ASUKASKYSELYN
TULOKSET
PARIKKALA

Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat

52 VASTAAJAA
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Arvioi kuntasi liikenneturvallisuuden tilaa
Kokonaisuutena (kaikki kulkutavat ja liikkujaryhmät huomioiden)
Imatran seutu

Parikkala

41%

58%

Melko tai erittäin hyvä
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Erittäin hyvä

Oman päivittäisen liikkumisesi näkökulmasta
Imatran seutu

Parikkala

57%

65%

Melko tai erittäin hyvä
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Millä seuraavista liikkujaryhmistä on mielestäsi
kaikkein korkein riski joutua liikenneonnettomuuteen?
Alakouluikäiset (7–11 v)
Seniorit (yli 64-vuotiaat)

22%

47%

Nuoret aikuiset (18–24 v)

9%

Yläkouluikäiset (12-14 v) 9 %, Nuoret (15-17 v) 7 %, Alle kouluikäiset (0-6 v) 4 %, Seniorit (yli 64 v) 9%, Liikkumisesteiset tai –rajoitteiset 0 %
IMATRAN SEUTU
Alakouluikäiset (7-11 v) 51%, Seniorit (yli 64-vuotiaat) 12%, Nuoret (15-17 v) 9%, Nuoret aikuiset (18–24 v) 8 %, Alle kouluikäiset (0-6 v) 7 %, Yläkouluikäiset (12-14 v) 6 %,
Työikäiset aikuiset (25–64 v) 5 %, Liikkumisesteiset tai –rajoitteiset 1 %

Oletko viime vuosina joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen?
Jalan tai pyörällä
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Mopolla tai moottoripyörällä

Henkilö- tai pakettiautolla
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Liikennerikkomukset

Imatran seutu TOP6
1.
Ylinopeudet/kaahaaminen 53%
2.
Autoilijat eivät huomio jalankulkijoita/
pyöräilijöitä suojateillä tai risteyksissä 28%
3.
Heijastinta ei käytetä pimeällä liikkuttaessa 19%
4.
Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen 18`%
5.
Matkapuhelimen käyttö ilman handsfreetä 17%
6.
Mopoilijoiden hurjastelu tai temppuilu 17%

Yleisimmät ja vakavimmat liikennerikkomukset
(osuus vastaajista, jotka pitivät kolmen yleisimmän rikkomuksen joukossa)

Ylinopeudet/kaahaminen

64%
Heijastinta ei käytetä
pimeällä liikuttaessa

!

25%

Mopoilijoiden hurjastelu
tai temppuilu

29%
Matkapuhelimen käyttö
ilman handsfreetä

21%

Hands free

Alkoholin vaikutuksen
alaisena ajaminen

%

29%

Autoilijat eivät huomio
jalankulkijoita/pyöräilijöitä
suojateillä tai risteyksissä

17%

Imatran seutu TOP6
1.
Ylitän tien muussa kohdassa
kuin suojatietä pitkin 68%
2.
Ajan ylinopeutta 67%
3.
Käytän autolla ajaessa matkapuhelinta
(ilman ”hands freetä”) 56%
4.
En pyöräillessä näytä suuntamerkkiä kääntyessäni 54%
5.
En käytä pyöräillessä kypärää 46%
6.
Pidän liian lyhyen turvavälin edellä ajavaan 45%

Kuinka usein vastaajat itse syyllistyvät liikennerikkomuksiin
(usein tai silloin tällöin)

Matkapuhelimen käyttö
ilman handsfreetä

Hands free

Ajan ylinopeutta

69%

70%

En pyöräillessä näytä
suuntamerkkiä kääntyessäni

49%

Pidän liian lyhyen
turvavälin edellä ajavaan

!

41%

Ylitän tien muussa kohdassa
kuin suojatietä pitkin

64%
En käytä pyöräillessä kypärää

39%

Keskeisimmät syyt liikennerikkomusten taustalla

Kiire ja/tai stressi

17 %

Välinpitämättömyys,
ajattelemattomuus

Poliisivalvonnan
vähäisyys

45 %

24 %

Imatran seutu 43%

Imatran seutu 12%

Imatran seutu 24%

Kokemattomuus,
riskien heikko
tuntemus

7%
Imatran seutu 12%

Liikenneympäristön
ongelmat
4%

Imatran seutu 3%
Liikennesääntöjen heikko
tuntemus

3%
Imatran seutu 7%

Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin

Tyytyväisyys kävelyn olosuhteisiin
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Lähipalveluiden saavutettavuus kävellen
Jalankulkuväylien määrä ja verkon kattavuus
Jalankulkureittien valaistus
Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus jalankulkijan näkökulmasta
Jalankulkuympäristön esteettömyys
Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus
Jalankulku- ja pyöräväylien erottelu toisistaan
Jalankulkureittien talvikunnossapito
Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus
Jalankulkureittien kunto (päällyste jne.)
Asia riittävän kunnossa

Jonkin verran parannettavaa

Merkittävästi parannettavaa

Imatran seutu

100 %

Tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin
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Lähipalveluiden saavutettavuus pyörällä
Pyöräilyn sujuvuus taajama-alueella/keskustassa
Pyöräilyväylien määrä ja verkon kattavuus
Pyöräväylien valaistus
Polkupyörien pysäköintijärjestelyt ja -mahdollisuudet
Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus
Pyöräilyreittien opastus ja viitoitus
Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus pyöräilijän näkökulmasta
Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus2
Pyöräväylien kunto
Pyöräväylien kunnossapito talvella
Asia riittävän kunnossa

Jonkin verran parannettavaa

Merkittävästi parannettavaa

Imatran seutu

100 %

Tyytyväisyys autoilun olosuhteisiin
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Pysäköintijärjestelyt muualla

Teiden ja katujen valaistus

Pysäköintijärjestelyt taajamassa

Teiden ja katujen liittymäjärjestelyt

Teiden ja katujen kesäkunnossapito

Saattoliikennejärjestelyt kouluissa, päiväkodeissa tai liikuntakeskuksissa

Teiden ja katujen talvikunnossapito

Teiden ja katujen kunto (päällysteet, tieympäristö jne.)

Asia riittävän kunnossa

Jonkin verran parannettavaa

Merkittävästi parannettavaa

Imatran seutu

100 %

Tyytyväisyys joukkoliikenteen ja mopoilun olosuhteisiin
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Jalankulku- tai pyöräily-yhteydet pysäkeille ja asemille
Esteettömyys linja-autoissa
Esteettömyys asemilla ja pysäkeillä
Autojen liityntäpysäköintimahdollisuudet pysäkeillä ja asemilla
Pyöräpysäköintimahdollisuudet pysäkeillä ja asemilla
Pysäkkien ja asemien laatutaso*

Mopojen pysäköintijärjestelyt ja -mahdollisuudet eri kohteissa
Moporeittien järjestelyt ajoradoilla ja pyöräteillä
Väylien kunto ja kunnossapito mopoilun kannalta
Asia riittävän kunnossa

Jonkin verran parannettavaa

Merkittävästi parannettavaa

Imatran seutu

100 %

Vanhempien ja aikuisten
esimerkin näyttäminen (mm.
turvalaitteiden käyttö,
liikennesääntöjen
noudattaminen)

Liikenneturvallisuustyön tärkeimmät osa-alueet
asukkaiden mielestä

81%

Pitää osa-aluetta erittäin tärkeänä

Liikennekasvatus eriikäisille kunnan
palveluissa
(neuvoloista
vanhustyöhön)

22%

Eri ikä- ja liikkujaryhmille
suunnatut kampanjat ja
tempaukset

22%

IMATRAN SEUTU TOP3
1.
Vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttäminen 76%
2.
Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa 54%
3.
Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen palveluverko suunnittelussa 53%

Autoliikenteen olosuhteiden
parantaminen

19%

Ajoneuvojen kunnon
valvonta

16%

Joukkoliikenteen
palveluiden kehittäminen

16%

Ongelmakohdat

Ongelmakohdat kartalla

536 kohtaa
Imatra
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti

248
78
91
119

Ongelmakohteissa korostuivat
• hankalat liittymät (näkemäongelmat,
epäselvät järjestelyt, vilkkaat liittymät)
• kevyen liikenteen väylä puutteet
• turvattomat suojatiet/tien ylitykset
• heikkokuntoiset päällysteet
• talvikunnossapidon puutteet
• koulujen ympäristöjen järjestelyt

29 %

Jalankulun kannalta ongelmallinen tai vaarallinen paikka

26 %

Pyöräilyn kannalta ongelmallinen tai vaarallinen paikka

34 %

Autoilun kannalta ongelmallinen tai vaarallinen paikka

3%

Mopoilun kannalta ongelmallinen tai vaarallinen paikka

8%

Muu ongelmallinen tai vaarallinen paikka

Ongelmakohdat –
Parikkala
Karttanro

Sijainti

1

Vt 6 (Kuutos ti e) / mt 4051 (Pa ri kkal a nti e) l i i ttymä

2

Vt 6 (Kuutos ti e) / mt 4017 (Ti vi ä ntie) / mt 4011 (Ka nna nks enti e)
l i i ttymä

3

Opinti e / Ka ngas kyl ä nti e l i ittymä

4

Vt 6 (Kuutos ti e) / Melkoni eme nti e / Ra nta ti e li i ttymä

5

Mt 4051 (Pa ri kkal a nti e) ta a ja ma s sa

6

Vt 14 (Sa vonl i nna nti e) Sä rkis a l mel ta pohjoi s een

= onnettomuuskasauma

Ongelm a

Sä rki s a l men s uunna sta tuleva l i ikenne pei ttä ä ta ka na a ja va n, huonot nä kemä t
Sä rkis a l men s uunta an, kevyen l i ikenteen vä yl ä n mopoja pi tä ä l i s ä ksi
hava nnoi da
Näkemä t huonot Imatra n suunta an, kova t nopeudet, Ti vi lä nti eltä pohjoi s een
myös huonot nä kemät
Hanka l a l i i ttymä , nä kemä t hei kot, kevyt l i i kenne tul ee mä es tä kova a va uhti a
l i i ttymä än
Li i ttymä on va i kea hahmotta a , näkyvyys pohjoi s een huono
Suoja tei den huomi oiminen, katukiveyks i en es teettömyys, s uojatei den ja kaja t
pei ttä vä t nä kyvyyttä
Ei pi ennarta , ei kevyen l i i kenteen vä yl ää

Vastaus
m äärä

14
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4
3
3

