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Sininen taustaväri = Toimenpide toteutettavissa 

alueurakoiden kautta

Kartta-

nro
Kohde Toimenpide

Kiir.-

luokka

Tien-

pitäjä / 

vastuu

Tie-

osoite
Pituus

Heva-

väh.

Liikenne-

määrä (KVL)
Nykytilan huomiot

1 Majantalontie / Papumäentie liittymä
Nopeusrajoitusmerkin (30) siirtäminen hieman kauemmaksi 

liittymähaarasta.
1 Kunta - - - -

Merkki liian lähellä liittymää, joten se jää 

havaitsematta.

2 Mt 11793 (Purolantien) / Raistintie liittymä
Väistämisvelvollisuuksien selkiyttäminen lisäämällä 

kärkikolmioita.
1 ELY - - - -

Nykyinen liittymä on kolmion mallinen. 

Liittymän keskellä sähkötolppa ja 

sivuhaaran liikenne vähäistä, joten 

akuuttia rakenteellista 

parantamistarvetta ei ole.

3
Mt 11821 (Puntarmäentie) / Arvinmutka 

liittymä

Pensaiden raivaaminen siten, että kärkikolmio on 

havaittavissa.
1 Kunta - - - -

Kolmio on oikeassa paikassa, mutta 

pensaiden takana piilossa.

4
Mt 162 (Myrskyläntie) / mt 11821 

(Naarkoskentie) liittymä

Puomin asentaminen jkp-tielle (estämään oikomiset 

keskustan suuntaan ajoneuvoliikenteeltä).
1

ELY, 

kunta
- - - -

Puomi toteuttava siten, että huoltoajo 

pääsee ajamaan läpi.

5
Mt 1635 (Keskustie),  Peltotien ja Lauttatien 

liittymät
Näkemien parantaminen (puuston ja pensaiden raivaus). 1 Kunta - - - -

Vastuussa voi olla myös yksityinen

henkilö. Pohjoisen suunnasta on jo 

varoitusmerkit. Erityisesti Peltotien 

liittymästä todella heikot näkemät.

6 Onnintie / Koivulinnantie liittymä

Onnintien suuntaan osoittavan väistämisvelvollisuusmerkin 

siirto pois puiden ja muuntajan katveesta kauemmaksi 

liittymästä.

1 Kunta - - - - Merkki nykyisin liki liittymän keskellä.

Etuajo-oikeussuunta-merkin lisääminen Onnintietä kaupan 

suunnasta saavuttaessa (osoittamaan, että oikealta 

Onnintieltä saapuvat ovat väistämisvelvollisia).

1 Kunta - - - -

Suojatien merkitseminen tiemerkinnöin, liikennemerkein ja 

heijastinvarsin Koivulinnantielle liittymään Koivulinnantien 

yli.

1 Kunta - - - -

7 Veteraanitie / Keskustie liittymä Heijastinvarret suojatiemerkkeihin Veteraanitiellä. 1 Kunta - - - -

8 Veteraanitie / Koivulinnantie liittymä Puuttuvan suojatiemerkin lisääminen. 1 Kunta - - - -

Todettu, että rakenteellisia toimia ei 

tehdä vaikka liittymähaara on hieman 

laaja.

9 Hallitustie, leikkikentän kohta Hidasteen rakentaminen leikkikentän kohdalle. 2 Kunta - - - -
Lasten leikkikenttä ja portti johtaa 

Hallitustien suuntaan.

10 Veteraanitie (kolme kohdetta)
Hidasteet Marjamäentien liittymien molemmin puolin ja 

Pikkumetsäntien liittymän tuntumaan.
2 Kunta - - - - Hidasteet toteutettavissa vaiheittain.

11 Puustellintie
Jalankulkuyhteyden rakentaminen Puustellintien 

länsipuolelle (erottaminen reunakivellä ajoradasta).
3 Kunta - - - -

Jkp-yhteys eroteltu nykyisin keltaisella 

tiemerkintäviivalla.

12 Puustellintie, koulun ja Huvilatien kohdat Hidasteet (sinitöyssyt, 2 kpl) Puustellintielle. 3 Kunta - - - -

13 Veteraanitie 115 (taajamamerkin kohdalla)

Heräteraidat tai nopeusrajoituksen tiemerkintä 

taajamamerkin tuntumaan (toteutus päällysteen 

parantamisen yhteydessä).

3 Kunta - - - -
Veteraanitien päällyste erittäin heikossa 

kunnossa.
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14
Mt 162 (Mäntsäläntien) / mt 11793 

(Metsäkulmantien) liittymä

Tarkastellaan nopeusrajoituksen alentaminen 60 -> 50 km/h 

saavuttaessa keskustan suunnasta (muutos siten, että 50 

km/h alkaa jo ennen liittymää).

1 ELY 162/3/0 - 0,004 1 400
Huonot näkemät. Todettu, että 

suojatietä tai hidasteita ei toteuteta.

15
Mt 1635 (Keskustie), kirkonkylän kohdan 

suojatiet

Heijastinvarret suojatiemerkkeihin (10 suojatietä). Samassa 

yhteydessä kahden keskisaarekkeellisen suojatien jakajan 

pienien ohjeistuksen vastaisten liikennemerkkien 

vaihtaminen oikean kokoisiin (yhteensä 4 kpl) ja turhien 

suojatiemerkkien poistaminen.

1 ELY - - - -

16 Mt 11821 (Puntarmäentie), kylän kohta
Nopeusrajoituksen tiemerkinnät (50) Naarkosken kylän 

kohdalla, 1-2 kpl.
1 ELY 11821/1/500 - 0,000 230

Mutkainen tiejakso, mutta 

nopeusrajoitus on jo 50 km/h.

17 Mt 162 (Mäntsäläntie), Torpin koulun kohta Siirreltävän nopeusnäytön asentaminen koulun kohdalle. 2 ELY 162/1/7100 - 0,001 1 440

Koulun kohdalla on valaistus, 50 km/h, 

tärinäraidat, lapsia-merkit ja 

nopeusrajoituksen tiemerkinnät. 

Todettu, että suojatietä tai hidasteita ei 

toteuteta koulun kohdalle. ELY kierrättää 

siirreltäviä nopeusnäyttöjä eri kohteissa, 

mutta kiinteitä näyttäjä ELY ei asenna.

18
Mt 1635 (Keskustie), kirkon sisäänkäynnin 

kohta

Suojatien turvallisuuden parantaminen (toimenpide 

täsmentyy tarkemmassa suunnittelussa).
2 ELY 1635/5/950 - 0,003 1 600 Kohdassa nykyisin kivetty suojatie.

19
Mt 1635 (Keskustie) väli Papumäentie - 

Riihipellontie

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille 

Papumäentie ‐ Riihipellontie (sisältää hallinnollisia 

muutoksia).

2
ELY, 

kunta

1635/5/1350 - 

5/1740
390 0,001 1 600

Kunnan mielestä tärkein jkp-hanke. 

Toteutuminen edellyttää kunnan 

merkittävää rahoitusosuutta.

20 Mt 162 (Mäntsäläntie) väli Torppi - Veteraanitie Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen. 3
ELY, 

kunta

162/3/0 - 

3/3100
3 100 0,002 1 400

Kunnan mielestä toiseksi tärkein jkp-

hanke. Toteutuminen edellyttää kunnan 

merkittävää rahoitusosuutta.
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