 18–19-vuotiaille. Nämä ikäryhmät, 
juuri ajokortin saaneet nuoret aikuiset, ovat liikenneonnettomuustilastoissa yleensä kärjessä 
myös muilla seuduilla, joten Ilmajoella tilanne ei ole sikäli poikkeava. Nuorten aikuisten lisäksi 
15- ja 16-vuotiaille tapahtui paljon henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, mikä johtuu 
mopojen ja skoottereiden määrän kasvusta. Etenkään henkilövahinkojen osalta nämä ikäluokat 
eivät kuitenkaan korostu Ilmajoella yhtä merkittävästi kuin monilla muilla seuduilla ja kunnissa. 
Onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden ikäjakauma Ilmajoella vuosina 2008–2012 on esitetty 
kuvassa 8.  
 

 

Kuva 8. Onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden ikäjakauma Ilmajoella vuosina 2008–2012 tapahtu-
neissa onnettomuuksissa. (Lähde: Liikennevirasto) 
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Onnettomuuteen joutuneiden osuus ikäluokittain kaikista onnettomuuteen joutuneista henkilöistä 
sekä kunkin ikäluokan osuus kunnan väestöstä vuonna 2012 on esitetty kuvassa 9. Kuvan mu-
kaisesti 18–19-vuotiaiden osuus väestöstä ei ole korostunut, mutta näiden ikäluokkien osuus on-
nettomuustilastoissa on merkittävä. 
 

 

Kuva 9. Onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden ikäjakauma ja ikäluokan osuus väestöstä Ilmajoen 
seudulla. (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 

 

2.2.3 Onnettomuuskartat 
 
Liikenneviraston onnettomuusrekisterissä olevat Ilmajoen kunnan alueella vuosina 2008-2012 
tapahtuneet onnettomuudet paikannettiin tie- ja katuverkolle. Maanteillä tapahtuneet onnetto-
muudet paikannettiin tieosoitteen perusteella. Katu- ja yksityistieverkolla tapahtuneet onnetto-
muudet paikannettiin koordinaatti- ja osoitetietojen perusteella siltä osin kuin se oli mahdollista 
(koordinaattitieto tai katuosoite kadunnimellä ja –numerolla). Vuodesta 2009 lähtien kaikkiin on-
nettomuustietoihin on tullut merkitä koordinaatit, joten paikantamatta jäi tässä tapauksessa lä-
hinnä yksittäisiä vuoden 2008 onnettomuuksia.  
 
Kuvissa 10-15 on esitetty kunnan alueella tietoon tulleet onnettomuudet eri tavoin esitettynä se-
kä kohdennettuna eri alueille. Kuvien perusteella onnettomuudet painottuvat selvästi ns. pää-
väylien varteen, missä ovat suurimmat liikennemäärät. Keskustan alueella onnettomuudet ovat 
painottuneet Kauppatien ja Kirkkotien varteen sekä Palontien ja Kt 67:n liittymään. Ahonkylän 
kohdalla onnettomuudet ovat tapahtuneet pääosin kantatien varrella. Kuvat 10 ja 11 on esitetty 
selkeyden parantamiseksi myös raportin liitteenä (liite 1 ja 2). 
 
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat kasautuneet valtatien 19 varteen sekä yksittäisinä lä-
hinnä alempiluokkaisten väylien osalle. Kantatiellä 67 ei suuresta liikennemäärästä huolimatta ole 
tarkasteluajankohtana tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Myös henkilöva-
hinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat liikennemäärin suhteutettuna varsin vähäiset.  
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Kuva 10. Onnettomuudet kunnan alueella ns. helminauhaesityksenä. Onnettomuudet ovat kasautuneet 
selvästi kunnan pääväylille (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 

 

Kuva 11. Kuolemaan ja henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet kunnan alueella ns. helminauhaesi-
tyksenä. Kantatien 67 osalla on liikennemääriin suhteutettuna varsin vähäinen osuus näistä onnetto-

muuksista (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 
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Kuva 12. Onnettomuudet kunnan keskustan alueella ns. helminauhaesityksenä. Onnettomuudet kasau-
tuneet lähinnä Kauppatielle, Kirkkotielle sekä Palontielle (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 
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Kuva 13. Onnettomuudet Ahonkylän alueella ns. helminauhaesityksenä. Onnettomuudet ovat kasautu-
neet kantatielle 67. (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 
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Kuva 14. Onnettomuustyyppien kasautumat keskustan alueella. (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 

 

 

Kuva 15. Onnettomuustyyppien kasautumat Ahonkylän alueella. (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 
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2.2.4 Onnettomuuskustannukset 
 
Onnettomuuskustannuksilla pyritään kuvaamaan tieliikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien ta-
loudellisia vaikutuksia valtakunnan ja kuntien tasolla. Onnettomuuskustannuksiin sisältyvät sekä 
onnettomuuden aineelliset vahingot että uhrien hyvinvoinnille koituneet aineettomat menetykset. 
Tieliikenteen onnettomuuskustannukset määritetään onnettomuuksien yksikkökustannuksien pe-
rusteella (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010, Liikenneviraston ohjeita 21/2010). 
 
Tilastokeskuksen onnettomuusaineiston tietojen (vuosilta 2003-2012) ja edellä mainittujen yk-
sikkö-kustannusten perusteella laskettuna Ilmajoella tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ai-
heutui vuosittain keskimäärin lähes 10,5  miljoonan euron kustannukset (taulukko 1). Kunnan 
osuudeksi onnettomuuskustannuksista on arvioitu erityyppisissä onnettomuuksissa noin 15–20 
%. Tämän mukaisesti Ilmajoen kunnan osuus onnettomuuskustannuksista on vuosittain noin 1,8 
miljoonaa euroa. 
 

Taulukko 1. Onnettomuuskustannukset Ilmajoella vuosina 2003–2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukumäärä 
vuosi na 
2003-2012, 
yhteens ä

Lukumäärä 
vuosina 
2003-2012, 
10 vuoden 
kes kiarvo

Yks ikkö-
kusta nnus , 
á

Kustannuks et 
yhteensä 
vuos ina 
2003-2012 

Kustannukset 
yhteensä 
vuos ina 
2003-2012, 
10 vuoden 
keski arvo 

Kunnan osuus 
per vuosi, 
15–20 %

Valtion osuus 
per vuosi, 
80–85 % 

[onnettomuutta] [onn. / vuosi] [euroa] [euroa] [euroa] [euroa] [euroa]
Kuole maan johtaneet  
onnettomuudet

12 1,2 2 364 000 28 368 000 2 837 000 497 000 2 341 000

Loukkaantumiseen 
johtaneet onnettomuudet

213 21,3 351 000 74 763 000 7 477 000 1 309 000 6 168 000

Omais uusvahinkoon 
johtaneet onnettomuudet

516 51,6 2 950 1 523 000 153 000 27 000 126 000

Yhteensä 741 104 654 000 10 466 000 1 832 000 8 634 000
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3. LIIKENNETURVALLISUUSSELVITYS 

 
3.1 Tarkastelukohteet 

 
Tarkastelukohteina liikenneturvallisuusselvityksessä olivat mukana kunnan koulut, päivähoitoyk-
siköt sekä vammais- ja vanhustenpalveluyksiköt. Kunta toimitti konsultin käyttöön tarkasteltavi-
en kohteiden tiedot. Näiden toimintayksiköiden lisäksi sovittiin tarkastelukohteeksi Ahonkylän 
taajama, koska alue on kasvanut reippaasti viime vuosina ja samalla liikenne eri muodoissaan on 
lisääntynyt alueella merkittävästi. 
 
Kohteiden liikenneturvallisuustilanteiden selvittämiseksi käytettiin useita eri menetelmiä ja kerät-
tiin runsaasti lähtötietoaineistoa useista eri lähteistä. Menetelmäkuvaukset on käyty läpi kappa-
leessa 3.2. 
 

3.1.1 Koulut 
 
Ilmajoen kunnan alueella on 15 kpl kouluja, joista 13 kpl alakouluja, yksi yläkoulu ja yksi lukio. 
Taulukossa 1 on listattu koulut henkilömäärineen. Liitekartoilla on esitetty koulujen sijainti kun-
nan alueella.  

Taulukko 2. Ilmajoen kunnan koulujen henkilömäärät 

 

Koulu Oppilasmäärä Opettajat Muu henkilökunta 

Ahonkylän koulu 176 10 7 

Herralan koulu 176 13 14 

Ilomäen koulu 27 3 3 

Koskenkorvan koulu 85 6 4 

Luoman koulu 24 3 1 

Munakan koulu 47 4 3 

Neiron koulu 112 7 5 

Nopankylän koulu 24 2 2 

Palonkylän koulu 178 14 9 

Peltoniemen koulu 61 4 3 

Tuomikylän koulu 31 3 2 

Västilän koulu 72 5 6 

Jaakko Ilkan koulu (yläkoulu) 479 45 23 

Ilmajoen lukio 192 14 4 
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3.1.2 Päivähoitoyksiköt 
 
Kunnan alueella on 17 kpl päivähoitoyksiköitä, joista yksi, Onnelan ryhmis, on yksityinen ryhmä-
perhepäivähoitoyksikkö. Taulukossa 2 on listattu ko. yksiköt henkilömäärineen. Liitekartoilla on 
esitetty päivähoitoyksiköiden sijainti kunnan alueella.  
 

Taulukko 3. Ilmajoen kunnan päivähoitoyksiköiden henkilömäärät 

Koulu Lapsimäärä Henkilökunta Muu henkilökunta 

Krannin ryhmis 12 4  
Palonkylän ryhmis 11 3,5  
Herralan ryhmis 12 3  
Lukuradin ryhmis 12 4  
Munakan päiväkoti 21 3 1 
Päivätien päiväkoti 47 7 2 
Päiväkoti Ennu 44 12 2 
Peuralan eskari 50 7 1 
Paimenkujan päiväkoti 25 7 1 
Ala-Kuhnalan päiväkoti 21 4 1 
Käpälämäen päiväkoti 127 26 3 
Päiväkoti Metsätähti 32 6 1 
Päiväkoti Vanamo 36 7 1 
Neiron päiväkoti 21 3  
Neiron ryhmis 11 3,5  
Rengon ryhmis 13 3  
Onnelan ryhmis 10 2  

 
 

3.1.3 Vammaispalveluyksiköt 
 
Tarkastelukohteena olleet vammaispalveluyksiköt on esitetty taulukossa 4. Tarkkoja henkilömää-
riä ei ole ollut käytettävissä tai saatavilla kaikista yksiköistä. Osa kohteista on ns. asumispalvelu-
yksiköitä, joissa ei ole jatkuvasti henkilökuntaa läsnä.  
 
Vammaispalveluyksiköiden sijainti on esitetty liitekartoilla. 
 

Taulukko 4. Vammaispalveluyksiköt sekä henkilömäärät 

Yksikkö  Katuosoite Asukkaat Henkilökunta 

Onnenkoti Vehnätie 4 15 11 
Toimintatalo Seppälänkuja 3 Ei asukkaita  
Puistokoti ja Puistorivi Kivenhakkaajantie 8-10   
Tuulikello Ky Päivätie 10   
Mikeva Oy, Möllerintupa Jussintie 2 23 8 
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3.1.4 Vanhuspalveluyksiköt 
 
Vanhuspalveluyksiköt on esitetty taulukossa 5. Osa kohteista on ns. asumispalveluyksiköitä, jois-
sa ei ole jatkuvasti henkilökuntaa läsnä. Tarkkoja henkilömääriä tai henkilökuntamääriä ei ole ol-
lut saatavilla kaikista yksiköistä. 
 
Vanhuspalveluyksiköiden sijainti on esitetty liitekartoilla. 
 

Taulukko 5. Vanhuspalveluyksiköt sekä henkilömäärät 

Yksikkö  Katuosoite Asukkaat Henkilökunta 

Hopiarati Kivenhakkaajantie 31 46 4 (tarvittaessa) 
Niittykoti I Homesojankuja 14 13 7 
Niittykoti II A ja B Homesojankuja 8 24 13 
Ilmajoen Vanhustenkotiyhdistys Lukkarintie 6 C, D, E  Tarvittaessa 
Ilmajoen Vanhustenkotiyhdistys Raskulantie 1 A, B, C, D  Tarvittaessa 
Tuulikello Ky Päivätie 10   
Palvelukeskus Kotokartano Könnnintie 34 55 30 

 
3.1.5 Ahonkylän taajama 

 
Ahonkylän taajama otettiin turvallisuusselvitykseen mukaan yhtenä suurempana kokonaisuutena, 
koska alue on kasvanut nopeasti uudisrakentamisen myötä. Tarkastelun tavoitteena oli tutkia, 
miten hyvin nykyiset liikennejärjestelyt toimivat asukasmäärän ja uudisrakentamisen kasvun 
myötä ja onko liikenneturvallisuus nykyisten vaatimusten, ohjeiden ja tilanteen edellyttämällä ta-
solla. 
 
Tarkastelu tehtiin maastokäyntien yhteydessä sekä osin karttatarkasteluina. Myös alueen koulus-
ta, päivähoitoyksiköistä sekä kuntalaisaloitteista saatiin arvokasta tietoa alueen olosuhteista. 
Kantatien 67 osuus rajattiin pois tarkastelusta. 
 

3.2 Menetelmäkuvaukset 
 
Tämän selvityksen kohteena olleiden eri toimintayksiköiden liikenneturvallisuuden tarkasteluun 
käytettiin useita eri lähestymistapoja. Tarkasteluun käytetyt menetelmät ja selvitykset olivat seu-
raavanlaisia: 
 

13. Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset 
14. Lähtöaineiston koonti 
15. Karttatarkastelu 
16. Koululiitu 
17. Maastotarkastelut ja haastattelut 
18. Kysely 

 
3.2.1 Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset 

 
Ilmajoen kunnan alueelle on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä Vaasan tiepiirin 
kanssa vuonna 2000. Tämä suunnitelma on laadittu koko kunnan liikenneverkkoa koskien, joten 
se on nyt laadittua selvitystä laajempi, mutta toisaalta siinä ei ole näin yksityiskohtaisesti paneu-
duttu tiettyihin kohtiin liikenneverkkoa. 
 
Vaasan tiepiiri on 2002 laatinut liikenneturvallisuusselvityksen "Liikenneturvallisuuden paranta-
minen koulujen kohdalla". Selvitys koskee Vaasan tiepiirin (Nyk. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 
alueen kouluja. Selvitys on tehty varsin yleisellä tasolla, mutta siinä on tuotu esille yleisimpiä on-
gelmia koululaisliikenteessä ja ratkaisumalleja näiden ongelmien poistamiseksi. 
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ELY-keskus toimitti tämän selvitystyön käyttöön 2010 laaditun kevyen liikenteen väylien ja ali-
kulkujen tarveselvityksen Ilmajoen kunnan alueelta. Siinä on esitetty ELY-keskuksen selvityksen 
mukaiset kevyen liikenteen tarpeet erillisten väylien ja alikulkujen osalta. Tarveselvityskartta on 
esitetty kuvassa 16 Sekä liitekarttana (liite 3). 
 

3.2.2 Lähtöaineiston koonti 
 
Selvitystä varten on haettu kattava lähtötietoaineisto eri lähteistä. Onnettomuusanalyysin tiedot 
on haettu tilastokeskukselta, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnalta sekä Liikenne-
virastosta. Näiden lähteiden aineistot ovat osin yhteneväiset ja täydentävät toisiaan kappaleessa 
2.1. kuvatulla tavalla. 
 
Kunta on toimittanut selvitystä varten pohjakartta-aineistoa, tietoa kunnan katujen valaistukses-
ta sekä kevyen liikenteen väylistä. Lisäksi kunnalta on saatu tarvittavat tiedot eri toimintayksi-
köiden osalta. Osa aineistosta on saatu valmiiksi sähköisessä muodossa, osa on siirretty konsul-
tin toimesta sähköiseen muotoon. 
 
Lisäksi kunta toimitti konsultille tiedoksi heille tulleet kuntalaisaloitteet, jotka koskivat liikenne-
turvallisuuden parantamista kunnan alueella.  
 
Maanteiden osalta on tierekisteristä saatu tiedot valaistuista osuuksista, nopeusrajoituksista sekä 
kevyen liikenteen reiteistä.  
 

3.2.3 Karttatarkastelut 
 
Karttatarkastelua ja -analysointia on tehty yllämainittujen lähtöaineistojen pohjalta laadittujen 
teemakarttojen avulla. Teemakartoilla on esitetty esimerkiksi kevyen liikenteen osuudet tarkas-
teltujen toimintayksiköiden läheisyydessä. Laaditut teemakartat on esitetty raportissa kuvina se-
kä liitteenä olevilla teemakartoilla. 
 
Kartta-aineistoa on täydennetty vielä maastokäyntien pohjalta sekä verkon erilaisten palvelujen 
karttatarkasteluina (esim. GoogleMaps). 
 

3.2.4 Koululiitu 
 
Koulumatkojen turvallisuutta voidaan tarkastella Koululiitu-ohjelmalla. Ohjelmalla voidaan arvioi-
da maanteiden, katujen ja yksityisteiden turvallisuutta määrittämällä tien suuntainen sekä tien 
ylittämisen riskiluku. Riskiluvulle määritettyjen raja-arvojen perusteella arvioidaan tien suuntai-
sen kulkemisen tai tien ylityksen vaarallisuus eri-ikäisille koululaisille. Koululiitu-menetelmässä 
tien suuntaisen riskiluvun laskemiseksi käytetään Liikenneviraston tierekisteristä saatavia tiestön 
ja liikenteen ominaisuustietoja, kuten tiedot tien poikkileikkauksesta, valaistuksesta, kevyen lii-
kenteen väylästä, nopeusrajoituksesta ja liikennemäärästä. Tietojen perusteella lasketaan tie-
osuuksittain vaarallisuusindeksi, jonka avulla koulutien turvallisuutta voidaan arvioida ottaen 
huomioon oppilaiden ikä ja valmiudet kulkea liikenteessä. Vaarallisuusindeksiä nostavat mm. ke-
vyen liikenteen väylän puuttuminen, suuret ajoneuvoliikenteen liikennemäärät ja korkea nopeus-
rajoitus. 
 
Koska käytettävissä on ollut ainoastaan maantieverkon liikennemäärät, on tässä selvityksessä ra-
joituttu koululiituanalyysin suorittamiseen vain niiltä osuuksilta. Katu- ja yksityistieverkon osalta 
tulisi tehdä liikennelaskennat, että kyseinen analyysi voitaisiin suorittaa. 
 

3.2.5 Maastotarkastelut ja haastattelut 
 
Maastokäynnit tehtiin pääosin konsultin toimesta, mutta joidenkin kohteiden osalta tehtiin kun-
nan ja konsultin edustajien kesken yhteinen tarkastelu. Maastotarkasteluiden tavoitteena oli luo-
da kokonaiskuva kunkin yksikön liikenneolosuhteista niin piha-alueella kuin lähiympäristössäkin. 
Tarkastelun yhteydessä pyrittiin havainnoimaan asioita, joita ei haastatteluissa, kyselyissä tai 
karttatarkasteluissa pysty välttämättä havaitsemaan. Tällaisia asioita ovat mm. liikennekäyttäy-
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tyminen, liikenteen sujuvuus, ajonopeudet, kevyen liikenteen todelliset reitit, pysäköintijärjeste-
lyt ja sen toteutuminen käytännössä, yms.  
 
Maastokäyntien yhteydessä pyrittiin järjestämään tapaaminen kunkin toimintayksikön henkilös-
tön edustajan kanssa. Tapaamisen tavoite oli täydentää kyselyssä esiin tulleita asioita ja haasta-
tella henkilökuntaa asioista, joita ei välttämättä taas päivittäinen käyttäjä ilman syvempää asian-
tuntemusta osaa havainnoida. Toisaalta taas haastatteluissa tuli ilmi asioita, joiden havaitsemi-
nen yhden käynnin yhteydessä tai kartoilta olisi mahdotonta. 
 

3.2.6 Kysely 
 
Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa liikenneolosuhteista kunkin toimintayksikön osalta. Kysely 
toimitettiin kunkin yksikön yhteyshenkilölle vastattavaksi. Kyselylomakepohja on esitetty raportin 
liitteenä (liite 9). Kysely laadittiin siten, että sama lomake soveltuisi kaikille yksiköille toiminnasta 
riippumatta. Kysely toimitettiin sähköisesti. 
 
Kysely oli jaettu neljään osaan. Osassa 1 kysyttiin yleistä tietoa vastaajan yksiköstä ja yleisimmin 
käytössä olevista liikennemuodoista. Osassa 2 kysyttiin liikenneolosuhteista yksikön lähiympäris-
tössä (katu- tai tieverkolta) ja osassa 3 kysyttiin liikenneolosuhteista yksikön piha-alueella. Nel-
jännessä osassa pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen tiettyjä liikenneturvallisuuden pa-
rantamistoimenpiteitä oman yksikön liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
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4. SELVITYKSEN TULOKSET 

4.1 Aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelma 2000 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2000 koko kunnan alueella, mukaan lukien 
maantieverkko. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on tällöin selvitetty koululaisliikenteen olo-
suhteita kyselytutkimuksella. Vastausten perusteella koululaisten yleisin kulkumuoto on tuolloin 
ollut polkupyörä. Koulukuljetusten piirissä on ollut noin 23 % koululaisista. Tässä selvityksessä ei 
kulkumuotoja näin tarkkaan kyselty, mutta lukemat ovat vastausten, haastatteluiden ja havain-
tojen perusteella samansuuntaisia. Turvavälineiden käytön trendi on niin ikään samansuuntainen 
(heijastimet, polkupyörävalot, pyöräilykypärä). Ala-asteella suojavälineiden käyttö koulumatkoilla 
on hyvällä tasolla, mutta yläkoulu- ja lukioikäiset koululaiset käyttävät selvästi vähemmän suoja-
varusteita. 
 
Liikenneonnettomuudet (poliisin tietoon tulleet) ovat olleet Ilmajoella vuosina 1995-1999 noin 70 
– 80 onnettomuuden vuositasolla. Onnettomuusmäärät nyt tehdyssä tarkastelussa ovat pysyneet 
yksittäisiä vuosia lukuun ottamatta keskimäärin samalla tasolla. Kuolemaan johtaneet onnetto-
muudet ovat niin ikään pysyneet suunnilleen samalla tasolla, mutta henkilövahinkoon johtaneissa 
onnettomuuksissa on havaittavissa pientä kasvua. Onnettomuudelle alttiimmat osuudet tieverkol-
la ovat niin ikään suurin piirtein samat. Liikennesuoritteet ovat etenkin ns. pääväylillä kasvaneet 
vuoden 2000 tasosta, joten siihen suhteutettuna onnettomuuksia tapahtuu hieman harvemmin 
liikennesuoritetta kohden. 
 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty useita parantamistoimenpiteitä, jotka liittyvät osin 
myös tämän selvityksen alaisten kohteiden liikenneympäristöön. Tässä selvityksessä ei kuiten-
kaan lähdetty vertailemaan toimenpiteitä tai selvittämään vuoden 2000 selvityksen pohjalta to-
teutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta, vaan selvitettiin ainoastaan nykytilanteen ongelmat, 
riippumatta siitä, onko tarkastelukohteen ympäristössä jo tehty parantamistoimenpiteitä. 
 
Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen kohdalla 2002 
 
Tiehallinnon Vaasan tiepiiri on teettänyt ko. selvityksen, tavoitteena löytää liikenneturvallisuuden 
kannalta ongelmalliset kohteet alueen koulujen lähialueilta ja määrittää pieniä, mutta tehokkaita 
toimenpiteitä näiden ongelmien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Selvitys on toteutettu lähinnä 
kyselyillä sekä maastokäynneillä. Selvitys on laadittu perusopetuksen 1-6 luokkien koulujen osal-
ta (alakoulut). 
 
Kyselyiden vastauksissa selkeästi kolme merkittävintä liikenneturvallisuusongelmaa olivat korke-
at nopeusrajoitukset tai ajonopeudet koulujen kohdalla, kevyen liikenteen ylityskohdat sekä ke-
vyen liikenteen väylien puute tai kapea piennar. Nämä olivat myös nyt laaditun selvityksen pe-
rusteella merkittävimmät ongelmat ja erityisesti nopeusrajoitukset ja niiden noudattaminen tuli-
vat lähes joka kohteessa esille. 
 
Koulujen kiinteistöjen sisäisessä liikenteessä tulivat vuoden 2002 selvityksessä suurimpina on-
gelmina esille saattoliikenteen järjestelyt sekä näkemät koulun liittymissä. Nämäkin peilaavat 
varsin hyvin tämän selvityksen havaintoihin. 
 
Vuoden 2002 selvityksessä esitettiin kuusi toimenpideryhmää turvallisuuden parantamiseksi kou-
lujen kohdalla. Näitä olivat nopeusrajoitusten alentaminen, näkemien parantaminen, liikenne-
merkkijärjestelyt, kevyen liikenteen ylityskohtien järjestelyt, saattoliikenteen järjestelyt sekä 
muut toimenpiteet, mitkä pitivät sisällään esimerkiksi liittymäjärjestelyitä, pientareen levityksiä 
sekä uusia kevyen liikenteen väyliä. 
 
Ilmajoen kunnan koulujen osalta nopeusrajoitusta esitettiin alennettavaksi neljän koulun kohdalla 
(nykyisin toiminnassa olevat koulut). Näitä kouluja ovat Munakan koulu, Neiron koulu, Nopanky-
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län koulu sekä Tuomikylän koulu. Nopeusrajoitusten alentaminen on toteutunut näissä kaikissa 
kohteissa. 
 
Näkemien parantamisia on esitetty Ahonkylän, Herralan sekä Tuomikylän koulujen liittymiin. Näi-
den toteutumisesta ei ole varmaa tietoa saatavilla. 
 
Liikennemerkkijärjestelyiden parantamista ja tehostamista on esitetty seitsemän koulun kohdalle, 
mutta näidenkään toteutumista ei voitu tarkasti jäljittää. 
 
Suojatiejärjestelyiden osalta parannuksia on esitetty Herralan, Koskenkorvan, Neiron, Palonkylän 
ja Peltoniemen koulujen läheisyyteen. Parantamistoimenpiteenä on esitetty lähinnä saarekkeellis-
ten suojateiden rakentamista. Näistä osa on toteutunut (esimerkiksi Mt 701 ylitykset Palonkylän 
ja Neiron koulujen läheisyydessä). 
 
Saattoliikenteen järjestelyiden parantamista on esitetty Ilomäen, Koskenkorvan ja Munakan kou-
luille. Parantamistoimenpiteenä on esitetty linja-autopysäkkien järjestelyt tai yhteydet pysäkeille. 
Näissä kouluissa havaittiin tässäkin selvityksessä saattoliikennejärjestelyiden suhteen ongelmia, 
mutta ne liittyivät suurelta osin vanhempien tekemiin kuljetuksiin ja järjestelyihin koulujen piha-
alueella. 
 
Muina toimenpiteinä esitettiin Ilmajoen koulujen osalta lähinnä valaistuksen rakentaminen kou-
lumatkan varrelle. Valaistuksen parantamista esitettiin Neiron, Nopankylän, Peltoniemen ja Tuo-
mikylän koulujen kohdalle. Näistä osa on toteutettu ainakin joiltain osin, mutta joidenkin koulu-
jen osalta valaistusta ei ole toteutettu ja sen puuttuminen koetaan näissä tapauksissa varsin 
merkittävänä turvallisuusriskinä. 
 
Tarveselvitys, ELY-keskus 2010 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut 2010 kevyen liikenteen tarveselvityksen toiminta-
alueelleen. Kuvassa 16 on esitetty selvityksen tulokset Ilmajoen kunnan alueella. Kuva on esitet-
ty selkeyden vuoksi myös liitteessä 3. Selvityksessä on mukana ainoastaan yleiset maantiet. Ku-
vassa näkyy punaisella kevyen liikenteen väylien tarpeet. Varsinaisesti kouluja tai muita yksiköitä 
palvelevia tarpeita ole esitetty, vaan tarpeet on osoitettu vilkkaiden pääväylien varsille. Näissäkin 
toki kulkee koululaisia. Kuvassa on niin ikään esitetty myös kevyen liikenteen alikulkusillat. Ny-
kyiset alikulut on esitetty mustilla palloilla, tarpeet sinisillä. Esitetyt alikulkutarpeet koskevat kan-
tatien 67 poikki menevää kevyttä liikennettä Koskenkorvan ja Peuralan kohdalla. Toteutuessaan 
ne palvelisivat koululaisliikennettä ainakin Koskenkorvan ja Luoman koulujen sekä Peuralan eska-
rin osalla. ELY-keskus on laatimassa päivitystä tarveselvitykseen tänä vuonna. 
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Kuva 16. EPO-ELY:n 2010 laatiman kevyen liikenteen väylän tarveselvityksen tulokset Ilmajoen kunnan 
alueella. Tulevat tarpeet on numeroitu kiireellisyysjärjestykseen (koko EPO-ELY:n toiminta-alueella).  

 
4.2 Karttatarkastelut 

 
Lähtöaineisto on kerätty ja koottu kartoille kunnan ja ELY-keskuksen toimittamista aineistoista. 
Kartta- ja paikkatietoaineistoa on hyödynnetty esimerkiksi onnettomuusanalyyseissä, Koululiitu -
laskennassa sekä liikenneturvallisuusselvityksen yhtenä lähtötietoaineistona teemakarttojen 
muodossa. Teemakartoille on siirretty maantieverkon nopeusrajoitukset, maantien ja kunnan ka-
tujen valaistut osuudet sekä kevyen liikenteen väylät. Katujen osalta ei ole selvitetty nopeusra-
joituksia muuten, kuin kunkin tarkasteltavan yksikön läheisyydessä. Näitä ei ole siirretty kuiten-
kaan kartoille. Nopeusrajoitukset maanteillä on esitetty kuvassa 17. 
 
Pääväylillä (valtatiet ja kantatie 67) nopeusrajoitukset ovat pääosin 80 ja 100 km/h. Monilla kun-
nan alueella kulkevalla väylällä on voimassa yleisrajoitus, mikä tarkoittaa että niillä nopeudet 
vaihtelevat kuljettajasta ja keliolosuhteista riippuen. 40 km/h osuuksia on keskustan alueella, 
Koskenkorvan taajamassa sekä Tuomikylän koulun kohdalla. 
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Kuva 17. Nopeusrajoitukset maanteillä Ilmajoen kunnan alueella (lähde: tierekisteri).  

 
Valaistuksen ja kevyen liikenteen väylien tiedot on saatu maantien osalta tierekisteristä. Katujen 
osalta tiedot on kerätty kunnan toimittamasta paperikartasta sekä täydentämällä tietoja maasto-
käyntien ja esimerkiksi GoogleMaps –karttaohjelman avulla. Tiedot on esitettynä erillisillä teema-
kartoilla (kuvat 18 ja 19). Kuvissa on esitetty myös eri toimintayksiköiden sijainti. Tehtävänä ei 
kuitenkaan ollut inventoida kaikkia kunnan valaistuja katuosuuksia tai kevyen liikenteen reittejä, 
joten kartoissa saattaa olla myös puutteita. 
 
Kuvassa 18 on esitetty valaistut tie- ja katuosuudet sekä tarkasteltavat toimintayksiköt toimin-
nan luonteen mukaisesti jaoteltuna. Kuvan mukaisesti yksiköiden läheisyydessä olevat tie- tai ka-
tuosuudet on suurelta osin valaistu. Valaistuksen puutteet näkyvät kartalla myös varsin selvästi 
"yksinäisinä" pisteinä. Tällaisia ovat Tuomikylän koulu sekä Nopankylän koulu. Lisäksi esimerkiksi 
Munakan koulun kohdalla oleva maantievalaistus on suhteellisen lyhyt ja on juuri ja juuri havait-
tavissa kuvasta. 
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Kuva 18. Valaistut maantie- ja katuosuudet (lähde: maanteiden osalta tierekisteri, katujen osalta kunta 
sekä konsultin omat selvitykset)  

 
Kevyen liikenteen väylät suhteessa toimintayksiköihin on esitetty kuvassa 19. Näiden osalta voi-
daan todeta, että joiltain osin toimintayksiköiden läheisyydessä on kohtuullisen kattava kevyen 
liikenteen verkosto. Toisaalta taas yksiköt, joiden läheisyydessä ei kevyen liikenteen väylää ole, 
kokevat sen puutteen erittäin suureksi liikenneturvallisuusriskiksi. Erityisen vaarallisiksi koetaan 
ne ympäristöt, joissa puuttuu sekä kevyen liikenteen väylä että valaistus. Kuvat 18 ja 19 on sel-
keyden vuoksi esitetty myös liitteissä 4 ja 5. 
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Kuva 19. Kevyen liikenteen väylät maantie- ja katuosuuksilla (lähde: maanteiden osalta tierekisteri, ka-
tujen osalta kunta sekä konsultin omat selvitykset)  

 
Ahonkylän taajaman osalta on koottu karttaesitys, missä on esitetty Ahonkylän kevyen liikenteen 
väylät, valaistut osuudet sekä tarkastellut toimintayksiköt Ahonkylän taajamassa. Lisäksi kartalle 
on tuotu liikennemerkein esitettynä väistämisvelvolliset liittymät taajamassa. Kartta on esitetty 
seuraavalla sivulla kuvassa 20 sekä liitteessä 6.  
 
Kartalta voidaan havaita väistämisvelvollisuuksien osalta vaihteleva ja sekava käytäntö taajaman 
alueella. Tämä oli maastokäynnilläkin havaittu selkeä liikenneturvallisuutta heikentävä piirre 
Ahonkylän osalta. 
 
Muutkin maastohavainnoissa, haastatteluissa sekä kuntalaisaloitteissa esille tulleet puutteet ovat 
havaittavissa myös karttaesityksestä. Näitä ovat Kalliovuorentien korkeat ajonopeudet 40 km/h 
nopeusrajoituksesta huolimatta sekä kevyen liikenteen väylän puute koulumatkalla Äkkijuhan-
tietä pitkin. 
 
Kalliovuorentie on pitkä väylä joka halkoo Ahonkylän uudemman asuntoalueen läpi. Kartalta näh-
dään, että kadun linjaus on varsin suuripiirteinen eli siinä on kohtuullisen loivat kaarteet sekä 
pitkiä suoria osuuksia. Lisäksi erillinen kevyen liikenteen väylä lisää poikkileikkauksessa leveyden 
tuntua. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että tie koetaan turvalliseksi ja nopeudet nousevat puo-
liksi vahingossa yli 40 km/h rajoituksen. 
 
Kalliovuorentien varrella sijaitseva kevyen liikenteen väylä kokoaa koululaiset tältä alueelta Kal-
liovuorentielle. Kartalta on havaittavissa, että suorin reitti Kalliovuorentieltä koululle kulkee Äkki-
juhatietä pitkin ja sitä koululaiset myös pääasiallisesti käyttävät. Tie on valaistu, mutta kevyen 
liikenteen väylää ei ole, minkä vuoksi koululaiset kulkevat ajoradan reunassa ja osin myös ajora-
dalla, koska piennar on kapea. 
 
Tarkemmin Ahonkylää on käsitelty osassa 4.4.5. 
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Kuva 20. Ahonkylän taajaman valaistut osuudet, kevyen liikenteen väylät sekä liittymien väistämisvel-
vollisuudet. (lähde: kunta sekä konsultin omat selvitykset) 
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4.3 Koululiitu 

 
Koululiitu -tarkastelun tulokset maanteiden osalta on esitetty kuvassa 21. Kuvassa on esitetty 
suunnittelualueen tieosuudet eri väreillä Koululiitu -tarkastelun tien suuntaisten riskilukujen mu-
kaisesti. Tieosuudet, joita pidetään erittäin vaarallisina myös ylimpien luokkien oppilaille, ovat 
pääasiallisesti suunnittelualueen valtatiet ja kantatie (musta ja punainen väri). Kuva on myös ra-
portin liitteenä (liite 7), liitteenä on myös ELY:n laatima Koululiitu -tarkastelu tien ylittämisestä 
vastaavilla osuuksilla (liite 8). 
 

 

Kuva 21. Koululiitu –tarkastelun tulokset maantieverkolla. (Lähde: Liikennevirasto, Tilastokeskus) 

 

Koululiitu tarkastelusta käy ilmi esimerkiksi Tuomikyläntien (nuolet kuvassa) osalta se, että vaa-
rallisuusluku jää alle 200, jolloin asteikon perusteella ei sen pitäisi olla vaarallinen nuorimmalle 
koululaisellekaan. Tässä on ristiriitaa selvityksessä esiin tulleisiin havaintoihin, kommentteihin 
sekä kuntalaisaloitteisiin. Koululiitu –tarkastelu perustuu objektiivisiin tietoihin vallitsevista lii-
kenneoloista kuten kappaleessa 3.2.4 on esitetty. Näistä Tuomikyläntien vaarallisuusarvoa laske-
vat esimerkiksi 60 km/h nopeusrajoitus sekä alhainen liikennemäärä. Kuten kartastakin nähdään, 
Ahonkylän kohdan läheisyydessä, missä 60 km/h rajoitus päättyy, nousee vaarallisuusluku yli 
200 (214). 
 
Tiellä päivittäin liikkuvasta voi kuitenkin tilanne tuntua täysin päinvastaiselta, koska todelliset 
ajonopeudet saattavat olla rajoituksia suurempia, liikennemäärät voivat vaihdella runsaasti, ollen 
huipussaan juurikin esimerkiksi koulumatkojen aikaan. Lisäksi vaarallisuuden tuntua voi lisätä 
ajoneuvon kohtaaminen kaarteessa, isot ajoneuvot kapealla tiellä tai puutteelliset varusteet ajo-
neuvoissa, polkupyörissä ja jalankulkijoilla. Tämän vuoksi Koululiitu-tarkastelu ei saa olla ainut 
menetelmä koulumatkojen turvallisuutta arvioidessa, mutta se on kuitenkin hyvä työkalu tilan-
teen objektiiviseen tarkasteluun. 
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4.4 Maastotarkastelut 
 

4.4.1 Koulut 
 
Maastokäyntien yhteydessä pyrittiin aina haastattelemaan henkilökunnan edustajaa näkemyksen 
ja kokemuksien laajentamiseksi. Maastokäyntejä ei suuren kohdemäärän vuoksi voitu ajoittaa si-
ten, että käynti olisi ollut esimerkiksi vilkkaimman liikenteen aikaan, minkä vuoksi haastatteluista 
saatu informaatio oli erittäin tervetullutta. Seuraavassa on kohdekohtaisesti lyhyt kuvaus maas-
tokäynnin ja samalla tehdyn haastattelun havainnoista. 
 
Ahonkylän koulu 
 
Ahonkylän koulun osalta liikenne on pyritty jäsentelemään tontin sisällä eri liikennemuotojen vä-
lillä ja osin siinä on onnistuttukin. Saattoliikenne käyttää sille tarkoitettua silmukkaa, jolloin esi-
merkiksi autolla peruuttaminen on tarpeetonta. Henkilökunnan pysäköinti ja huoltoliikenne (pää-
osin) on ohjattu koulun eteläpuolelle, erilleen muusta toiminnosta. Etupihan leikki- ja oleskelu-
alueelle on ajoneuvoilla ajo kielletty (huoltoajo sallittu). Ainoastaan roska-auto ajaa välituntipi-
halle, koska roskakatoksen ainoa oviaukko sijaitsee sillä puolella. 
 

 

Kuva 22. Ahonkylän koulun saattoliikenteen silmukka 

 
Koululaisista iso osa kulkee koulumatkansa polkupyörällä. Pyörille on järjestetty telineet saat-
tosilmukan pohjoispuolelle, mutta pyörät olivat katselmuksen aikana sijoitettu osin sikin sokin 
pyörätelineiden läheisyyteen. Osin myös pyörille varattu tila oli jäänyt pieneksi. Pyöräilykypärän 
käyttö on varsin yleistä. Polkupyörien varusteissa ja kunnossa on toivomisen varaa. Koulutien 
kevyen liikenteen väylältä on useampi ajoyhteys (osin epävirallisia) koulun pihaan, mikä osaltaan 
aiheuttaa sekavuutta pyöräparkkialueella. 
 
Erityisen ongelmallisiksi havaittuja asioita on sisäänajoliittymä koulun pihaan, koska kaikki ajo-
neuvot ja myös osa pyöräilijöistä ajaa sisään samasta liittymästä (kuva 23). Kevyen liikenteelle 
on varattu oma reitti, mutta sen merkintä ja opastus ovat puutteellisia. Saattoliikenteen silmukka 
on sinällään selkeä, mutta liittymän ja silmukan suuntaus sekä liikenteenjakajamerkin puute 
saattavat ohjata väärään suuntaan. Koululaiset käyttävät bussikuljetuksia esim. kunnan uimahal-
lille. Bussit eivät mahdu ajamaan saattoliikenteen silmukkaan, minkä vuoksi joutuvat ottamaan 
koululaiset kyytiin ja jättämään kyydistä kadun puolella. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita, koska 
koululaiset joutuvat ylittämään kadun ja jonottamaan kyytiin pääsyä kadulla. Lisäksi järjestelystä 
on haittaa muulle liikenteelle, koska bussit vievät kadusta tilaa. 
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 Kuva 23. Ahonkylän koulun sisäänajoliittymä Koulutieltä 

 

Iso osa koululaisista saapuu kouluun Äkkijuhantien suunnasta ja ylittävät Koulutien Äkkijuhantien 
ja Koulutien liittymässä. Liittymässä oleva suojatie ohjaa koulureitin kannalta väärään suuntaan 
ja näin ollen suojatietä ei käytetä, vaan koululaiset oikaisevat Koulutien poikki (kuva 24). Äkkiju-
hantietä käsitellään muilta osin tarkemmin kohdassa 4.4.5.  
 

 

Kuva 24. Koulutien ja Äkkijuhantien liittymä koululta päin kuvattuna. Oikoreitti Koulutien yli suoraan 
kameraa kohti (punainen nuoli). Suojatien varsinainen linja merkitty mustalla katkoviivanuolella 

 

Saattoliikenne 
Kevyt liikenne 

Henkilökunta 
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Herralan koulu 
 
Herralan koulun sisäpiha on kokonaan rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä, eli saatto-, huolto- ja 
henkilökunnan liikennöinti ja pysäköinti tapahtuu koululaisten välituntialueen ulkopuolella. Henki-
lökunnan pysäköintipaikkoja on riittävästi, joskaan lisäkapasiteettia ei ole tällä hetkellä ylimää-
räistä. Koululaisille on varattu iso pyöräparkkialue koulupihan kaakkoiskulmasta. 
 
Suurimmat ongelmat ovat tällä hetkellä katu- ja maantieverkon puolella.  Saattoliikenne pysäh-
tyy pääosin kapealla Homesojantiellä, molemmin puolin tietä. Näin ollen erityisesti aamupäivällä 
katu on ruuhkautunut ja vaaratilanteille altis. Kunta on kuitenkin asiaan jo reagoinut ja teettänyt 
suunnitelmat saattoliikenteelle varattujen levennysten rakentamiseksi. Toteutus on todennäköi-
sesti kesällä 2014. Homesojantien läpiajoliikenne koetaan turvallisuusriskiä lisääväksi. 
 
Toinen ongelmakohta on koulurakennusten ja terveyskeskuksen välistä kulkeva raitti, mitä käyt-
tävät myös ajoneuvot. Koululaiset ruokailevat terveyskeskuksen ruokalassa ja joutuvat ruokai-
luun mentäessä ylittämään kyseisen raitin (kuva 25). Raitti on tarkoitus katkaista läpikulkuliiken-
teeltä Terveyskeskuksen laajennustyömaan valmistumisen jälkeen, jolloin ylitys saadaan turvalli-
seksi. Lisäksi rakennustyömaan valmistumisen jälkeen ajoreitit ja järjestelyt selkeytyvät edelleen 
koulun ympäristössä. 
 

 

Kuva 25. Herralan koulun ja terveyskeskuksen välinen ajoväylä. Koululaiset kulkevat ruokailuun keltai-
sen nuolen suunnassa 

 
Koululaisliikenteen kannalta selvästi vaarallisin kohta on Palontien ja Könnintien liittymän kohdal-
la oleva suojatieylitys. Suojatien sijainti liittymässä on vaarallinen, johtuen etäisyydestä liitty-
mään. Ajoneuvot ehtivät kiihdyttämään vauhdin jo varsin korkeaksi suojatien kohtaan liittymästä 
poistuttaessa. Ajonopeudet Könnintiellä koetaan muutenkin korkeiksi ja suojatieylitykset turvat-
tomiksi. Kyseisen suojatien kohdalla ei ole saareketta, koska liikenteenjakaja loppuu ennen suo-
jatietä. Suojatielle kantatien 67 suunnasta tuleva kevyt liikenne saapuu hieman huonosta kul-
masta. Vastakkaisella puolella kevyen liikenteen järjestelyt ovat hieman sekavat, koska selkeää 
kevyen liikenteen reunaa ei ole ja samassa kohdassa sijaitsee mm. tonttiliittymä. 
 



 
SELVITYKSEN TULOKSET, MAASTOTARKASTELUT  
 
 
 
 
 
 

 

31 

 

Kuva 26. Suojatie Könnintiellä Palontien liittymän suunnasta kuvattuna.                                                
Suojatie punaisen nuolen kohdalla 

 
Ilomäen koulu 
 
Ilomäen koulun sijainti on valtatie 3:n läheisyydessä. Valtatien osalta on koululaisliikenne turvat-
tu varsin hyvin, koska valtatien varrella kulkee kevyen liikenteen väylä ja valtatien alitse on ke-
vyen liikenteen alikulkumahdollisuus. Alikulkusillan jälkeen kevyen liikenteen väylä loppuu ja 
koululle kuljetaan lyhyen matkaa Mäkikylän vartta. Valaistusta ei ole Alikulkusillan jälkeen Mäki-
kyläntien varressa. 
 

 

Kuva 27. Koulun piha-alueen sisäänajoreitti sekä pihan eri toimintoja 

 
 

Leikkialue 

Pelikenttä 

Jätekatos 
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Kuva 28. Koulun piha-alueen koulurakennuksen puoleinen pääty. Henkilökunnan pysäköinti kouluraken-
nuksen edessä. Saattoliikenteen jättöpaikka puiden edessä vasemmalla 

 
Koulun piha-alue on sen sijaan jäsentymätön ja laaja, missä kaikki liikennemuodot ja koululais-
ten välituntipiha ovat keskenään sekaisin. Merkittävin puute on nykyisen leikkipaikan sijainti si-
säänajoväylän takana. Lapset joutuvat kulkemaan ajoyhteyden poikki mennessään leikkipaikalle, 
jolloin he joutuvat risteämään saatto-, henkilökunta- ja huoltoliikenteen kanssa. Lisäksi leikki-
paikka sijaitsee puiden keskellä katveessa, eli havaittavuus on erittäin heikko (kuva 27). Leikki-
paikalla ei ole erillistä valaistusta, eikä koulupihan muu valaistus ole riittävä leikkipaikan va-
laisuun. 
 
Saattoliikenteelle on pyritty ohjeistamaan oikeat reitit ja jättöpaikat, mutta selkeää ohjausta ei 
kuitenkaan ole järjestetty. Henkilökunnan pysäköinti on pihan perällä, joten henkilökunta ajaa 
piha-alueen läpi (kuva 28). Saattoliikenteen nopeudet ja ajotapa ovat haastattelun mukaan jos-
kus vaarallisia. 
 
Koulun pihaa on käytetty jonkin verran ajoneuvoilla kaahailuun, minkä yhteydessä on havaittu 
myös ilkivaltaa. 
 
Koskenkorvan koulu 
 
Koskenkorvan koulu sijaitsee Altian tehtaan läheisyydessä ja osa koululaisista kulkee Altian teh-
taan porttialueen ohitse Santavuorentietä. Porttialueen kohdalla katualue on laaja ja jäsentymä-
tön. Kevyen liikenteen väylää ei ole. Santavuorentiellä kulkee runsaasti raskasta liikennettä sekä 
maatalousliikennettä. Santavuorentieltä käännytään koululle johtavalle Opintielle, missä on erilli-
nen kevyen liikenteen väylä. Opintiellä todelliset nopeudet ovat haastattelun perusteella ylitse 
nopeusrajoituksen mukaisen 40 km/h. Opintie on valaistu, kuten Santavuorentiekin pääosin, 
mutta Santavuorentiellä on kuitenkin lyhyt valaisematon osuus. 
 
Koulu on pyrkinyt ohjeistamaan saattoliikenteelle, että koululaisten jättö ja haku tehtäisiin Opin-
tien varresta koulun edessä (kuva 29). Mitään selkeää pysäkkiä tms. ei saattoliikenteelle ole kui-
tenkaan järjestetty. Koulun pihaan ajo on pyritty kieltämään, mutta kuitenkin osa saattoliiken-
teestä käyttää myös piha-aluetta pysäköintiin. 
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Kuva 29. Koskenkorvan koulu Santavuorentien suunnasta. Saattopysäköinnille ohjeistettu alue vasem-
massa reunassa (punainen nuoli) 

 
Huoltoliikenne käyttää koulun välituntipihaa omaan liikennöintiinsä. Roskalaatikoiden tyhjennys 
tapahtuu pihan reunalla, eikä niiden tyhjentäminen vaadi peruuttamista piha-alueella. Suurempi 
ongelma on keittiölle tapahtuva huoltokuljetus, koska huoltoliikenne joutuu peruuttamaan kulje-
tusten käyttämälle oviaukolle (kuva 30). Huoltoliikenteen aikana joutuvat opettajat valvomaan 
koululaisten turvallisuutta. Toinen mahdollinen reitti voisi olla koulun toiselta puolelta, missä si-
jaitsee myös henkilökunnan pysäköinti. Täällä ei ole koululaisten oleskelua, mutta ongelmana on 
se, että huoltokuljetusten tullessa tätä reittiä, vaikeutuu tavaroiden siirto koulun sisällä. Henkilö-
kunnan pysäköintialue on kommenttien perusteella kapasiteetin ylärajoilla. 
 

 

Kuva 30. Huoltoliikenteen ajoreitti (peruuttamalla). Vasemmalla näkyy pihan leikkialuetta 
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Luoman koulu 
 
Luoman koulu sijaitsee aivan Luomantien vieressä, tiessä olevan lähes 90 asteen mutkan sisä-
kaarteen puolella. Kaikki liikenne koululle tapahtuu etupihan kautta, mikä on samalla myös väli-
tuntipiha. Piha-alue on jäsentymätön (kuva 31) ja sinne pääsee ajamaan kolmesta liittymästä 
Luomantieltä. Erityisesti saattoliikenne käyttää liittymiä mielivaltaisesti. 
 

 

Kuva 31. Luoman koulun piha-aluetta sisäänajotien suunnasta 

 

Luomantien kaarteen kohdalla sijaitsee vanhoja ulkorakennuksia, jotka suojaavat piha-aluetta, 
mutta samalla muodostavat merkittävän näkemäesteen kaarteeseen, liittymiin sekä erityisesti si-
säkaarteen vieressä sijaitsevaan leikkialueeseen kuva 32). Leikkialue sijaitsee aivan tiessä kiinni, 
eikä sitä ole millään tapaa erotettu tiestä. Tällä kohdalla ei ole tiessä sivuojaa (kuva 33). 
 
 

 

Kuva 32. Luomantien kaarteessa olevat näkemäolosuhteet 

 

Jätekatos 
Henkilökunnan pysäköinti 

Leikkialue vajan 
takana 

Saattoliikenteen 
käyttämä reitti 
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Kuva 33. Luomantien kaarteen ja leikkialueen väli 

 
Koulun eteläpuolella sijaitsee pelikenttä, jonka toinen pääty on suoraan tielle päin ilman aitaa tai 
suojaverkkoa. Toisella reunalla on suoja-aita estämässä suoran kulun viereiseen vesiluomaan. 
Valaistus koulun piha-alueella on heikko. 
 
Nopeudet ja liikennemäärä Luomantiellä eivät ole merkittävän suuria, mutta koulupihan suojaa-
mattomuus on selkeä riskitekijä. Luomantiellä ei ole valaistusta, eikä koulun välittömässä lähei-
syydessä ei ole lapsista tai koulusta varoittavaa merkkiä.  
 
Munakan koulu 
 
Munakan koulu sijaitsee Munakantien (Mt 7013) lähituntumassa. Osa koululaisista kulkee Muna-
kantietä kävellen ja pyörillä. Tie on kohtuullisen kapea, eikä siinä ole valaistusta kuin koululle 
johtavan tien (Halkonevantie) liittymässä (kuva 34). Halkonevantiellä on valaistus koululle saak-
ka. Munakantiellä kulkee raskasta liikennettä (turvekuljetukset). 
 

 

Kuva 34. Munakan koulun kohdan liittymä Munakantielle 
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Koulun piha-alue on suuri ja jäsentymätön. Saattoliikenne, henkilökunnan liikenne sekä osin 
huoltoliikenne kulkevat pihan poikki (kuva 35). Piha toimii myös välitunti- ja leikkialueena. Asiaa 
ei kuitenkaan koettu haastattelussa ongelmaksi, vaan suurimpana ongelmana koettiin Munakan-
tien vaarallisuus. Koulun piha-alueen valaistus oli heikohko. 
 

 

Kuva 35. Munakan koulun piha-alue, henkilökunnan pysäköinti pihan perällä 

 

Neiron koulu 
 
Neiron koulu sijaitsee Alaanentien (Mt 701) sekä Saunamäentien välisellä alueella. Molemmilla 
teillä on koulun kohdalla valaistus sekä alennetut nopeusrajoitukset. Haastattelun ja havaintojen 
perusteella ohittavan liikenteen nopeudet ovat nopeusrajoituksia korkeammat. Alaanentien var-
ressa kulkee kevyen liikenteen väylä Pojanluoman ja Rengonkylän suuntaan. Tuomikyläntien 
kohdalla on saarekkeellinen suojatie Alaasentien ylitykseen (kuva 36). Pojanluomantiellä ja Luo-
vantiellä ei ole pyöräteitä. Näillä kulkee raskasta liikennettä (turvekuljetukset). 
 

 

Kuva 36. Alaanentien saarekkeellinen suojatie 
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Saunamäentie on sorapintainen, eikä erillistä kevyen liikenteen väylää ole. Tie on huonossa kun-
nossa erityisesti kelirikkoaikaan, mikä vaikeuttaa koululaisten liikkumista esim. polkupyörillä (ku-
va 37). 
 

 

Kuva 37. Saunamäentie kouluuntulosuunnasta. Tien pinta oli kuvaushetkellä epätasainen. 

Koulun piha-alue on pyritty jäsentelemään siten, ettei oleskelu- ja välituntialueelle olisi ajoneuvo-
liikennettä. Huoltoliikenne joutuu kuitenkin ajamaan pihan poikki, mutta ajo on pyritty järjeste-
lemään siten, ettei pihassa jouduttaisi peruuttelemaan. Keittiön oven sijainnista johtuen kuljetus-
ajoneuvo joutuu kuitenkin peruuttamaan lyhyen matkan ovelle (kuva 38). 
 

 

Kuva 38. Neiron koulun piha-alue ja huoltoliikenteen kääntöpaikka. Nuoli osoittaa keittiölle menevän 
huoltoreitin (peruutus keittiön ovelle) 

Henkilökunnan pysäköinti ja saattoliikenne on järjestetty Saunamäentien puoleiselle sivustalle. 
Henkilökunnan pysäköintialue on selkeä ja toimiva, mutta saattoliikenne koetaan sekavaksi. Sa-
malla kiinteistöllä toimii myös päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti, minkä vuoksi saattoliikennettä 
on varsin paljon. Saunamäentien varrelta on kolme liittymää koulun piha-alueelle, mikä osaltaan 
lisää saattoliikenteen sekavuutta (kuva 39). 
 



 
SELVITYKSEN TULOKSET, MAASTOTARKASTELUT  
 
 
 
 
 
 

 

38 

 

Kuva 39. Neiron koulun, päiväkodin ja ryhmiksen pysäköintialueelle ajo nuolten suunnasta. Kaksi lä-
hempää liittymää on tarkoitettu ulosajamiseksi. Kuva Saunamäentien suunnasta. 

 
Saunamäentien suunnasta polkupyörillä saapuvat koululaiset käyttävät parkkipaikkaa läpikulku-
reittinä saapuessaan koulun pihaan. Uusi parkkialueen ohi ohjaava reitti on ollut suunnitelmissa, 
mutta ainakaan vielä ei ole toteutunut (kuva 40). 
 

 

Kuva 40. Suunniteltu kevyen liikenteen reitti koulun pihaan Saunamäentien suunnasta tuleville. Reitti 
kulkisi pysäköintialueen ja lämpökeskuksen välistä. 

 
Koulun oleskelupihan vieressä olevalla pelikentällä on kovilla sateilla tulvimista, minkä vuoksi ke-
vyen liikenteen reitit ovat osin poissa käytöstä piha-alueella ja näin ollen koululaiset joutuvat 
kulkemaan huoltoliikenteen reitillä. 
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Nopankylän koulu 
 
Nopankylän koulu sijaitsee Jurvantien (Mt 6880) lähituntumassa. Osa koululaisista kulkee jonkin 
osan koulumatkastaan ko. maantien vartta. Maantiellä ei ole koulun kohdalla valaistusta ja siinä 
on kapeat pientareet. Koululle johtavan sivutien liittymän kohdalla on 60 km/h nopeusrajoitus 
(kuva 41), mutta kommenttien ja havaintojen perusteella nopeudet ovat tätä huomattavasti suu-
remmat. Hieman kauempana koulun liittymästä sijaitseva Nylenintien ja Pitkänmäentien liittymät 
Jurvantielle koetaan vaaralliseksi korkeiden nopeuksien ja huonojen näkemäolosuhteiden vuoksi. 
 

 

Kuva 41. Maantie 6880 lähellä koulun liittymää Jurvan suunnasta tultaessa. 60 km/h nopeusrajoitus se-
kä varoitusmerkki lapsista. 

Koulun piha-alue on tyypillinen kunnan iäkkäämpien koulujen piha-alue, missä kaikki toiminnot ja 
liikennöinti tapahtuvat yhdellä suurella pihamaalla (kuva 42). Koulun pihaan ajo voi tapahtua 
kahdesta suunnasta ja liittymä vaikuttaa hieman ongelmalliselta (kuva 43). Saattoliikenteen no-
peudet ovat kommenttien perusteella välillä varsin korkeita pihalle tultaessa. Piha-alueen valais-
tus oli heikko. 
 

 

Kuva 42. Koulun piha-alue on tyypillinen vanhemman rakennusajan edustaja 
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Kuva 43. Koulun pihaan voi ajaa kahdesta suunnasta. Näkemäolosuhteet liittyville teille heikot 

 
Koulun vanhempainyhdistys oli hankkinut koululaisille repun päälle vedettävän heijastavan ja vä-
rikkään suojahupun. Suojahuppu on erittäin hyvä turvallisuutta lisäävä varuste, koska esim. hei-
jastinliivi jää helposti repun alle piiloon tai on muuten koululaisille vastenmielinen varuste. Hei-
jastinliivi suojaa myös reppua sateelta ja kuralta (kuva 44). 
 

 

Kuva 44. Repun ympärille laitettava suojahuppu on edullinen ja käytännöllinen tapa turvata lapsen kou-
lumatkaa 
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Palonkylän koulu 
 
Palonkylän koulu sijaitsee Alaanentieltä hieman lounaaseen. Kevyen liikenteen väylä kulkee 
Alaanentieltä Savitien varrella aina koulun kohtaan saakka. Kevyen liikenteen päättymiskohdassa 
oleva suojatie ohjaa hieman sivuun tarkoitetusta kulkureitistä koulun pihalle. Myös suojatien 
paikkaa osoittavat merkit ovat väärin sijoitettu ja saattavat aiheuttaa sekaannusta (kuva 45). 
 

 

Kuva 45. Kevyen liikenteen päättymiskohta Savitiellä. Suojatiemerkit kaukana toisistaan ja hieman kal-
lellaan. Savitien ylitys tapahtuu punaisen nuolen suunnassa puiden väliin. 

 
Koululle kulkeva ajoneuvoliikenne on ohjattu kulkemaan Savitieltä kääntyvää pitkää suoraa ajo-
yhteyttä pitkin. Pitkä suora saattaa houkutella korkeisiin nopeuksiin, mutta sitä ei kuitenkaan ole 
koettu ongelmaksi. Koulu on ohjeistanut saattoliikennettä jättämään koululaiset Savitien varteen, 
josta heidän olisi tarkoitus tulla kävellen loppumatka. Kohtuullisen pitkä välimatka kuitenkin on 
johtanut siihen, että saattoliikenne erityisesti huonolla säällä ajaa lähemmäs koulua, käyttää Pa-
lonkylän ryhmiksen piha-aluetta tai koulun viereistä pelikenttää saattopaikkana. Läpikulkuliiken-
ne Savitieltä koulun ohi Riistavallintielle on liikennemerkillä kielletty. 
 
Riistavallintien kautta pääsee myös koululle. Koululle kääntyvä osuus on varustettu kevyen lii-
kenteen väylällä, mutta Riistavallintiellä ei ole kevyenliikenteen väylää. Riistavallintie on kapea 
sorapintainen tie. Riistavallin puoleisesta suunnasta koululle tultaessa on koulun piha-alueelle ajo 
sekä läpiajo Savitielle kielletty liikennemerkillä (kuva 46). Kyseinen ajoneuvolla ajo kielletty 
merkki on varustettu "huoltoajoa sallittu" lisäkilvellä. Merkin takana on kuitenkin pysäköintipaik-
koja, joille ajaminen on merkin mukaan kuitenkin kielletty (kuva 46). 
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Kuva 46. Riistavallin puolelta on ajoneuvoilla pihaan ajo kielletty. Lisäkilpi sallii huoltoliikenteen, mutta 
se ei kuitenkaan koske pysäköintipaikalle ajavia. 

 
 

 

Kuva 47. Koulun etuosan henkilökunnan pysäköintialue ja ajosilmukka. Silmukkaan ajaminen on kielletty 
täältä suunnasta, mutta sallittu takseille lisäkilvellä. Kielletty ajosuunta merkin yhteydessä ei ohjeen 

mukaan kuitenkaan ole sallittua käyttää lisäkilkpeä. 

 
Koulun piha-alue on jäsennelty hyvin ja välitunti- ja leikkialueet on erotettu ajoneuvoliikenteeltä. 
Henkilökunnan pysäköinti on järjestetty koulun eteen, mutta pysäköintipaikkojen määrä on liian 
pieni ja osa autoista joutuu pysäköimään nurmikolle. Koululaiskuljetukset on järjestetty henkilö-
kunnan pysäköintialueen tuntumaan, mutta tämä reitti on muulta ajoneuvoliikenteeltä kielletty, 
minkä vuoksi esim. saattoliikenne ei pysty sitä hyödyntämään. Merkissä on virheellisesti lisäkilpi 
"Ei koske takseja" (kuva 47).  
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Piha-alueen pohjoisreunassa sijaitsee polkupyörien säilytysalue. Kulku pyöräparkkiin on kevyen 
liikenteen reittejä pitkin. Pyöräparkin kapasiteetti on varsin äärirajoilla. 
 
Palonkylän ryhmiksen kanssa samassa pihapiirissä sijaitsevassa rakennuksessa sijaitsee pienem-
pien koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot. Tänne koululaiset kulkevat koulun pelikentän pohjois-
puolen kevyen liikenteen väylää. Koululaiset joutuvat kuitenkin ylittämään ryhmiksen ja kerhota-
lojen välisen pihamaan, missä kulkee runsaasti myös ryhmikseen liittyvää saatto-, henkilökunta- 
ja huoltoliikennettä (kuva 48). Tämä koetaan erittäin turvattomaksi järjestelyksi. 
 

 

Kuva 48. Aamu- ja iltapäiväkerhojen kulkureitti ryhmiksen pihan poikki (nuolet). Ryhmiksen ja osin kou-
lulaistenkin saattoliikenne kiertää pihan poikki. Pihassa heikko valaistus. 

 
Peltoniemen koulu 
 
Peltoniemen koulun piha-alueen ja saapuvan liikenteen järjestelyt on hoidettu varsin mallikkaas-
ti. Ajoneuvoliikenteelle on varattu oma reittinsä ja kevyen liikenteen reitti on selvästi käännetty 
toisaalle. Ajoneuvoliikenteelle on varattu kiertosilmukka, jolloin peruuttamisilta voidaan välttyä. 
Huoltoliikenne käyttää niin ikään samaa silmukkaa. Silmukan suuntaus on hieman väärälle reitille 
ohjaava ja saattaa aiheuttaa ainakin ensikertalaiselle sekaannuksia. Liikenteenjakajamerkki kui-
tenkin vähentää harhaanajon mahdollisuutta (kuva 49). 
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Kuva 49. Peltoniemen koulun sisäänajo. Sisääntulo on ohjattu silmukassa oikealle nuolen suuntaan. 
Poistuva liikenne tulee kuvan keskellä olevaa ajoväylää. Kevyen liikenteen reitti on ohjattu selkeästi eril-

leen ajoneuvoväylästä (keltainen nuoli vasemmassa reunassa) 

 
Saattoliikennettä on ohjeistettu ajamaan silmukan ympäri ja pyritty rajaamaan pysähtymispaikka 
riittävän etäälle pyörätelineistä ja koululaisten välituntipihasta. Haastattelun perusteella osa saat-
toliikenteestä ei kuitenkaan noudata ohjeistusta, vaan ajaa liian lähelle pyörätelineitä tai jopa 
osin piha-alueelle. Aamuaikaan piha-alueen liikenne saattaa olla sekava. Kaiken kaikkiaan liiken-
nejärjestelyt pihamaalla ovat esimerkillisen hyvin jäsennelty, mutta suurimmat ongelmat aiheu-
tuvatkin ohjeiden noudattamattomuudesta. 
 
Suurimmat ongelmat ja turvallisuusriskit liittyvät koulumatkan varrelle Könnintien (Mt 7000) 
osalle. Koulun kohdalla Könnintiellä on 60 km/h nopeusrajoitus, mutta todelliset nopeudet ovat 
tätä korkeammat. Könnintien varressa on Ilmajoen keskustasta  koululle saakka kevyen liiken-
teen väylä, mikä tarjoaa turvallisen koulumatkan tältä suunnalta kulkeville. Koulun kohdalta Ylis-
taron suuntaan ei kuitenkaan ole kevyen liikenteen väylää. Tie on valaistu jonkin matkaa koulun 
liittymästä Ylistaron suuntaan. Pientareet ovat kapeat ja nopeusrajoitus vaihtuu pian koulun liit-
tymän jälkeen 60  80 km/h. 
 
Haastattelun ja havaintojen perusteella koulureitin varrella ongelmallinen kohta on Nikkolantien 
suunnasta tulevan Nikkolan sillan ja Könnintien liittymäalue. Juuri liittymän kohdalla Könnintiessä 
on jyrkkä kaarre. Kaarteen vuoksi Nikkolan sillan liittymä on erittäin laaja ja samalla jäsentymä-
tön. Liittymässä ei ole erillistä kevyen liikenteen reittiä (kuva 50).  
 
Könnintien ylittävä suojatie on liittymän Ilmajoen puoleisella reunalla. Kulku suojatielle tapahtuu 
liittymän reunassa, ajoradan ja tiekaiteen välisellä kapealla alueella. Tiessä olevien ajourien pe-
rusteella ajoneuvot kääntyvät Nikkolan sillalle ajaen aivan kyseisen kaiteen lähellä, minkä vuoksi 
kulku suojatielle on erittäin turvaton. Näkymä Ilmajoen suuntaan on huono (kuva 51). 
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Kuva 50. Nikkolan sillan ja Könnintien liittymä Nikkolan sillan suunnasta. Laaja ja jäsentymätön liitty-
mäalue on turvallisuusriski kevyelle liikenteelle sekä ajoneuvoliikenteelle 

 
 

 

Kuva 51. Odotustila ja saapuminen suojatielle erittäin kapea (tiellä näkyvän ajouran ja kaiteen välissä ti-
laa alle metri). Näkemäolosuhteet Ilmajoen suuntaan ja suunnasta heikot. 

Toinen suojatie Könnintien ylitse sijaitsee Nikkolan sillan liittymästä hieman koulun suuntaan, 
mutta silloin kevyt liikenne joutuu käyttämään Könnintien piennarta (kuva 52). Nopeudet tässä 
kohtaa erityisesti liittymän jälkeen koulun suuntaan kasvavat kommenttien perusteella varsin 
korkeiksi 60 km/h nopeusrajoituksesta ja kevyen liikenteen varoitusmerkeistä huolimatta. 
 

< 1,0 m 
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Kuva 52. Sama liittymä Ylistaron suunnasta. Kevyen liikenteen väylä oikealla. Vasempaa reunaa kuljet-
taessa joudutaan käyttämään kapeaa piennarta. Nopeudet tällä kohtaa korkeita. 

 
Tuomikylän koulu 
 
Tuomikylän koulu sijaitsee Tuomikyläntien (Mt 17404) varrella. Koulu on kohtuullisen iäkäs ja pi-
ha-alue on tyypillinen vanhan koulun piha, missä kaikki toiminnot ja liikennöinti tapahtuu yhdellä 
suurella pihamaalla. Henkilökunnan pysäköinti on koulurakennuksen seinustalla (kuva 53). Saat-
toliikenne kääntyy pihalla ympäri. Pihan valaistus on heikko. 
  

 

Kuva 53. Tuomikylän koulun tyypillinen edustamansa ikäkauden piha-alue. 

 
Suurimpana ongelmana haastattelun, kuntalaisaloitteiden sekä havaintojen perusteella on kevyen 
liikenteen turvattomuus Tuomikyläntiellä. Tiellä on vaihtelevasti 60 km/h tai yleisrajoituksen mu-
kaiset nopeusrajoitukset. Koulun kohdalla nopeusrajoitus on 40 km/h. Ajonopeudet ovat kuiten-
kin kokemusten perusteella koulun kohdalla ja erityisesti 60 km/h alueilla rajoitusta suurempia. 
Tuomikyläntie on poikkileikkaukseltaan kapea ja pientareita ei käytännössä ole lainkaan. Tiellä ei 
ole myöskään valaistusta. Tie on varsin mutkainen ja osassa tietä näkyvyys mutkan taakse on 
heikko. 
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Kuva 54. Näkymä Tuomikyläntielle. Tie on mutkainen ja kapea (tässä kuvassa leveysvaikutelmaa luo 
bussipysäkki). Valaistusta ei ole koulunkaan kohdalla. 

 
Västilän koulu 
 
Västilän koulu sijaitsee Ilmajoen Koskenkorvan kylässä. Koulun läheisyydessä kulkee valtatie 3 
(Tampere-Vaasa) ja osa koululaisista kulkee valtatien poikki koulumatkallaan. Valtatien varrella 
on kuitenkin kevyen liikenteen väylä sekä alikulku, joten niiltä osin koulumatka on varsin turvalli-
nen 
 
Alikulkusillan jälkeen koulumatka jatkuu Hyövältintietä koululle saakka. Tie on kohtuullisen ka-
pea, eikä siinä ole kunnon pientareita. Tieosuus koululle saakka on valaistu (kuva 55). 
 

 

Kuva 55. Näkymä Hyövältintieltä koulun kohdalta. Tie on kapea, eikä kunnon pientareita ole 

 
Koulun piha-alue on pyritty jäsentelemään siten, ettei varsinaiselle välituntipihalle olisi ylimää-
räistä ajoneuvoliikennettä. Mitään liikennöintiä rajoittavaa aitaa tms. ei kuitenkaan ole. Koulun 
taakse järjestettyyn henkilökunnan pysäköintiin ajetaan tällä hetkellä välituntipihan läpi (kuva 
56). 
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Kuva 56. Henkilökunnan ajoreitti (nuoli) välituntipihan läpi ja leikkikentän ja pääoven välistä. 

 
Saattoliikenteelle on järjestetty ja opastettu lenkki koulun editse ja välituntipihasta erilleen. 
Lenkki on yksisuuntainen. Osa huoltoliikenteestä ajaa pääoven eteen. 
 

 

Kuva 57. Saattoliikenteen reitti koulun editse, poispäin välituntipihasta 

 
Hyövältintieltä on koulun pihaan kaksi liittymää, joista toisesta on liikennemerkin mukaisesti kiel-
letty ajoneuvoilla ajaminen (kuva 58). Merkin käytön vuoksi joudutaan ajamaan koulun taakse 
välituntipihan läpi. Merkin käytölle ei havaintojen perusteella ole erityisiä perusteita ja sen pois-
tamisella voitaisiin karsia pihan läpiajoa ainakin henkilökunnan liikennöinnin osalta. 
 

Välituntipiha 

Pääsisäänkäynti 
Leikkikenttä 
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Kuva 58. Hyövältintien toinen liittymä koulun pihalle. Ajoneuvoilla ajo kielletty liikennemerkillä. Saatto-
liikenne poistuu tästä liittymästä 

 
Jaakko Ilkan koulu ja lukio 
 
Jaakko Ilkan koulu on Ilmajoen kunnan ainoa yläkoulu, minkä vuoksi oppilasmäärä on varsin 
suuri. Samalla alueella sijaitsee myös lukio, joten koulujen oppilaiden ja henkilökunnan yhteen-
laskettu määrä kasvaa jopa 750-800 henkilöön. Koulut sijaitsevat aivan Ilmajoen keskustassa, 
mikä aiheuttaa tiettyjä haasteita koululaisliikenteelle. Koululaisliikenne on jakaantunut varsin ta-
saisesti kevyen liikenteen, bussi- ja taksikuljetusten, saattoliikenteen, mopojen, traktoreiden se-
kä omien autojen välillä. 
 
Koulukuljetukset on ohjeistettu ajamaan Urheilutien varteen järjestetyille pysäkeille, missä kyy-
tiin nousu ja kyydistä poistuminen tulisi tapahtua. Urheilukentän eteen on tehty kunnan toimesta 
kääntöpaikka busseille (kuva 59), mutta kommenttien perusteella harva bussi käyttää kääntö-
paikkaa, vaan kuljettajat mieluiten kääntävät (peruuttavat) Urheilutien päässä autonsa. Osa kou-
lulaisista kulkee koulumatkansa tavallisilla reittiliikenteen busseilla ja saattavat jäädä pois jo 
Kirkkotien pysäkeillä, jolloin joutuvat ylittämään vilkkaasti liikennöidyn Kirkkotien. Pysäkit ovat 
koulun edessä. Koulun puolella pysäkki on järjestetty erilliselle kaistalle, mutta ohjeistuksen mu-
kaisesti koululaisten tulisi kuitenkin siis käyttää Urheilutien pysäkkejä. 
 
Suurena ongelmana koulualueella ja lähiympäristössä on mopoilla ja muilla ajoneuvoilla hurjaste-
lu. Kuskit ovat kokemattomia ja nopeudet liian korkeita. Läheltä piti tilanteita on ollut paljon ja 
jonkin verran myös onnettomuuksia on tapahtunut. Vakavia onnettomuuksia ei ole ollut, mutta 
haastattelun perusteella pelko sellaisesta on olemassa jatkuvan hurjastelun johdosta. 
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Kuva 59. Koululaiskuljetuksien busseille järjestetty kääntöpaikka. Käyttö vähäistä, koska bussit käänty-
vät Urheilutien päässä peruuttamalla (punainen nuoli kuvassa) 

 
Koulualueen ympäristö on pyritty rauhoittamaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Koulujen takana 
kulkevan Ollilantien läpiajo on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä. Läpiajon katkaisuun ja mopoliiken-
teen hidastamiseen käytetyt portit ovat kommenttien ja havaintojen perusteella liian etäällä ja 
kevyet, koska mopoilijat pystyvät ajamaan porttien läpi vauhtia hidastamatta (kuva 60). Saman-
tyyppiset portit on asennettu Ollilantien / Urheilutien puolelle koulun pihaan johtavalle kulkuau-
kolle. Samantyyppisiä ongelmia on havaittu tässäkin kohdassa. Koulun piha pitäisi haastattelun 
perusteella pyrkiä vielä paremmin eristämään päiväsaikaan turhasta ajoneuvoliikenteestä. 
 

 

Kuva 60. Ollilantien läpiajon estävät portit. Keskellä liian suuri väli ja portit saadaan käännettyä sivuun 
potkaisemalla. 
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Koulun piha-alueelle pääsee ajamaan Kirkkotien sekä Ollilantien puoleisesta liittymästä. Kirkko-
tien liittymää käyttää myös jäteautot sekä muu huoltoliikenne. Huoltoliikenteen reitit alueen si-
sällä ovat hieman kapeita. Liittymästä ajaa myös osa henkilökunnasta sekä oppilaista. Henkilö-
kunnalle on varattu pysäköintipaikkoja heti liittymän jälkeen pihaan saavuttaessa. Oppilaat aja-
vat henkilökunnan pysäköintialueen läpi mopoille ja mopoautoille varatulle pysäköintialueelle. 
Mopojen ja mopoautojen ajo niille varatulle pysäköintialueelle on kuitenkinperiaatteessa kielletty 
liikennemerkillä pysäköintialueen molemmissa päissä (Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kiellet-
ty, huoltoajo sallittu, kuva 61).  
 

 

Kuva 61. Toisen pään ajoreitti mopo- ja mopoautoparkkiin. Liikennemerkin mukaan tänne ei kuitenkaan 
saisi ajaa kuin huoltoajotarkoituksessa. 

Ollilantien puolelta tultaessa ajetaan koulukeskuksen piha-alueen reunaan varattua ajoväylää. 
Väylän päässä on lisää henkilökunnan pysäköintiin varattuja pysäköintipaikkoja sekä polkupyöri-
en säilytystä varten oleva pyöräkatos. Osa mopoista ja mopoautoista ajaa myös tätä kautta 
pysäköintialueen läpi niille varatulle pysäköintialueelle. Tälläkin reunalla on vastaavanlainen 
virheellinen liikennemerkki, joka kieltää ajamisen pysäköintialueelle moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla. 
 
Saattoliikenteestä osa ajaa Ollilantieltä tulevaa yhteyttä pitkin henkilökunnan pysäköintialueelle, 
minne jättävät kouluaiset kyydistä. Täällä saattoliikenteen ajoneuvot joutuvat peruuttelemaan 
kääntääkseen ajoneuvonsa ulosajon suuntaan (kuva 62). 
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Kuva 62. Ollilantien suunnasta tuleva ajoyhteys päättyy henkilökunnalle varattuun pysäköintialueeseen. 
Pysäköintialuetta käytetään läpiajoon mopoparkkiin sekä saattoliikenteen kääntöpaikkana 

 

Ollilantien reunassa on tyhjä kunnan omistama tontti, jota oppilaat käyttävät ajoneuvojensa 
pysäköintiin. Pääasiallisesti tätä aluetta käyttävät autot sekä traktorit. Pysäköintiä ei ole 
opastettu. Tämän alueen käyttö pysäköintiin mahdollistaa sen, että esim. isoilla traktoreilla ei 
ajeta koulukeskuksen piha-alueelle. 
 
 

 

Kuva 63. Ollilantien varressa olevalle tontille pysäköidään suuriakin traktoreita 
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4.4.2 Päivähoitoyksiköt 
 
Ala-Kuhnalan päiväkoti 
 
Päiväkoti sijaitsee Nikkolantien varrella, päättyvän sivukadun päässä. Päiväkodille osoittavan vii-
toituksen havaitseminen Nikkolantieltä on hankalaa. Nikkolantien varressa kulkee kevyen liiken-
teen väylä, joten mahdolliset retkeilyt yms. lasten kanssa onnistuvat turvallisesti. Päiväkodin liit-
tymästä on vaikea havaita kevyen liikenteen väylällä kulkijoita erityisesti pimeällä. Nopeudet 
Nikkolantiellä ovat korkeat rajoituksista huolimatta.  
 
Päiväkodin liikenteelle varattu piha-alue on ns. pussinperä, missä kääntyminen henkilöautolla 
onnistuu helposti (kuva 64). Henkilökunnan pysäköinnille on varattu paikat kääntöpaikan oikeas-
ta reunasta. Selkeää ohjausta ei piha-alueella ole. Pysäköintialue käy aika-ajoin ahtaaksi, eikä 
esimerkiksi bussilla (kirjastoauto tms.) mahdu aina pihaan. Valaistusta ei ole riittävästi. 
 

 

Kuva 64. Ala-Kuhnalan päiväkodin piha-aluetta Nikkolantien suunasta kuvattuna 

 
Herralan ryhmis 
 
Herralan ryhmis sijaitsee Herralan koulun kanssa samassa pihapiirissä. Ryhmiksen piha on kui-
tenkin aidalla rajattu muusta pihasta. Henkilökunnan pysäköintipaikkoja on niukasti (kuva 65). 
Saattoliikenne kulkee pääosin Homesojantien kautta, päiväkodin ja Terveyskeskuksen välistä. 
Saattoliikenteelle on varattu joitain paikkoja päiväkodin portin edestä. 
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Kuva 65. Herralan ryhmiksen henkilökunnan pysäköintipaikka rakennuksen päädyssä 

 
Krannin ryhmis 
 
Krannin ryhmis sijaitsee niin ikään Herralan koulun lähialueella, Könnintien toisella puolella ole-
valla Herralankujalla. Päiväkodin edessä on varattu henkilökunnalle muutama pysäköintipaikka, 
mutta parkkitila on auttamattoman pieni saattoliikenteen tarpeille (kuva 66). Saattoliikenne jou-
tuukin osin pysähtymään kadun varteen. Parkkialuetta on laajennettu jonkin verran täyttämällä 
ja putkittamalla katuojaa, mutta tila on edelleen riittämätön (kuva 67). 
 

 

Kuva 66. Krannin ryhmiksen etuosan ahdas pysäköintialue.                                                                  
 Poistuminen tapahtuu peruuttamalla Herralankujalle. 
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Ryhmiksen henkilökunnan mukaan suurin liikenneturvallisuusongelma on Könnintien ylittäminen 
lasten kanssa. Ryhmiksestä tehdään retkiä lähialueelle ja lähes aina joudutaan kulkemaan Kön-
nintien yli. Könnintiellä on parikin suojatieylitystä kulkureitillä, mutta ylittäminen koetaan silti 
haastavaksi ja turvattomaksi. Suurimpina syinä tälle koettiin korkeat ajonopeudet, suojateillä ei 
ole saarekkeita sekä autoilijoiden välinpitämättömyys suojateistä, eli autoilijat eivät pysähdy an-
tamaan tietä, vaikka näkisivät lapsiryhmän odottavan ylitystä. 
 

 

Kuva 67. Krannin ryhmiksen etuosan ahdas pysäköintialue ja näkymää Herralankujalle 

 
 
Käpälämäen päiväkoti 
 
Käpälämäen päiväkoti on kunnan suurin päivähoitoyksikkö, hoitolasten määrän ollessa lähes pa-
risataa. Päiväkoti sijaitsee Ahonkylän uudella asuntoalueella, Kalliovuorentien ja Käpälämäentien 
liittymän nurkassa. Päiväkodin pääsisäänkäynnin kohdalle on järjestetty saattoliikenteelle kään-
tösilmukka, jota käyttää myös kirjastoauto sekä mahdollisissa yhteiskuljetuksissa myös linja-
autot. 
 
Päiväkotiyksikkö on varsin laaja, minkä vuoksi kulku pääportilta reunimmaisiin ryhmiin muodos-
tuu varsin pitkäksi. Tämän vuoksi osa saattoliikenteestä käyttää Alakalliontietä lasten hoitoon-
viennin aikaiseen pysäköintiin. Mitään virallista pysäköintitilaa ei kuitenkaan Alakalliontiellä ole, 
joten saattoliikenteen mahdollisesti kasvaessa, saattaa Alakalliontie osin tukkeutua. Alakalliontien 
puoleisen sisäänkäyntiportin luona on liikennemerkillä kielletty pysäköinti, koska kyseessä on pe-
lastustie. Pysäköinti on kielletty aluemerkillä, mikä saattaa herättää sekaannusta esim. kadun 
varressa (kuva 68). 
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Kuva 68. Käpälämäen päiväkodin portti Alakalliontien suunnasta. 

 
Alakalliontieltä on ajoyhteys huoltoliikenteelle varatulle pihan osalle. Tätä kautta hoituu päiväko-
din kaikki huoltoliikenne ja se on esimerkillisesti erotettu muusta toiminnosta, joskin tietyt koh-
dat ja kääntöpaikka vaikuttivat hieman tiukoilta mitoituksilta isommille ajoneuvoille (kuva 69). 
 

 

Kuva 69. Huoltoliikenteen ajoväylä huoltopihan suunnasta. Lastauslaiturin kohta hieman ahdas ja raken-
teissa yllättäviä ulokkeita (nuoli) 

 
Pääportin luona oleva saattoliikenteen pysäköintitila ja silmukka vaikuttivat lapsimäärä huomioi-
den pieniltä, mutta henkilökunnan mukaan ongelmia ei kuitenkaan ole ollut. Henkilökunnan mu-
kaan myös bussit pääsevät ajamaan silmukan ympäri (kuva 70). 
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Kuva 70. Saattoliikenteen silmukka. Henkilökunnan pysäköinti oikealla 

 
Silmukan kohdalla oli sekavan oloinen liikenteenohjausjärjestely, mikä voi aiheuttaa saattoliiken-
teelle sekaannuksia (kuva 71). Ensimmäisenä merkkinä on pysäköintikiellon aluemerkki, jonka 
vaikutusalue on tulkinnanvarainen. Merkissä on myös pelastustie -lisäkilpi, mutta merkki sijaitsee 
kuitenkin jonkin matkan päässä pelastustieksi tarkoitetusta portista. Seuraavana merkkinä on in-
vapysäköintimerkki, mutta sen pituutta tai tarkempaa muotoa ei ole esitetty. Viimeisenä merkki-
nä on tavallinen pysäköintimerkki viidelle autolle 15 minuutiksi. Ehdotus pysäköinnin selventämi-
seksi on esitetty toimenpideohjelmassa. 
 

 

Kuva 71. Saattoliikenteen silmukan liikennemerkkirivistö. 

Henkilökunnan pysäköintipaikat ovat niin ikään pääportin luona. Pysäköintipaikkojen määrä ei ole 
riittävä. Erityisesti talvisaikaan lumikasat vievät osan paikoista.. Yhtenä ongelmana henkilökunta 
näkee korkeat nopeudet Kalliovuorentiellä. Tähän asiaan palataan kohdassa 4.4.5, missä käsitel-
lään Ahonkylän aluetta laajemminkin. 
 
Lukuradin ryhmis 
 
Lukuradin ryhmis sijaitsee aivan Krannin ryhmiksen naapurissa, niin ikään Herralankujalla. Ryh-
mis sijaitsee asuinrivitalon päädyssä, eikä kunnollista parkkipaikkaa ole lainkaan. Henkilökunnalle 
on varattu paikat pysäköintiin, mutta saattoliikenteen tila on olematon (kuva 72).  
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Kuva 72. Lukuradin ryhmiksen sisäänkäynti pihan perällä. Portilla yksi autopaikka. 

Huoltoliikenne joutuu tilanpuutteen vuoksi usein peruuttamaan Herralankujalta saakka koko pi-
han läpi ryhmiksen sisäänkäyntiportin luokse. Rivitaloasunnoissa asuu pääosin iäkkäämpiä ihmi-
siä, joiden havainnointikyky saattaa olla jo heikentynyt. Asuintalojen ovelta on kohtuullisen lyhyt 
etäisyys pihan ajoväylälle. Näin ollen peruuttavat isot ajoneuvot ovat todellinen vaaratekijä piha-
alueella (kuva 73). 
 
Myös Lukuradin ryhmiksestä tehdään retkiä lähialueelle, jolloin samat haasteet Könnintien ylityk-
sessä toistuvat heilläkin. 

 

 

 

Kuva 73. Lukuradin ryhmiksen saatto- ja huoltoliikenteen ajoväylä asuntojen etupihan läpi (osin peruut-
tamalla). Kuvassa oikealla asuntojen ovelle johtavia tukikaiteita. Henkilökunnalle varattu pysäköintiruu-

dut autorivistöstä. 
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Munakan päiväkoti 
 
Munakan päiväkoti sijaitsee Munakan kylässä Kettusaarentien yksityistien varrella. Kettusaaren-
tielle käännytään Merikaarrontieltä. Haastattelun mukaan Kettusaarentien havaitseminen on 
hieman hankalaa Merikaarrontieltä. Munakantien ajonopeudet koetaan korkeiksi.  
 
Päiväkodin piha-alue on varsin pieni ja ruuhkaisimpaan aikaan tila käy vähiin. Henkilökunnan py-
säköintipaikat tulisi olla merkittynä (kuva 74). 
 

 

Kuva 74. Pysäköintialue päiväkodin edessä 

 
Ongelmana henkilökunnan mukaan on Kettusaarentiellä kulkeminen lasten kanssa, koska ky-
seessä on yksityistie, eikä siinä näin ollen ole kunnollista kunnossapitoa. Suurimmat ongelmat 
syntyvät talvella, jolloin tie on keleistä riippuen välillä todella jäinen. Maastokäynti ajoittui juuri 
tällaiseen ajankohtaan ja tie todellakin oli erittäin liukas (kuva 75). Lasten kanssa liikkuminen 
tämän tyyppisellä kelillä on henkilökunnan mukaan mahdotonta. Myös kelirikkoa esiintyy keväisin 
jonkin verran, mikä myös hankaloittaa kulkemista. 
 
Ajoneuvoliikenteelle ongelmia aiheuttaa jonkin verran Kettusaarentien ja Merikaarrontien liitty-
mä, joka on erittäin laaja ja liittymien tulohaarat ovat toisiinsa nähden hankalissa kulmissa. Ket-
tusaarentielle on jokin aika sitten asennettu kärkikolmio ajojärjestyksen selventämiseksi. Se on 
henkilökunnan mukaan jonkin verran helpottanut ja selkeyttänyt liittymästä ajamista, mutta 
esim. näkemä Merikaarrontien suuntaan oikealle on todella heikko (kuva 75). 
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Kuva 75. Liittymä Merikaarrontieltä Kettusaarentielle. Tie oli kuvausajankohtana erittäin liukas. 

 
Neiron päiväkoti ja ryhmis 
 
Neiron päiväkoti ja ryhmis sijaitsevat Neiron koulun kanssa samalla kiinteistöllä, joten koulun 
osalta tehdyt havainnot yms. koskevat osin myös päiväkotia ja ryhmistä. Päiväkodin ja ryhmik-
sen osalta suurin vaikutus on saattoliikenteen ruuhkautuminen ja jäsentymättömyys pysäköinti-
alueella sekä sisään- ja ulosajossa. Myös suuret ajonopeudet Saunamäentiellä ja Alaanentiellä 
olivat huolenaiheena.  
 

 

Kuva 76. Neiron päiväkodin ja ryhmiksen sisäänkäyntiportti ja liittymät Saunamäentielle 
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Onnelan ryhmis 
 
Onnelan ryhmis on yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Onnelantiellä. Onnelantie on päättyvä katu 
(yksityistie) ja ryhmis sijaitsee tien päässä. Onnelantie on varsin turvallinen ja päättyvän kadun 
päätysijainti lisää turvallisuutta ryhmiksen osalta. Yksityistien kunnossapidossa olisi haastattelun 
mukaan parantamisen varaa. 
 
Ryhmiksestä käydään säännöllisesti Neiron koululla jumppaamassa ja muissa aktiviteeteissa. Li-
säksi ryhmiksellä on omia poneja, joilla heidän on tapana kuljettaa lapsia esimerkiksi kärryissä. 
Kulku Neiron koululle ja muukin liikkuminen Onnelantietä kauemmaksi tarkoittaa sitä, että lasten 
kanssa joudutaan kulkemaan Tuomikyläntien vartta. Tie on tällä kohdalla kapea, eikä siinä ole 
pientareita tai valaistusta. Tiellä on tällä kohtaa 60 km/h nopeusrajoitus, mutta nopeudet ovat 
haastattelun perusteella tätä suuremmat. Kulku Tuomikyläntien reunassa koetaan erittäin vaaral-
liseksi ja sitä pyritään välttämään. 
 
Alaasentien liittymästä saakka on käytössä kevyen liikenteen väylä koululle saakka, mutta 
Alaasentien suojatieylitystä pidetään vaarallisena. 
 
Paimenkujan päiväkoti 
 
Paimenkujan päiväkoti sijaitsee Pappilantien ja Paimenkujan liittymän kulmassa. Pappilantie on 
kohtuullisen vilkasliikenteinen katu ja kommenttien perusteella siinä nopeudet ovat varsin suuria. 
Kevyttä liikennettä on runsaasti ja pimeällä vaikeasti havaittavissa, koska heijastimia ei käytetä. 
Pappilantie on valaistu päiväkodin kohdalla. Päiväkodista tehdään retkiä lähialueelle, jolloin kulje-
taan jonkin matkaa Pappilantien vartta tai ylitetään Pappilantie. Kevyen liikenteen väylää tai suo-
jatietä ei ole ja pientareet ovat suhteellisen kapeat. 
 
Päiväkodin saattoliikenne tapahtuu Paimenkujan puolelta. Tilaa on joskus liian vähän ja ruuhkai-
simpaan aikaan saattaa syntyä jopa vaaratilanteita. Saattoliikenteen pysäköintipaikalta joudu-
taan peruuttamaan suoraan Paimenkujalle (kuva 77). 
 

 

Kuva 77. Paimenkujan päiväkodin saattoliikenteen pysäköintipaikka. Poistuminen peruuttamalla Pai-
menkujalle nuolen suuntaan  
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Henkilökunnalle on varattu pysäköintipaikka kiinteistön toiselle puolelle. Pysäköintialueen liittymä 
on suoraan Pappilantielle (kuva 78). Kesäaikaan liittymästä on huonot näkemät, koska tien pien-
naralueella kasvaa korkeaa heinää, mikä peittää näkyvyyttä alhaalta parkkipaikalta tultaessa. Py-
säköintipaikkoja on riittävästi, mutta pyöräpaikkoja on liian vähän. 
 

 

Kuva 78. Liittymä Pappilantieltä pysäköintialueelle. Kesäisin liittymän näkyvyys huono korkeasta alus-
kasvillisuudesta johtuen 

 
 
Palonkylän ryhmis 
 
Palonkylän ryhmis sijaitsee Palonkylän koulun vieressä, Savitien ja koulun välissä. Ryhmiksen 
kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhorakennus, jonne koulu-
laiset kulkevat pihan poikki, kuten jo Palonkylän koulun osalta mainittiinkin. Tämä koetaan Ryh-
miksenkin osalta suurimmaksi ongelmaksi heidän liikenneympäristössään. 
 

 

Kuva 79. Ajoyhteys ryhmiksen piha-alueelle. Saattoliikenteelle ei opastettua pysäköintiä, useimmiten 
pysäköinti ryhmiksen aidan ja sisäänkäyntiportin vieressä 
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Kuva 80. Ryhmiksen piha-aluetta vastakkaisesta suunnasta. Henkilökunnan pysäköintialue oikealla. 

 
Peuralan eskari 
 
Peuralan eskari sijaitsee Peuralankujan päässä (päättyvä katu). Piha-alue on kohtuullisen laaja ja 
tilaa saattoliikenteelle on reilusti. Jonkinlaista jäsentelyä kuitenkin toivotaan, ettei ruuhkaisim-
paan aikaan syntyisi ongelmia autojen epäjärjestyksestä. Henkilökunnan pysäköinti on järjestetty 
rakennuksen edustalla. Paikkoja on tällä hetkellä juuri ja juuri riittävästi, mutta mahdollisen laa-
jennuksen toteuduttua tarvitaan lisäpaikkoja. Peuralankujan varrella on joskus asuinkiinteistön 
autoja pysäköitynä, mikä hieman haittaa liikennöintiä. 
 

 

Kuva 81. Peuralan eskarin piha-alue. Henkilökunnan pysäköinti vasemmalla rakennuksen edessä. Ros-
kakatos jää kuvan oikealle puolelle (nuoli) 
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Päiväkoti Ennu 
 
Päiväkoti Ennu sijaitsee aivan kunnan keskustassa, Kirkkotien varrella. Päiväkodin pihaan on 
kaksi liittymää Kirkkotieltä. Liittymistä ajo Kirkkotielle on hankalaa erityisesti aamu- ja iltapäivä-
aikaan, johtuen Kirkkotien vilkkaasta liikenteestä. Kirkkotien liikenne koetaan sekavaksi, koska 
erityisesti mopot ja mopoautot ajavat epämääräisesti. Lasten kanssa liikuttaessa Kirkkotien ylit-
täminen tuntuu erittäin vaikealta, koska autoilijat eivät useinkaan anna tietä ylitykseen. 
 
Ennun pysäköintialueet ovat todella pienet ja tämä aiheuttaa vilkkaimpaan aikaan pahoja ongel-
mia, koska piha ruuhkautuu (kuva 82 ja 83). Henkilökunnalle ei myöskään ole riittävästi paikko-
ja. Roska-auto ja posti eivät pääse esteettömästi kulkemaan, koska henkilökunta joutuu pysä-
köimään autonsa piha-alueella minne vain mahtuu. Keittiölle tapahtuva huoltoliikenne joutuu 
ajamaan aidan sisäpuolelle, mutta alue ei ole ensisijaisesti leikkipihaa. 
 

 

Kuva 82. Päivkoti Ennun toinen pysäköintialue. Saattoliikenne ajaa tälle alueelle (portti punaisen nuolen 
kohdassa, samoin postilaatikko). Roskakatos pihan perällä (keltainen nuoli). 

 

 

Kuva 83. Päivkoti Ennun toinen pysäköintialue. Pääasiassa henkilökunnan pysäköintiin. Keittiölle tapah-
tuva huoltoliikenne kulkee tämän pysäköintialueen läpi 
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Päiväkoti Metsätähti 
 
Päiväkoti Metsätähti sijaitsee Ahonkylän taajamassa, Äkkijuhantien varrella. Päiväkodin kohdalla 
on hidastetöyssyt Äkkijuhantien nopeuksien hillitsemiseksi. Päiväkodin pihaan noustaan kohtuul-
lisen jyrkästi ja pysäköintialue alkaa heti kaarteen jälkeen mäen päällä. Näkyvyys ensimmäisten 
paikkojen osalta taaksepäin sisäänajoväylälle on välttävä ja lisäksi paikoista lähdetään liikkeelle 
taaksepäin ajoväylälle peruuttamalla (kuva 84). 
 

 

Kuva 84. Päivkoti Metsätähden sisäänajo. Keltainen nuoli on saattoliikenteen reitti. Punainen katkovii-
vanuoli osoittaa henkilökunnan ja huoltoliikenteen reitin. Paksu keltainen nuoli näyttää ensimmäisten 

autopaikkojen sijainnin katveessa. 

 
Parkkialue on toteutettu vinopysäköinnillä, joten ruuduista lähdetään peruuttamalla. Ruuhkaisim-
paan aikaan parkkialue on täynnä. Henkilökunnan pysäköinti ja huoltoliikenne on kuvan 84 kat-
koviivan suuntaan, eli erotettu selkeästi saattoliikenteestä. 
 

 

Kuva 85. Päivkoti Metsätähden etupiha ja saattoliikenteen pysäköintialue 
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Pysäköintialueelta poistuminen tapahtuu toisesta liittymästä (yksisuuntainen, pelkästään poistu-
minen Äkkijuhantielle). Liittymä Äkkijuhantielle on hieman katveessa ja liittymiskulma on hankala 
vasemmalle käännyttäessä (kuva 86). 
 

 

Kuva 86. Poistumissuunnan liittymä Äkkijuhantielle. Liittymiskulma ja oikean reunan puusto haittaavat 
hieman liittymistä. 

 
Päiväkoti Vanamo 
 
Päiväkoti Vanamo sijaitsee Ahonkylän koulun vieressä, Äkkijuhantien, Koulutien, ja Kalliolantien 
välisellä alueella. Sisäänajo on pyritty ohjamaan Kalliolantien kautta ja ulosajo on ohjattu Äkkiju-
hantielle. Äkkijuhantieltä sisäänajokielto on määrätty liikennemerkillä. Merkki kuitenkin on hie-
man heikosti havaittavissa (kuva 87). 
 

 

Kuva 87. Ajoyhteys Äkkijuhantien suunnasta. Sisäänajo on kielletty merkillä. Merkki hieman piilossa jä-
tekatoksen seinässä. 
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Saattoliikenteelle on järjestetty pysäköintipaikat piha-alueen oikeasta reunasta (kuva 88). Oh-
jeistuksesta ja liikennemerkeistä huolimatta osa vanhemmista ajaa sisään väärästä suunnasta ja 
pysäköi ajoneuvon huolimattomasti. Saattoliikenteelle ei riitä aina paikkoja pihassa ja vanhempia 
on ohjeistettu pysäköimään Koulutien toisella puolella sijaitsevalle tyhjälle tontille näissä tilan-
teissa (entinen liittymä kantatielle 67). 
 

 

Kuva 88. Päiväkodin piha-alue. Saattoliikenteen pysäköinti oikeassa reunassa. Henkilökunnan pysököin-
tipaikat rakennuksen vieressä ja Äkkijuhantien sivustalla. Jätekatos Äkkijuhantien liittymässä 

 
Henkilökunnalle on pihan ahtaudesta huolimatta saatu järjestettyä riittävästi pysäköintipaikkoja. 
Huoltokuljetusten osalta on jonkin verran havaittu huolimattomuutta pihaan ajossa ja pysäköin-
nissä. Osa koululaisista jättää pyöränsä päiväkodin telineisiin ja piha-alueelle kielloista ja keho-
tuksista huolimatta. 
 
Päivätien päiväkoti 
 
Päivätien päiväkoti sijaitsee Koskenkorvan kylässä Valtatien 3 länsipuolella. Ajoyhteys kulkee val-
tatien alta. Päivätien ja Mt 7000 liittymään toivotaan päiväkodille opastavaa viittaa. Heti alikulku-
sillan jälkeen on näkemiltään huono nelihaaraliittymä ja suojatieylitys. Sivuhaarat ovat väistä-
misvelvollisia. Päivätien varressa ei ole kevyen liikenteen väylää. Päiväkodin ja samalla kadulla 
sijaitsevan Hoitokoti Tuulikellon kommenttien perusteella nopeudet Päivätiellä ovat yksiköidenb 
kohdalla liian korkeita. 
 
Päiväkodin piha on erityisesti aamuisin ahdas, koska saattoliikenne ja henkilökunnan pysäköinti-
alueet ovat samalla alueella. Ajo pihaan on opastettu alikulun suunnasta katsoen ensimmäisestä 
liittymästä. Liittymässä ei kuitenkaan ole mitään selvää ohjausta tai viitoitusta päiväkodin pi-
haan, mikä aiheuttaa joskus harhaanajamista. Ulosajaminen tästä liittymästä on kielletty (kuva 
89).  
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Kuva 89. Päiväkodin sisäänajoliittymä. Ajosuunnan kieltävä merkki pylväässä kaukana tien reunasta. 

 

Jälkimmäinen liittymä päiväkodin pihaan on liikennemerkillä katkaistu Päivätien suunnasta. 
Merkkiä ei kuitenkaan havaitse kuin vasta liittymän kohdalla (kuva 90).  
 
 

 

Kuva 90. Päiväkodin ulosajoliittymä. Kielletyn ajosuunnan merkki ei näy tielle kunnolla. 
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Rengon ryhmis 
 
Rengon ryhmis sijaitsee Ilmajoen Rengon kylässä, entisen koulun tiloissa. Piha-alue on erittäin 
laaja ja pysäköintitilaa on runsaasti. Mitään erityisiä puutteita yms. ei ollut havaittavissa eikä 
haastattelussakaan tullut mitään erityistä esille. Piha-alueen toisessa laidassa on kerhotiloja ja 
sen puitteissa tapahtuvat aktiviteetit piha-alueella saattavat joskus aiheuttaa päiväkodin liiken-
teelle pientä häiriötä. 
 

4.4.3 Vammaispalveluyksiköt 
 
Onnenkoti 
 
Onnenkoti on asumispalveluyksikkö ja sijaitsee päättyvän kadun (Vehnätie) päässä. Piha-alue on 
varsin hyvin jäsennelty eri kulkumuotojen ja liikennöintitarpeiden välillä. Henkilökunnalle on va-
rattu riittävästi pysäköintipaikkoja. Saattoliikenne pääsee ajamaan oven lähelle (kuva 91). 
 

 

Kuva 91. Onnenkoti Vehnätieltä kuvattuna. Pihan ajojärjestelyt on eroteltu selkeästi. 

Esiintulleet ongelmat liittyvät lähinnä kulkemiseen Vehnätiellä ja Seppälänkujalla. Vehnätie on 
sorapintainen ja siinä on aika ajoin vaikea kulkea esimerkiksi pyörätuolilla johtuen tien huonosta 
kunnosta. 
 
Onnenkodin asukkaista osa käy usein Seppälänkujan alkupäässä sijaitsevassa Toimintatalossa. 
Liikkuminen Seppälänkujalla koetaan hankalaksi ja turvattomaksi, johtuen kevyen liikenteen väy-
län puutteesta sekä ajoittaisista korkeista ajonopeuksista. Vehnätiellä ei ole valaistusta ja Seppä-
länkujan valaistus koetaan heikoksi. Lähialueen katuverkko on kaiken kaikkiaan heikossa kun-
nossa, mikä erityisesti liikuntaesteisillä haittaa liikkumista. 
 
Toimintatalo 
 
Toimintatalo järjestää kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille sekä 
mahdollisesti muille kuntoutujille. Toimintatalo sijaitsee Seppälänkujan ja Kirkkotien kulmassa ai-
van Ilmajoen keskustassa. Toimintatalon käyttäjät kulkevat talolle pääasiassa jalan tai taksikulje-
tuksilla. 
 
Etuosan pysäköintialue oli maastokäynnin ajankohtana täynnä autoja ja osa autoista oli pysäköity 
myös kadun varteen (kuva 92) ja roska-astian eteen. 
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Kuva 92. Etuosan pysäköintialue oli ahdas.                                                                                               
Saattoliikenne ja osin huoltoliikenne pysähtyy etuoven edessä 

 

Toimintatalolta kuljetaan usein uimahallin ja urheilutalon suuntaan kävellen. Kirkkotien ylitystä 
pidetään vaarallisena, koska nopeudet ovat korkeita ja ajoneuvot eivät anna tietä suojatietä kul-
keville. 
 
Kirkkotien ja Seppälänkujan sekä Seppälänkujan ja Kivenhakkaajantien liittymissä on ajoneuvoil-
la puuston aiheuttamat näkemäesteet. Kirkkotien osalta näkemä on huono nimenomaan kevyen 
liikenteen väylälle (kuva 93 ja 94). 
 

 

Kuva 93. Näkymä Seppälänkujalta Kirkkotielle. Näkemäeste kevyen liikenteen väylälle 
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Kuva 94. Kivenhakkaajantien liittymä. Näkemäeste vasemmalla 

 

Osa huoltoliikenteestä Toimintatalolle käyttää Kivenhakkaajantien puolella olevaa liittymää. Ajo-
neuvot peruuttavat ja kääntyvät pihassa. Tämän alueen vieressä sijaitsee kunnan leikkipuisto, jo-
ta ei ole millään tavalla rajattu piha-alueesta. Leikkivillä lapsilla on näin ollen mahdollisuus juosta 
suoraan Toimintatalon takapihalle, missä saattaa olla peruuttavia ajoneuvoja (kuva 95). 
 

 

Kuva 95. Takaosan piha-aluetta ja leikkipuisto. Ajoneuvojen jäljistä päätellen osa ajoneuvoista ajaa koh-
tuullisen pitkälle leikkipuiston puolelle. 

 
Puistokoti ja puistorivi 
 
Puistokoti ja puistorivi ovat kunnan ylläpitämiä kehitysvammaisten asumisyksiköitä. Asumisyksi-
kön tavoite on tarjota asukkaille mahdollisimman itsenäistä toimintaa. Asuinympäristö on liiken-
teellisesti kohtuullisen rauhallinen, koska kiinteistöt rajautuvat tonttikatuihin (kuva 96). Pysä-
köintialueet on eriytetty piha-alueesta. 
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Kuva 96. Takaosan piha-aluetta ja leikkipuisto. Ajoneuvojen jäljistä päätellen osa ajoneuvoista ajaa koh-
tuullisen pitkälle leikkipuiston puolelle. 

 
Tuulikello Ky 
 
Tuulikello Ky on yksityinen palveluasumiskoti Koskenkorvan Päivätien varrella, aivan Päivätien 
päiväkodin vieressä. Yksikön etupiha on varsin pieni ja ovelta kadulle on kohtuullisen lyhyt mat-
ka. Yksikön sisätiloista joskus "karkaavat" asukkaat ovat lyhyestä matkasta johtuen nopeasti ka-
dulla, eivätkä heikenneestä havainnointikyvystä johtuen välttämättä pysty tunnistamaan vaaraa 
kadulla. 
 

 

Kuva 97. Tuulikellon pihaliittymän kohta 

 

Haastattelun perusteella suurimpana ongelmana koetaan korkeat ajonopeudet Päivätiellä. Sama 
havainto tuotiin esille myös naapurissa sijaitsevasta päiväkodista. Alueella on 40 km/h rajoitus, 
mutta sitä noudatetaan varsin huonosti. 
 
Aivan Tuulikellon kohdalla (vastapäätä) sijaitsee Mäkitien liittymä. Liittymä on tasa-arvoinen. Liit-
tymäkulma on todella vino, mikä sallii suuret ajonopeudet Päivätieltä Mäkitielle (oikealle käänty-
minen) sekä Mäkitieltä Päivätielle (vasemmalle kääntyminen). Liittymä on todella laaja ja jäsen-
tymätön. Lisäksi näkemät ovat varsin huonot molempiin suuntiin (kuva 98). Kommenttien perus-
teella liittymä on vaarallinen ja suuret ajonopeudet alueella lisäävät vaarallisuuden tunnetta. 
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Kuva 98. Mäkitien liittymä Päivätien suunnasta kuvattuna 

 
Mikeva Oy, Möllerintupa 
 
Möllerintupa tarjoaa asumispalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Möllerintupa sijaitsee 
aivan Ilmajoen keskustassa Kirkkotien varrella. Sisäänajo on asukkaille ja vierailijoille pääosin 
Jussintien puolelta. Henkilökunta ja huoltoliikenne ajavat Kirkkotien puolelta pihaan. Pihaanajo 
tältä puolelta on kohtuullisen jyrkkä, mutta haastattelun perusteella ei aiheuta ongelmia (kuva 
99). Huoltoliikenne (isot kuorma-autot) joutuvat peruuttamaan pihaan, jolloin ne joutuvat pysäh-
tymään Kirkkotiellä ja peruuttamaan sieltä pihaan saakka. Tämä aiheuttaa hetkellisesti häiriötä 
Kirkkotien liikenteeseen, mutta mitään vaaratilanteita ei ole raportoitu. 
 

 

Kuva 99. Möllerintuvan Kirkkotien puoleinen liittymä 
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Möllerintuvan henkilökunnan mukaan suurimpana liikenneturvallisuusriskinä koetaan yksikön 
asukkaiden liikennekäyttäytyminen. Asukkailla ei välttämättä ole havainto- ja toimintakyky sillä 
tasolla, että he pystyisivät täysin havainnoimaan ja arvioimaan riskejä liikenteessä. Osalla ei 
myöskään ole välttämättä "kiinnostusta" ympärillä tapahtuviin asioihin. Joillakin asukkailla saat-
taa olla myös tilanne, että he eivät ole useisiin vuosiin ajaneet autolla liikenteessä, mutta nyt 
kuntoutusjakson jälkeen ovat palaamassa ratin taakse liikenteeseen. Ajotaidot ja havainnointiky-
ky eivät kuitenkaan ole välttämättä enää sillä tasolla, kuin ne ovat aikaisemmin olleet. 
 

4.4.4 Vanhustenpalveluyksiköt 
 
Hopiarati 
 
Hopiarati on vanhuksille tarkoitettu Ilmajoen palvelutalosäätiön ylläpitämä asumisyksikkö aivan 
keskustan lähituntumassa. Asuminen on itsenäistä, samoin liikkuminen. Hopiarati sijaitsee Ki-
venhakkaajan tien päässä (päättyvä katu).  
 
Vierailijoille on varattu kadun päähän pysäköintialue. Asukkaiden ja päivystävän henkilökunnan 
pysäköintiin on varattu tilaa sisäpihan puolelta. Varsinaiset talojen editse kulkevat ajoväylät on 
varattu saattoliikenteelle ja pelastustielle ja niiden varrella on pysäköinti kielletty (kuva 100). 
 

 

Kuva 100. Hopiaradin sisäpihan ajoreitti. Pelastustie ja pysäköintikieltomerkki oikeassa reunassa. 

 
Niittykoti I sekä Niittykoti II 
 
Niittykodit ovat niin ikään Palvelutalosäätiön ylläpitämiä vanhusten asumispalveluyksiköitä. Ne si-
jaitsevat Homesojankujan varrella hieman Ilmajoen keskustan ulkopuolella. Homesojankuja on 
rauhallisen tuntuinen sivukatu, valaistusta ei ole. Maastokäyntiajankohtana tie oli erittäin liukas. 
  
Niittykoti I:n pihasta lähtevän ajoyhteyden liittymä Homesojankujalle on näkemiltään erittäin 
heikko. Näkyvyyttä heikentää liittymän kupeessa oleva ulkorakennus ja sen vierustalla oleva 
kuusiaita (kuvat 101 ja 102). 
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Kuva 101. Niittykoti I ajoyhteyden päässä oleva liittymä Homesojankujalle 

 

Kuva 102. Sama liittymä kuin yllä, kuva Homesojankujan suunnasta 

 

Niittykoti I piha-alueella on erotettu selkeä pysäköintialue vieraille ja henkilökunnalle. Saattolii-
kenteelle on varattu kääntymispaikka pihan perällä (kuva 103). Usein saattoajoneuvot joutuvat 
ajamaan kuitenkin aivan ovelle saakka. Oven läheisyydessä tila jää usein pieneksi ja hankaloittaa 
kuljetuksien järjestelyitä. (kuva 104). 
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Kuva 103. Hyvin järjestetty kääntöpaikka saatto- ja huoltoliikenteelle 

 

 

Kuva 104. Kuva oven edustasta. Tila on ahdas kuljetusajoneuvoille. 

 
Niittykoti II A ja B 
 
Niittykoti II:n pihaan ajetaan Homesojankujalta. Heti sisäänajon jälkeen on varattu vierailijoille 
pysäköintipaikkoja. Henkilökunnan pysäköinti on sisäpihan puolella Niittykoti I:n ja II:n välissä. 
Huoltoliikenne joutuu osin peruuttamaan pihassa, koska kääntyminen ei ole muuten mahdollista. 
Peruuttaminen tapahtuu etupihalla, missä tapahtuu myös asukkaiden, vierailijoiden sekä henkilö-
kunnan liikkumista (kuva 105). 
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Kuva 105. Niittykoti II etupiha. Huoltoliikenne ajaa nuolen suuntaan lähelle rakennusta. 

 
Ilmajoen vanhustenkotiyhdistys, Lukkarintie 6 C, D, E 
 
Kiinteistön alue koostuu useasta rivitaloyksiköstä, joista osa kuuluu Ilmajoen vanhustenkotiyhdis-
tyksen omistamiksi vuokra-asunnoiksi. Pihan sisäänajo tapahtuu Lukkarintien suunnasta. Heti si-
säänajokohdan oikeassa reunassa on autokatos, joka muodostaa lievän näkemäesteen oikealle. 
Haastatellun asukkaan kommenttien perusteella nopeudet sisäänajokohdassa ovat välillä korkei-
ta. 
 
Kiinteistön etualalla on autokatoksen lisäksi jätekatokset sekä pysäköintialue. Varsinaisten asuin-
rakennusten väliin on moottoriajoneuvolla ajo kielletty, mutta kommenttien perusteella varsin 
usein vierailijat ajavat asuntojen eteen saakka kieltomerkistä välittämättä (kuva 106). Myös mo-
poilijat käyttävät pihatietä oikoreittinä Lukkarintieltä Pajatielle. 
 

 

Kuva 106. Pysäköintialueen ja autokatoksen reunalla on kieltomerkki asuntojen luokse ajamisen estämi-
seksi. Merkistä huolimatta asuntojen eteen ajetaan säännöllisesti vierailujen yhteydessä 
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Sisäänajon kohdalta lähtee oikealle kevyen liikenteen väylä Pappilantien ja Pajatien suuntaan 
(kuva 107). Kevyen liikenteen väylillä ajetaan kommenttien perusteella jopa autoilla molempia 
reittejä pitkin. 
 

 

Kuva 107. Lukkarintien päästä lähteviä kevyen liikenteen väyliä käytetään oikaisuun jopa autoilla 

 
Ilmajoen vanhustenkotiyhdistys, Raskulantie 1 A, B, C, D 
 
Toiset vanhustenkotiyhdistyksen hallinnoimat vuokratalot sijaitsevat Koskenkorvalla Raskulantien 
päässä (päättyvä katu). Päättyvä katu luo osaltaan turvallisuutta, koska läpiajoliikennettä ei ole, 
joten esimerkiksi kadulla ulkoilu on varsin turvallista. Pysäköintialue on jäsentelemätön ja maas-
tokäynninkin ajankohtana ajoneuvoja oli pysäköity sinne tänne. Tämä saattaa aiheuttaa jonkin 
verran ongelmia ainakin huoltoliikenteelle, koska jätelaatikot sijaitsivat pysäköintialueen ja Ras-
kulantien päässä (kuva 108). 
 

 

Kuva 108. Pysäköintialue ja tien päässä olevat jäteastiat 
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Tuulikello Ky 
 
Tuulikello Ky:n osalta maastotarkastelut ja haastattelut on käsitelty kohdassa 4.4.3 
 
Palvelukeskus Kotokartano 
 
Kotokartano on varsin suuri vanhustenpalvelukeskus. Kotokartanoon vierailijat saapuvat suoraan 
Könnintieltä. Sisäänajoväylän varteen on tehty vierailijoille pysäköintipaikkoja. Paikat saattavat 
olla vilkkaimpaan aikaan aivan täynnä, mutta normaalitilanteessa paikkoja on riittävästi. Inva-
pysäköintipaikka sijaitsee kohtuullisen kaukana pääovesta. 
 

 

Kuva 109. Pysäköintialue (vierailijat). Taksit ja ambulanssit joutuvat ajamaan kevyen liikenteen väylän 
poikki pääovelle, eikä mitään varsinaista ajoreittiä ole merkitty (nuoli) 

 
Vanhusten kuljetus tapahtuu pääosin taksilla tai ambulanssilla. Kyytiinnousu tapahtuu pääovelta, 
jonka läheisyyteen ajoneuvot ajavat. Ajoneuvoille ei kuitenkaan ole mitään selvää ajoreittiä pää-
ovelle (kuva 109), eikä pääoven luona ole kunnollista pysähtymispaikkaa, mikä saattaa aiheuttaa 
ruuhkaantumista tai vaaratilanteita (kuva 110). 
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Kuva 110. Pääoven edusta. Taksit ja ambulanssit ajavat pääovelle. 

 

Huoltoliikenne ja henkilökunnan pysäköinti on järjestetty kiinteistön sivulle ja taakse. Paikkamää-
rä erityisesti kiinteistön takana on niukka, koska pysäköintialuetta käyttää myös palvelukeskuk-
sen kuntosalilla vierailevat (kuva 111). Kiinteistön sivulla sijaitsevalla pysäköintialueella ei ole va-
laistusta. Huoltoliikenne käyttää kiinteistön sivulle varattua huoltoliikenteen reittiä ja aluetta (ku-
va 112). 
 
 

 

Kuva 111. Takaosan pysäköintialue. 
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Kuva 112. Huoltoliikenteen aluetta. Ympäriajaminen tapahtuu silmukan kautta. 

 
4.4.5 Ahonkylän taajama 

 
Ahonkylän taajama sijaitsee Kt 67 ja Tuomikyläntien rajaamalla alueella, lähellä kunnanrajaa 
(Seinäjoen suuntaan). Ahonkylä voidaan karkeasti rajata kahteen osaan - vanhaan ja uuteen 
Ahonkylään. Vanhempi osa sijaitsee lähimpänä kantatietä ja on levittynyt kunnan rajalta lähes 
Tuomikyläntiehen saakka. Tämän osan pääväylä on Koulutie, joka kulkee koko tämän alueen lä-
pi. Tuomikyläntieltä väylä kulkee ensin pelto-osuuden läpi, minkä jälkeen alkaa pientalovaltainen 
osuus. Tältä kohtaa alkaa myös 40 km/h aluerajoitus. Kalliolantiehen saakka Koulutien liittymät 
ovat pääosin tonttiliittymiä. Katuliittymät ovat tasa-arvoisia. Kalliolantien liittymässä, missä si-
jaitsee Päiväkoti Vanamo, on kuitenkin kärkikolmion osoittama väistämisvelvollisuus (kuva 113). 
Kalliolantien liittymästä eteenpäin Koulutie on valaistu. 
 

 

Kuva 113. Kalliolantien liittymä. Takana päiväkoti Vanamo ja Ahonkylän koulu. Liittymässä kärkikolmio. 
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Koulun kohdalla Koulutiellä on jyrkkä S-mutka ja liittymä Äkkijuhantielle (kuva 114). Liittymässä 
on suojatie Äkkijuhantieltä koulun suuntaan. Liittymä on koettu vaaralliseksi. Tilannetta on pyrit-
ty parantamaan asentamalla kärkikolmio Äkkijuhantien liittymään, mutta väistämisvelvollisuus ei 
kommenttien perusteella ole kuitenkaan kaikille vielä selvinnyt. Liittymän kohdalta alkaa Koulu-
tien varressa kevyen liikenteen väylä, mikä ulottuu aina Kt 67 liittymään saakka (Ahonkyläntie). 
 

 

Kuva 114. Koulutien ja Äkkijuhantien liittymäaluetta. Äkkijuhantien liittymä oikealla, Koulutie jatkuu va-
semmalle. 

Koululta eteenpäin Koulutien varressa on pientaloja sekä jonkin verran rivitaloja. Sivukadut ovat 
tasa-arvoisia. Tapiolantien suunnasta saapuu paljon koululaisia. Liittymän kohdalla ei ole suoja-
tietä Koulutien yli.  
 
Koulutien pohjoispäässä on vilkkaasti liikennöidyt Ahonkyläntie sekä Isovuorentie. Ahonkyläntie 
kääntyy Koulutieltä kantatien 67 suuntaan ja on Tuomikyläntien ohella merkittävä liittymä kanta-
tielle. Keskustan kouluille kuljetuksilla menevät koululaiset nousevat kyytiin Ahonkyläntien var-
relta (kuva 115). Isovuorentie johtaa Ahonkylän uudelle, edelleen laajentuvalle asuntoalueelle. 
Ahonkyläntien varrella on uudehko liikerakennus, jossa on esimerkiksi lähikauppa. 
 

 

Kuva 115. Ahonkyläntien liittymä kantatielle 67. Koululaisten pyöräparkki oikeassa reunassa 
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Ahonkyläntien ja Isovuorentien liittymät ovat varsin lähellä toisiaan. Koulutie jatkuu molempiin 
suuntiin näiden liittymien läpi. Liittymät ovat olleet aikaisemmin tasa-arvoisia, mutta tilannetta 
on pyritty selkiyttämään asentamalla Ahonkyläntielle kärkikolmio kantatien 67 suunnasta saavut-
taessa. Pohjoisessa sijaitsee omakotivaltainen asuinalue (kuva 116). 
 

 

Kuva 116. Koulutien, Isovuorentie ja Ahonkyläntien liittymä Isovuorentien suunnasta 

 
Isovuorentie on Ahonkylän uudemmalle osalle (itään) johtava pääväylä. Katu on valaistu ja sen 
varrella kulkee kevyen liikenteen väylä. Kadun varressa ei ole kovinkaan paljoa asuinkiinteistöjä, 
mutta siihen liittyy useampia eri asuinalueilta tulevia katuja. Pääosa liittyvistä kaduista on väis-
tämisvelvollisia, mutta alkupään Rinnetien liittymä on tasa-arvoinen. Asuntoalueiden sisäinen ka-
tuverkko on valaistu ja liittymät ovat tasa-arvoisia. Isovuorentie päättyy idässä Kalliovuoren-
tiehen, joka kääntyy siitä etelän suuntaan. Isovuorentie tulee jatkumaan tulevaisuudessa itään, 
kun Ahonkylän asuntoalue edelleen laajenee. 
 
Kalliovuorentie kulkee Ahonkylän uudemman asuntoalueen läpi etelään aina Käpälämäentiehen 
saakka. Katu on valaistu ja sen länsipuolella kulkee kevyen liikenteen väylä koko matkan. Kadun 
varrella on pientalovaltaista asutusta sekä jonkin verran myös rivitaloja. Kadulla on runsaasti liit-
tymiä. Liittymät ovat pääosin joko tonttikatutyyppisiä sivukatuja tai suoria tonttiliittymiä asuin-
kiinteistöjen pihaan. Kadun puolessa välissä on liittymä Äkkijuhantielle, joka kulkee länteen aina 
Koulutielle saakka. Kalliovuorentien eteläpäässä on liittymä Käpälämäentielle (kuva 117). Liitty-
män kulmassa on iso päiväkotiyksikkö Käpälämäen päiväkoti. 
 

Kärkikolmio 

Ahonkyläntie 
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Kuva 117. Kalliovuorentien liittymä Käpälämäentielle 

 
Kalliovuorentiellä, kuten muuallakin Ahonkylän taajamassa, on voimassa 40 km/h aluenopeusra-
joitus. Saatujen kommenttien perusteella nopeudet ovat tätä huomattavasti suuremmat. Tien 
geometria on varsin väljä, mikä osaltaan vaikuttaa nopeuksien kasvuun (kuva 118). 
 

 

Kuva 118. Kalliovuorentien poikkileikkausta Vihtakallion alueen kohdalta. Poikkileikkaus houkuttelee 40 
km/h korkeampiin nopeuksiin 
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Liittymien väistämisvelvollisuusjärjestellyt Kalliovuorentiellä ovat erittäin sekavat. Pohjoisesta 
Isovuorentieltä tultaessa sivukaduilla on kärkikolmiot Kalliovuorentien alittavaan kuntoilureittiin 
saakka. Tämän jälkeen on osuus Äkkijuhantielle saakka, missä liittymät ovat tasa-arvoisia (myös 
Äkkijuhantie on tasa-arvoinen). Äkkijuhantieltä etelän suuntaan on kolme katuliittymää, joista 
kahdessa lännen puolella sijaitsevassa liittymässä on väistämisvelvollisuus, mutta itäpuolen liit-
tymässä ei ole. 
 
Näiden jälkeen on pidempi jakso missä ei ole liittymiä, mutta tälle osuudelle on suunnitteilla uusi 
Vihtakallion asunto-alue, joten liittymiä on tulossa tällekin välille. Vihtakallion alueen jälkeen al-
kaa taas rakennettu osuus, missä sivukaduilla on väistämisvelvollisuus. Käpälämäentien liitty-
mässä on väistämisvelvollisuus Kalliovuorentien suunnasta saapuville (kuva 117). 
 
Käpälämäentie kulkee Kalliovuorentieltä länteen Tuomikyläntielle ja itään uudelle asuntoalueelle. 
Asuntoalueen laajentuessa Käpälämäentie tulee jatkumaan itään ja pohjoiseen. Käpälämäentie 
on etuajo-oikeutettu. Käpälämäentien varressa kulkee kevyen liikenteen väylä Tuomikyläntieltä 
saakka. Valaistus on juuri rakennettu. Koko taajamaa koskeva 40 km/h aluerajoitusmerkki sijait-
see lähellä Tuomikyläntien liittymää, ennen asuntoalueen alkamista. Aluerajoituksen päättämis-
merkki puuttuu tällä suunnalla (kuva 119). 
 

 

Kuva 119. Käpälämäentie Tuomikyläntien suunnasta tultaessa. Oikealla 40 km/h aluerajoitusmerkki. Va-
laistus on juuri rakennettu. 

Äkkijuhantie on Ahonkylän halki itä-länsisuunnassa kulkeva katu. Kadun varressa on pientalo-
asutusta sekä tonttikatutyyppisiä sivukatuja molemmin puolin katua. Liittyvät kadut ovat tasa-
arvoisia. Kadun keskivaiheella sijaitsee päiväkoti Metsätähti. Päiväkodin läheisyydessä on hidas-
tetöyssyt. Katu on valaistu koko matkan. 
 
Katu toimii tärkeänä yhteytenä Ahonkylän uudemmalta alueelta Ahonkylän koululle. Kouluaikaan 
kadulla kulkee runsaasti koululaisia jalan tai polkupyörillä. Koska kevyen liikenteen väylää ei ole, 
kulkevat koululaiset Äkkijuhantien reunassa. Katu on kohtuullisen kapea (kuva 120). Kommentti-
en ja kuntalaisaloitteiden mukaan Äkkijuhantie on juuri koululaisliikenteen vuoksi ahdas ja vaa-
rallinen nimenomaan kevyelle liikenteelle. Ahonkylän laajentuessa Äkkijuhantien käyttö tulee 
kasvamaan entisestään. 
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Kuva 120. Äkkijuhantien poikkileikkaus Koulutien liittymän suunnasta 

 
4.5 Kysely 

 
Kysely toimitettiin kaikille selvityksen kohteena olleille toimintayksiköille. Vastauksia saatiin var-
sin kiitettävästi. Koulujen osalta vastausprosentti oli 100 % ja päiväkotien osalta 88 %. Palvelu-
yksiköiden osalta palautusprosentti jäi huomattavasti alhaisemmaksi, ollen noin 55 %. Tästä osa 
selittyy kuitenkin sillä, että kaikissa yksiköissä ei ole esimerkiksi vakituista henkilökuntaa paikal-
la. Kaikkiaan vastausprosenttia voidaan kuitenkin pitää erinomaisena. Kyselyn lisäksi maasto-
käyntien yhteydessä tai puhelimessa käytiin läpi vastaavia asioita, joten tiedonkeruu kunkin yksi-
kön kohdalta oli varsin kattava. 
 
Kyselyn yleisosassa tiedusteltiin yksikön käyttäjien ja henkilökunnan liikennemuotojen käyttöä. 
Osion tarkoituksena oli saada tietoa eri liikennemuotojen yleisyydestä kunkin yksikön osalta, jol-
loin esimerkiksi mahdollisten ongelmien riippuvuutta liikennemuodoista voitiin selventää. Tarkko-
ja lukumääriä esimerkiksi polkupyörää käyttävistä koululaisista ei haettu, vaan henkilökuntaa 
pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 yleisimmät liikennemuodot kullekin käyttäjäryhmälle. Näiden 
arvioiden pohjalta laskettiin pistesumman kautta yleisyysprosentti, mitä käytettiin vertailuarvona 
eri liikennemuotojen välillä. Se ei kuitenkaan laskentatavasta ja kyselytavasta johtuen kuvaa tar-
kasti liikennemuotojen jakaumaa, mutta voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavana mittarina. Ku-
vassa 121 on esitetty eri liikennemuotojen väliset suhteet eri käyttäjäryhmien ja toimintayksiköi-
den osalta. 
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Kuva 121. Liikennemuotojen vertailua eri yksiköiden ja käyttäjäryhmien osalta 

 
Päivähoitolasten selvästi yleisin kuljetusmuoto on saattoliikenne autolla. Alakoululaisten osalta 
yleisin kulkumuoto on polkupyörä ja jalankulku. Näitä täydentää taksi- ja saattoliikennekuljetuk-
set. Nämä vaihtelevat koulujen sijainnin mukaan. Yläkoulun ja lukion osalta kulkumuotojen kirjo 
on laaja, mikä osaltaan lisää haasteita koulun ympäristölle ja esimerkiksi pysäköinti- ja saattolii-
kennealueiden järjestelyihin. Palveluyksiköiden osalta yleisimmät liikkumismuodot ovat taksikul-
jetukset sekä jalankulku.  
 
Henkilökunnan selvästi yleisin liikennemuoto on oma auto. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilökun-
nan pysäköintialueiden kapasiteetti tulee olla riittävän suuri ja varusteltu (sähkötolpat). Pääosin 
nämä ovatkin kunnossa eri yksiköissä. Polkupyörän ja jalankulun osuus on myös kohtuullisen 
suuri, keskimäärin noin 30 %. 
 

4.5.1 Koulut 
 
Koulujen osalta vastausprosentti kyselyyn oli siis 100 %. Vastauksista näkyivät selvästi ne kou-
lut, joissa oli maastossa sekä haastattelun perusteella havaittavissa eniten epäkohtia. Näiden 
osalta epäkohtia oli tuotu esille ehkä jopa hieman korostetusti. Jonkin verran haastattelun ja vas-
tausten välillä oli myös ristiriitoja, koska esimerkiksi pyöräilykypärän käytön puutteellisuus tuli 
monissa kommenteissa esille, mutta kyselyssä kypärän käyttö sai kuitenkin parhaat arvosanat. 
 
Kuvassa 122 on esitetty koulujen osalta kolme parhaat arvosanaa saanutta väittämää (kolme 
ylintä, vihreän sävyistä palkkia) sekä kolme heikointa arvosanaa saanutta väittämää (kolme alin-
ta, kellertävää tai punertavaa palkkia). Asteikko on ollut näissä 1-4 siten, että 1 on väittämää 
kohtaan täysin päinvastainen arvio ja 4 on täysin yksimielinen väittämän kanssa. Tällä asteikolla 
voidaan vastausten keskiarvojen osalta tulkita arvoja siten, että alle 2,5 keskiarvo kertoo vasta-
usten olleen enemmistönä väittämän vastainen. Väittämät ovat olleet periaatteessa positiivisia, 
eli esimerkiksi väittämä "Liikenneympäristö on riittävästi valaistu" on positiivinen väittämä, johon 
vastattaessa 2, on vastaaja hieman väittämää vastaan, eli valaistus ei ole vastaajan mielestä riit-
tävä. Vastattaessa 3 samaan väittämään, on vastaaja sitä mieltä, että valaistus on pääosin riittä-
vä. 
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Kuva 122. Koulujen liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen kolme parasta (ylimmät) ja kolme hei-
kointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liittyvää väittämää. 

 
Kuvassa 123 on esitetty koulujen liikenneympäristöön ja liikennekäyttäytymiseen liittyvien väit-
tämien arvosanojen keskiarvot koulukohtaisesti. Punaiset palkit ovat koulujen kohdalla, joiden lii-
kenneympäristöä koskevien arvosanojen keskiarvo on jäänyt alle 2,5. Kuvaan on piirretty myös 
kaikkien koulujen keskiarvo, mikä oli noin 2,6, eli vastaukset olivat vain juuri ja juuri väittämien 
suhteen enemmän myönteisiä.  
 

 

Kuva 123. Koulujen liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen vastausten keskiarvo koulukohtaises-
ti. Mitä isompi arvo, sitä enemmän koetaan näiden asioiden olevan kunnossa. 
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Kuvissa 123 ja 124 on esitetty vastaavat kaaviot koskien koulujen piha-alueiden sisäistä liiken-
nettä. Selvästi vastauksista käy ilmi se, että koulujen piha-alueet ovat useissa kouluissa sekavat 
ja kaikki liikennemuodot risteävät pihamaalla ilman erottelua. Sama asia tuli esille haastatteluis-
sa sekä maastokäynneillä ja koskee erityisesti vanhempia kouluja. 
 

 

Kuva 124. Koulujen alueen sisäisen liikenteen ja liikennejärjestelyiden kolme parasta (ylimmät) ja kol-
me heikointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liittyvää väittämää. 

 
Kuvassa 125 on koulukohtaiset keskiarvot koulualueen sisäisen liikenteen järjestelyille. Keskiarvo 
(noin 3,0) on selvästi alueen ulkpuolisen ympäristön liikenteen arvosanaa parempi, eli valtaosin 
koulujen piha-alueiden liikennejärjestelyt koetaan toimiviksi ja turvallisiksi. Alle 2,5 raja-arvon 
jäävät ainoastaan Ilomäen ja Tuomikylän koulut, joista erityisesti Tuomikylän koulun arvosanojen 
keskiarvo on lähes yksi, eli järjestelyt koetaan erittäin heikoiksi. 
 
 

 

Kuva 125. Koulujen alueen sisäisen liikenteen vastausten keskiarvo koulukohtaisesti. Mitä isompi arvo, 
sitä enemmän koetaan näiden astioiden olevan kunnossa. 
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Kyselyn viimeisessä osassa esitettiin tiettyjä liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyvää toi-
menpidettä ja pyydettiin vastaajaa laittamaan ne oman yksikkönsä osalta tärkeysjärjestykseen 
sen mukaan, mitä vastaaja piti oleellisimpana oman yksikkönsä liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi. Kuvassa 126 on esitetty kyseisten toimenpiteiden kiireellisyysjärjestykset koulujen an-
tamien arvosanojen keskiarvona. Asteikko vastauksille oli 1-5 (viisi vaihtoehtoista toimenpidet-
tä), siten että 1 oli kiireellisin / tärkein ja 5 vähiten kiireellinen / merkityksettömin parannustoi-
menpide. 
 

 

Kuva 126. Parannustoimenpide-ehdotusten kiireellisyysjärjestys koulujen osalta. 1 on kiireellisin / tär-
kein ja 5 ei kiireellisin / merkityksettömin toimenpide.  

 
Tärkeimpänä toimenpiteenä nähtiin kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen. Toiseksi tär-
keimmäksi koettiin liikenneympäristön parantaminen. Liikenneympäristön parantamista kuvattiin 
kyselyssä esimerkiksi valaistuksen, liikenteenohjauksen tai liittymien parantamisella. Yllättävää 
vastauksissa on se, että nopeuksien rajoittamista ei nähdä kuin neljänneksi tärkeimpänä toimen-
piteenä, vaikka esimerkiksi haastatteluissa tuli selvästi ilmi huoli suurista ajonopeuksista koulu-
jen läheisyydessä. 
 

4.5.2 Päivähoitoyksiköt 
 
Päivähoitoyksiköiden osalta on esitetty vastaavat kaaviot kuin koulujenkin osalta. Näissä pätee 
siis samat vastaus ja analysointiperiaatteet kuin koulujen osalla on kuvattuna tarkemmin edelli-
sessä kappaleessa (4.5.1) 
 
Liikenneympäristön osalta kolme myönteisintä ja kielteisintä arvosanaa saanutta väittämää on 
esitetty kuvassa 127. Vastauksista kaksi kielteisintä keskiarvoa saanutta väittämää (kevyen lii-
kenteen ylitykset ja nopeusrajoituksien noudattaminen) ovat varsin hyvin linjassa haastatteluissa 
esiin tulleisiin kommentteihin.  
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Kuva 127. Päivähoitoyksiköiden liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen kolme parasta (ylimmät) 
ja kolme heikointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liittyvää väittämää. 

 
Päivähoitoyksiköiden yleinen tyytyväisyys liikenneympäristöön ja liikennekäyttäytymiseen on 
vastausten perusteella niukasti positiivinen (kaikkien keskiarvo noin 2,7). Alle 2,5 raja-arvon on 
kuitenkin jäänyt vain kaksi yksikköä: Krannin ryhmis sekä päiväkoti Ennu. 
 

 

Kuva 128. Päivähoitoyksiköiden liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen vastausten keskiarvo yk-
sikkökohtaisesti. Mitä isompi arvo, sitä enemmän koetaan näiden astioiden olevan kunnossa. 
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Alueen sisäisten liikennejärjestelyiden osalta on selvästi heikoimmin toimivaksi todettu se, että 
eri liikennemuodoille ei ole selkeää jaottelua. Tämä näkyy myös tyytymättömyytenä saattoliiken-
teen järjestelyihin. Saattoliikenteen osalta tulisi siis parantaa jäsentelyä ja mahdollistaa saattolii-
kenteen pysäköintialueelta turvallinen kulku päivähoitoyksikön sisäänkäynnille. Parhaan arvosa-
nan saanut "pihan toimintojen rajaaminen" on periaatteessa itsestäänselvyys, koska päivähoi-
toyksiköiden leikkipiha-alueet on aina rajattu aidalla. 
 

 

Kuva 129. Päivähoitoyksiköiden alueen sisäisen liikenteen ja liikennejärjestelyiden kolme parasta 
(ylimmät) ja kolme heikointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liittyvää väittämää. 

 
Alueen sisäisen liikenteen osalta yksikkökohtaisten keskiarvojen yleinen linja on positiivinen, kes-
kiarvon ollessa lähellä kolmosta. Selvästi heikoimpana järjestelyt koetaan Palonkylän ryhmiksen 
ja Päiväkoti Ennun osalta. 
 

 

Kuva 130. Päivähoitoyksiköiden alueen sisäisen liikenteen vastausten keskiarvo yksikkökohtaisesti. Mitä 
isompi arvo, sitä enemmän koetaan näiden astioiden olevan kunnossa. 
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Toimenpide-ehdotuksista tärkeimpänä pidetään ehkä hieman yllättäen alueen sisäisten liikenne-
järjestelyiden parantamista (kuva 131). Haastatteluiden perusteella olisi voinut päätellä nopeuk-
sien rajoittaminen sekä liikenneympäristön parantaminen esimerkiksi valaistusta ja liikenteenoh-
jausta tehostamalla olevan tärkeimpinä. Toisaalta alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin kuuluva 
pysäköintijärjestely on havaittu olevan monessa kohteessa enemmän tai vähemmän ongelmalli-
nen. 
 

 

Kuva 131. Parannustoimenpide-ehdotusten kiireellisyysjärjestys päivähoitoyksiköiden osalta. 1 on kii-
reellisin / tärkein ja 5 ei kiireellisin / merkityksettömin toimenpide.  

 

4.5.3 Vanhus- ja vammaispalveluyksiköt 
 
Näiden palveluyksiköiden osalta vastausprosentti jäi kuten mainittua noin 55 prosenttiin. Yksiköt 
on käsitelty tässä yhteydessä samoissa kaavioissa, jotta saadaan hieman suurempi otos. Vasta-
uksien analysoinnin osalta on vastaukset esitetty samoilla kaavioilla kuin aikaisemmissa esitetyt 
koulut ja päivähoitoyksiköt. 
 
Liikenneympäristön osalta on positiivista havaita, että esteettömyys koetaan erittäin hyväksi, mi-
kä on näiden yksiköiden kannalta yksi oleellinen tekijä. Yksiköidenkin osalta koetaan nopeusrajoi-
tuksien noudattaminen heikoimmin toteutuvaksi väittämäksi. 
 

 

Kuva 132. Vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen kolme 
parasta (ylimmät) ja kolme heikointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liittyvää 

väittämää. 
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Yksikkökohtaisten keskiarvojen suhteen vastaukset noudattavat koulujen ja päivähoitoyksiköiden 
mukaista kaavaa, eli kokemukset ovat niukasti positiivisen tuntemuksen puolella. Ainoastaan 
palvelukeskus Kotokartanon osalta ollaan juuri ja juuri alle 2,5 raja-arvon. 
 

 

Kuva 133. Vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden liikenneympäristön ja liikennekäyttäytymisen vastaus-
ten keskiarvo yksikkökohtaisesti. Mitä isompi arvo, sitä enemmän koetaan näiden astioiden olevan kun-

nossa. 

Sisäisten liikennejärjestelyiden osalta ei löytynyt kuin yksi alle 2,5 raja-arvon oleva väittämä, eli 
liikennemuotojen erottelu (kuva 134). Muilta osin järjestelyiden koetaan olevan kunnossa.  
 

 

Kuva 134. Vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden alueen sisäisen liikenteen ja liikennejärjestelyiden 
kolme parasta (ylimmät) ja kolme heikointa (alimmat) arvosanaa saanutta liikenneturvallisuuteen liitty-

vää väittämää. 

 
Myönteinen trendi jatkuu myös yksikkökohtaisten vastausten keskiarvoissa (kuva 135). Yksikään 
yksikkö ei jää alle 2,5 raja-arvon ja keskiarvo on noin 3,3. Sisäiset liikennejärjestelyt koetaan siis 
vastausten perusteella varsin toimiviksi. 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Onnenkoti Mikeva Oy,
kuntoutusyksikkö

Möllerintupa

Hopiarati Niittykoti I Niittykoti II A ja B Palvelukeskus
Kotokartano

Liikenneympäristö ja liikennekäyttäytyminen toimintayksikön läheisyydessä

Keskiarvo

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

Eri liikennemuodot on eroteltu tosistaan piha-alueella (esim.
jalankulku- ja autoliikenne)

Pihassa liikkuminen on esteetöntä (ei ole jyrkkiä nousuja,
korkeita reunakiviä, yms)

Kuljetusten (bussi / taksi) pysähtymispaikka on hyvin järjestetty

Huoltoliikenteen liikennöinti on sujuvaa

Henkilökunnan liikennöinti on sujuvaa

Pihassa on riittävästi tilaa polkupyörille, mopoille ja
mopoautoille

Alueen sisäinen liikenne ja liikennejärjestelyt



 
SELVITYKSEN TULOKSET, KYSELY  
 
 
 
 
 
 

 

95 

 

Kuva 135. Vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden alueen sisäisen liikenteen vastausten keskiarvo yksik-
kökohtaisesti. Mitä isompi arvo, sitä enemmän koetaan näiden astioiden olevan kunnossa. 

 
Toimenpide-ehdotuksista merkittävimmäksi koettiin liikenneympäristön parantaminen esimerkiksi 
valaistusta parantamalla (kuva 136). Tässäkin nopeuksien rajoittaminen koetaan vähiten merkit-
täväksi parannustoimenpiteeksi, mutta toisessa kohdassa nopeusrajoitusten noudattaminen koe-
taan kuitenkin suurimmaksi ongelmaksi, joten ristiriitaisuutta on näiden osalta jonkin verran 
 

 

Kuva 136. Parannustoimenpide-ehdotusten kiireellisyysjärjestys vanhus- ja vammaispalveluyksiköiden 
osalta. 1 on kiireellisin / tärkein ja 5 ei kiireellisin / merkityksettömin toimenpide.  
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4.6 Kuntalaisaloitteet 
 
Kunta toimitti kuntalaisaloitteet konsultin käyttöön, niiltä osin kuin ne kokonaan tai osin kosketti-
vat tämän selvityksen alaisia kohteita. Kuntalaisaloitteet otettiin selvitykseen mukaan informatii-
visena aineistona ja niitä tulkittiin objektiivisesti. Aloitteista saatu informaatio otettiin mukaan 
osana kokonaisuutta, josta muodostettiin kaikkien muun informaation kanssa kokonaiskuva tie-
tyn kohdan, alueen tai yksikön liikenneturvallisuudesta. Aloitteista saatiin erittäin hyvää täyden-
tävää tietoa asioista, mitkä eivät muilla menetelmillä ole tulleet esille. Suurelta osin aloitteet 
myös tukivat tehtyjä havaintoja. 
 
Aloitteet ovat kuitenkin osin myös tunnepohjalta laadittuja tietyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän 
kokemia ongelmia ja turvallisuuspuutteita. Näin ollen niihin tulee suhtautua osin myös kriittisesti, 
eikä perustaa esimerkiksi toimenpiteitä pelkästään niiden varaan. 
 
Saadut aloitteet olivat valtaosin tehtyjen havaintojen päätelmiä tukevia. Aloitteet on esitetty ni-
mettöminä selvityksen liitteenä (liite 10). Aloitteista kolme koski Tuomikyläntien turvattomuutta 
kevyelle liikenteelle ja kaksi Alaasentien turvattomuutta Palonkylän kohdalla. Muut olivat yksittäi-
siä, tiettyjä kohteita koskevia. 
 

5. TOIMENPIDEOHJELMA 

5.1 Yleistä 
 
Edellä kuvattujen havaintojen, haastatteluiden yms. perusteella on laadittu liitteen 11 mukainen 
toimenpideluettelo, missä on esitetty kohdekohtaisesti havaitut ongelmakohdat, ongelmien kii-
reellisyysjärjestys / riskiluokitus, ongelmien parantamistoimenpiteet sekä toimenpiteiden vaikut-
tavuus ja kustannusarvio. Toimenpideluettelot on laadittu erikseen kouluille, päivähoitoyksiköille, 
vanhus- ja vammaispalveluyksiköille sekä Ahonkylän taajamalle. 
 
Ongelmakohteet on kuvattu toimenpide-ehdotuksessa yksittäin. Ongelman kuvauksen jälkeen on 
arvioitu korjaavan toimenpiteen kiireellisyyttä. Arvio on tehty ongelman aiheuttaman riskin pe-
rusteella. Mitä suurempi on ongelman aiheuttama turvallisuusriski, sen nopeammin on esitetty 
korjaavien toimenpiteiden suorittamista (asteikko 1-3, missä 1 on suuri riski = korjaavat toimen-
piteet nopeasti ja 3 on pieni riski = korjaavia toimenpiteitä suositellaan) 
 
Ongelman korjaavia toimenpiteitä on esitetty yksi tai useampi. Toimenpiteiden lukumäärä ei riipu 
ongelman turvallisuusriskistä. Eri toimenpiteet ovat taulukossa satunnaisessa järjestyksessä riip-
pumatta sen vaikutuksesta tai kustannuksista. Toimenpiteiden vaikutus on arvioitu toimenpide-
kohtaisesti antamalla sille liitteen mukainen vaikuttavuusarvo. Yksittäinen toimenpide voi olla 
vaikuttavuudeltaan joko vähäinen (merkintätapa luettelossa I) tai poistaa turvallisuusriskin peri-
aatteessa kokonaan (merkintätapa luettelossa III). Vähäisen tai keskinkertaisen vaikuttavuuden 
toimenpiteitä voidaan toteuttaa yksin tai useampia yhdessä ja näin pienentää turvallisuusriskiä 
enemmän kuin yhdellä toimenpiteen toteutuksella. 
 
Kullekin toimenpiteelle on lisäksi arvioitu kustannus. Kustannusten vaikutusta yhteiskuntatalou-
dellisesti ei ole tässä työssä määritetty. Esimerkiksi täysin turvallisuusriskin poistava toimenpide 
voi olla erittäin kallis toteuttaa, mutta sillä voi olla merkittävä vaikutus kuitenkin yhteiskuntata-
loudellisesti. Vähäinen parannus turvallisuuteen voi olla edullinen toteuttaa, mutta jäljelle jäävä 
riski voi toteutuessaan olla yhteiskuntataloudellisesti erittäin kallis.  
 
Selvityksessä pitäydyttiin kuitenkin hinnoittelemaan toimenpiteet pelkästään suorien toimenpide-
kustannusten kautta ja jättämään lopullinen yhteiskuntataloudellinen arvottaminen kunnalle tai 
muulle vastuutaholle. Kustannuksen perässä on ilmoitettu korjaavan toimenpiteen ensisijainen 
vastuutaho. Esimerkiksi maanteiden osalta ensisijainen vastuutaho on ELY-keskus ja katujen ja 
alueiden sisäisten järjestelyiden osalta kunta. Vastuut eivät kuitenkaan ole sitovia, eivätkä sido 
eri osapuolia toimenpiteiden suorittamiseen. 
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5.2 Toimenpiteet 

 
Toimenpiteet on esitetty kohdan 5.1 mukaisesti liitteessä 11. Toimenpiteinä on esitetty konkreet-
tisia toimenpiteitä kuten liikenteenohjauksen tehostaminen tai korjaaminen, valaistuksen paran-
taminen tai uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Toimenpiteelle on annettu vaikutta-
vuusarvo sen vaikutuksesta riskin poistamiseksi.  
 
Jos esimerkiksi koetaan, että koulureitti on turvaton kuljettaessa maantien reunaa, niin helposti 
voidaan päätellä kevyen liikenteen väylän rakentamisen poistavan ko. turvallisuusriskin (lähes) 
kokonaan. Tällä toimenpiteellä on siis suuri vaikuttavuusarvo (III, taulukon mukaisilla merkinnöil-
lä).  
 
Varoittava liikennemerkki tai alennettu nopeusrajoitus tällä osuudella tuo pientä parannusta tur-
vallisuuteen, mutta ei kuitenkaan poista ongelmaa, eli koululaisten kulkemista tien reunassa 
(vaikuttavuusarvo I). Valaistus parantaa koululaisten näkymistä, mutta edelleenkin kulku on 
maantien reunassa (vaikuttavuusarvo II). 
 
Toimenpiteinä on esitetty myös aineettomia toimenpiteitä kuten valistus, valvonta ja ohjeistus. 
Näiden vaikuttavuusarvo on merkitty vähäiseksi, koska yleensä näillä toimenpiteillä on ainoas-
taan hetkellisesti vaikutusta turvallisuuteen. Niille ei myöskään ole annettu kustannusarviota. Li-
säksi koulumatkoihin liittyviin turvallisuusparannuksiin liittyy aina koulukuljetusten laajentaminen 
koskemaan suurempaa joukkoa, esimerkiksi pienentämällä koulukuljetuksiin oikeuttavaa etäi-
syyttä tai luokittelemalla jokin tieosuus koulumatkalta riskialttiimmaksi. Koulukuljetusten lisäämi-
sen hinnoittelua ei tässä yhteydessä kuitenkaan tehty. 
 
 

5.3 Toimenpiteiden kustannukset 
 
Kullekin parannustoimenpiteelle on esitetty kustannusarvio yllämainittuja poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Kuten todettu, yksittäiselle riskille voi olla useampi parannustoimenpide, joista jokaisella 
on eri vaikuttavuus sekä kustannusvaikutus. Tästä johtuen yksittäiselle turvallisuusriskille voi-
daan määrittää useampi kustannusarvio riippuen siitä, tehdäänkö yksi vaikuttavuudeltaan iso 
toimenpide riskin poistamiseksi kokonaan, tehdäänkö useampia vaikuttavuudeltaan vähäisempiä 
toimenpiteitä joilla riski pienenee osin tai kokonaan vai tehdäänkö vain yksittäinen vaikuttavuu-
deltaan pieni toimenpide.  
 
Koska yksittäisen riskin pienentämiseen tai poistamiseen johtavat toimenpiteet vaihtelevat vai-
kuttavuuden ja kustannusten suhteen suuresti, voi kustannuserokin muodostua varsin suureksi 
ja näin houkutella vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan pieniin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi 
päätöksenteko vaiheessa joudutaan arvioimaan asioita myös kustannushyötyjen kautta. Vaikka 
tässä yhteydessä ei kustannushyötyjä ole arvioitu, toimii laadittu toimenpideohjelma kuitenkin 
yhtenä työkaluna päätöksenteon tukena. 
 
Alla on esitetty selvityksessä esiin tulleiden ongelmien korjaamisen kustannusarvio seuraavalla 
tapaa laskettuna: 
 

1. Jokaisen turvallisuusriskin poistamiselle tai pienentämiselle on annettu hinta. 
2. Jos riskille on ainoastaan yksi toimenpide-ehdotus, on korjaamisen kustannus 

suoraan toimenpiteen kustannusarvio. 
3. Jos riskille on useampi toimenpide-ehdotus, on korjaamisen kustannukseksi va-

littu vaikuttavuudeltaan tehokkain (ja usein myös kallein) toimenpide. 
4. Jos riskille on useampi vaikuttavuudeltaan yhtä tehokas toimenpide-ehdotus 

(tehokkaimmat toimenpiteet), on korjaamisen kustannus näiden keskiarvo  
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Kokonaiskustannusarvion laskennassa mukana olevat yksittäisen riskin korjauskustannukset on 
merkitty vahvennettuna liitteen 11 toimenpideluettelossa. Kustannusarvio on esitetty taulukos-
sa 6 turvallisuusriskiluokituksen mukaisesti. 

Taulukko 6. Turvallisuusriskien pienentämisen / poistamisen kustannusarvio  

Turvallisuusriski  Kunta ELY YHTEENSÄ 

Suuri turvallisuusriski, korjaavat toimenpiteet 
mahdollisimman nopeasti  
(Luokitustaso 1) 

150 000 € 60 000 € 210 000 € 

Kohtuullinen turvallisuusriski, korjaavat toi-
menpiteet 2-3 vuoden kuluessa  
(Luokitustaso 2) 

590 000 € 2 250 000 € 2 840 000 € 

Lievä turvallisuusriski, korjaavia toimenpiteitä 
suositellan  
(Luokitustaso 3) 

250 000 € 370 000 € 620 000 € 

YHTEENSÄ 990 000 € 2 680 000 € 3 670 000 € 

 
Taulukossa 6 ei ole esitetty muille tahoille mahdollisesti kohdentuvia kustannuksia niiden vähäi-
syyden vuoksi (alle 5 000 euroa). Nämä on esitetty liitteen 11 toimenpide-ehdotuksissa.  
 
Taulukossa 7 kustannusarvio on esitetty eri toimintayksiköiden osalta. Koulujen muita selvästi 
suurempi kustannusarvio johtuu useassa kohteessa tehokkaimmaksi toimenpiteeksi määritetystä 
uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Muissa kohteissa toimenpiteet ovat yleensä 
huomattavasti pienempiä ja pääosin kohteen sisäisiä parannuksia. Kustannusten laskentaperus-
teet ovat yllä mainittujen periaatteiden mukaiset.  
 

Taulukko 7. Turvallisuusriskien pienentämisen / poistamisen kustannusarvio  

Toimintayksikkö / alue  YHTEENSÄ 

Koulut 2 870 000€ 

Päivähoitoyksiköt 380 000 € 

Vanhus- ja vammaispalveluyksiköt 120 000 € 

Ahonkylän taajama 300 000 € 

YHTEENSÄ 3 670 000 € 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selvitystyö oli yksikkökohtaisesta tarkastelusta huolimatta erittäin laaja ja erilaiset liikenneympä-
ristöolosuhteet tulivat kattavasti esille. Positiivista oli eri yksiköiden henkilökunnan kiinnostus ja 
osallistuminen työn aikana, mikä osaltaan osoitti asian tärkeyttä. Aktiivisuudesta johtuen saatiin 
liikenneolosuhteista sellaista erittäin arvokasta tietoa, mitä ei tämän työn puitteissa olisi miten-
kään muuten ollut mahdollisuutta kerätä. 
 
Koulujen osalta oli havaittavissa selkeä kahtiajako riippuen koulun iästä sekä sijainnista. Iäkkäi-
den kyläkoulujen piha-alueet ovat pääosin suuria alueita, missä eri liikennemuodot ja toiminnot 
ovat sekaisin ilman mitään jäsentelyä. Uudemmissa, sekä hieman keskeisimmillä paikoilla sijait-
sevissa kouluissa, oli selvästi tehty tai ainakin pyritty tekemään liikennemuotojen erottelua ja 
koulujen välituntipihojen rajaamista kokonaan liikennöintialueen ulkopuolelle. Koulujen liiken-
neympäristöissä suurimpina ongelmina nousivat esiin puutteet kevyen liikenteen järjestelyissä ja 
reiteissä, valaistuksen puutteet, korkeat ajonopeudet sekä yleinen piittaamattomuus liikennetur-
vallisuudesta. 
 
Päiväkotien osalta suurimmat ongelmat liittyvät saattoliikenteen järjestelyihin sekä samalla hen-
kilökunnan pysäköintiin. Useassa kohteessa henkilökunnan ja saattoliikenteen pysäköinti ovat 
samalla alueella ja useimmiten tila on vähissä. Tämä aiheuttaa erityisesti ruuhkaisimpaan aikaan 
ongelmia, sekaannuksia sekä vaaratilanteita. Liikenneympäristön suhteen pätevät suurin piirtein 
vastaavat ongelmat kuin koulujenkin osalta. 
 
Vammais- ja vanhuspalveluyksiköiden osalta ongelmat olivat lähinnä yksittäisiä tietylle yksikölle 
ominaisia, kuten pysäköintipaikkojen vähyys, saattoliikenteen järjestelyt tai valaistuksen puute. 
Liikenneympäristöjen osalta tulivat niin ikään yllä mainitut ongelmat vahvimmin esiin. 
 
Ahonkylän taajaman osalta merkittävimmät puutteet ja turvallisuusriskit liittyvät epäselvään 
väistämisvelvollisuusjärjestelyyn, ajonopeuksiin sekä puutteelliseen kevyen liikenteen reitistöön. 
 
Kaiken kaikkiaan kun selvityksen tuloksia katsoo kokonaisuutena, nousee sieltä esiin yksi merkit-
tävä turvallisuusriskiä lisäävä tekijä, jolle toimenpiteen osoittaminen on erittäin vaikeaa. Tämä 
tekijä on ajoneuvokuljettajien välinpitämättömyys ja huolimattomuus liikennesääntöjä, ohjeita ja 
muita liikenteessä kulkijoita kohtaan. Parhaiten tämä tulee esiin nopeusrajoitusten noudattamat-
ta jättämisestä sekä suojateiden ylityksen turvattomuudesta, koska suojateillä kulkeville ei anne-
ta tilaa tai vuoroa. Lisäksi iso ongelma tuntuu olevan esimerkiksi saattoliikenteelle annettujen oh-
jeistusten rikkominen oman edun tavoittelun merkeissä. 
 
Tämä turvallisuusriski on ennen kaikkea asenteellinen ongelma. Valistustyötä tehdään kyllä jat-
kuvasti, mutta valistuksen tehokkuus on varsin kyseenalainen. Onnettomuustilastojen perusteella 
Ilmajoki ja Etelä-Pohjanmaa ovat valtakunnalliseen tasoon verrattuna onnettomuusmääriltään 
keskiarvon yläpuolella. Tämä osaltaan saattaa kuvastaa samaa ongelmaa liikennesääntöjen ja 
ohjeiden piittaamattomuudesta. Se, onko kyseessä kenties eteläpohjalaiseen luonteeseen liittyvä 
"ittellisyys", on vaikea sanoa, mutta parantamisen varaa asenteissa olisi huomattavasti. 
 
Liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii yhteiskunnalta runsaasti panosta, eikä nykyisessä ta-
loustilanteessa rahoituksen saaminen välttämättömimpiinkin parannushankkeisiin ole itsestään-
selvyys. Voidaankin miettiä, onko yhteiskuntataloudellisesti oikein, että käytetään suuria ra-
hasummia turvallisuuden parantamiseksi, koska vallitseva liikennekulttuuri on vaaran aiheuttaja 
– eikä ongelma olekaan se, että kevyt liikenne kulkee siinä tien reunassa ja suojatiellä.
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