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Toimenpiteen kuvaus
Ajoneuvoliikenteen ja jk/pp järjestelyt torialueella.
Suojatiemerkkien vaihto normaalikokoisiin ja puuttuvien suojatiemerkkien lisääminen saarekkeeseen.
Herätevarsien lisääminen kaikkien suojatiemerkkien varsiin.
Liittymäalueen korotus ja kaistajärjestelyt.
Ajoradan kaventaminen suojatien kohdalla
Reunakiven jatkaminen jk/pp väylältä pysäkille asti erottelemaan ajoväylä ja pysäkkialue toisistaan.
Pysäköintialueen muuttaminen yksisuuntaiseksi.
Reunakiven madaltaminen suojatien kohdalla.
Herätevarsien lisääminen suojatiemerkkien varsiin.
Suojatien ennakkovaroitusmerkin asettaminen pohjoisesta tultaessa.
Kärkikolmion poistaminen.
Ajoradan korotus.
Saattoliikenteen järjestelyt.
Suojatien parantaminen, korotus tai saareke.
Suojatien siirto parempaan paikkaan. Lisäksi korotus tai saareke.
Koulun portin edustan parantaminen. Reunakiven ja korotetun jalkakäytävän jatkaminen portin kohdalle.
Kolmion siirto lähemmäs ajoradan reunaa ja merkin vaihto uuteen.
Jk/pp yhteyden rakentaminen suojatielle.
Näkemäraivaus. Pensas näkemäesteenä.
Saattoliikenteen järjestelyjen parantaminen. Pysäköintitaskut ajoradan koulun puoleiseen reunaan ja toiselle puolelle ajorataa pysähtymiskielto.
Liittymän selkeyttäminen. Yhden liittymän haaran poistaminen?
Uusi suojatie pysäköintialueelta uimarannalle.
Uusi suojatie kioskille.
Näkemien parantaminen kioskin liittymässä. Aita näkemäesteenä.
Suojatiemerkkien vaihto normaalikokoisiin.
Herätevarsien lisääminen suojatiemerkkien varsiin.
Väistöviivojen maalaaminen (2 kpl)
Suojatiesaarekkeet (4 kpl)
Kiertoliittymän rakentaminen.
Reunakiven madallus suojatien kohdalla.
Kyltin siirto pois jk/pp-väylältä.
Jk/pp-väylän merkin lisääminen.
Näkemäraivaus kaikkiin suuntiin. Myös saarekkeissa olevien istutusten raivaus.
Väistöviivan maalaus.
Väistöviivan maalaus.
Näkemäraivaus kaikkiin suuntiin. Myös saarekkeissa olevien istutusten raivaus.
Väistöviivan maalaus.
Suojatiemerkkien lisääminen myös saarekkeeseen.
Koko liittymäalueen jäsentely.
Ajoradan erottaminen piha-alueesta.
Suojatiemerkin vaihto normaalikokoiseen ja siirto lähemmäs ajoradan reunaa.
Herätevarsien lisääminen suojatiemerkkien varsiin.
Näkemäraivaus Kristiinankadulta Mt 663 idän suuntaan.
Näkemäraivaus. Puu näkemäesteenä.
Näkemien parantaminen. Aita näkemäesteenä.
Väistöviivan maalaus.
Kärkikolmion vaihto STOP-merkkiin.
Herätevarsien lisääminen suojatiemerkkien varsiin.
Näkemäraivaus. Puut tontilla näkemäesteenä.
Herätevarsien lisääminen suojatiemerkkien varsiin.
Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h.
Puuttuvien suojatiemerkkien asentaminen.
Suojatien parantaminen EPO-ELY:n suojatieselvityksen mukaisesti (Raportteja 41/2017, sivu 19).
Kärkikolmion siirto suojatien eteen, ajoradan reunaan.
Ajoradan reunaviivan maalaus.
Näkemäraivaus. Pensas näkemäesteenä.
Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h risteysalueella.
Lapsista varoittavien liikennemerkkien asentaminen risteyksen molemmille puolille.
Saattoliikennepaikan muuttaminen yksisuuntaiseksi. Sisäänajo pohjoisesta liittymästä ja ulosajo eteläisestä liittymästä.
Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h.
40 km/h nopeusrajoitusalueen jatkaminen asuinalueen läpi.
Jk/pp-väylän leventäminen
Pihan erottelu ajoradasta
Saattoliikennepaikkojen merkintä ajoratamaalauksin.
Pysäköintialueen erottelu ajoradasta.
Jalkakäytävän merkitseminen yhdistetyksi jkpp-väyläksi. Pyöräilijöiden opastus toiselle puolelle Koulukadun risteykseen.
Jk/pp-väylän rakentaminen Närpiöntien risteyksestä Köydenpunojankadun suojatielle.
Valaistuksen rakentaminen liittymäalueelle.
Jk/pp-väylän rakentaminen.

Toimenpiteen kuvaus ruotsiksi
Förbättring av trafikarrangemangen på torgområdet
Utbyte av trafikmärken för övergångsställe till normalstorlek och installering av trafikmärken även på refugen.
Installering av reflexrör på alla trafikmärken för övergångsställen
Upphöjning av korsningsområdet och andring av körfilar
Förkortning av sträckan att korsa körbanan vid övergångsstället
Förlängning av kantsetenen från gång- och cykelleden till busshållplatsen (separering av körbanan och busshållplatsen)
Ändring till enkelriktad körning på parkeringsområdet
Nedsänkning av kantsten vid övergångsställe
Förse övergångsskyltar med reflexrör
Installering av varningsskylt för övergångsställe norrifrån
Avlägsning av väjningaspliktsmärket
Upphöjning av körbanan
Förbättring av på- och avstigningsplats vid skolan
Förbättring av övergångsställe (upphöjning eller refug)
Flyttning av övergångsställe till tryggare plats samt upphöjning eller refug
Förbättring av trafikarangemangen framför skolporten. Förlängning av kantstenen och upphöjd trottoar vid porten.
Flyttande av väjningspliktsmärket närmare körbanan (förnyande av märket)
Anläggning av gång- och cykelväg till övergångsstället.
Siktförbättring. Buskar hindrar sikten.
Förbättring av på- och avstigningsplatsen vid skolan.
Förbättring av korsningaområdet. Avstängning av en gata?
Nytt övergångsställe mellan parkeringsplatsen och simstranden
Nytt övergångsställe till kiosken
Förbättring av siktförhållanden vid kiosken. Staket hindrar sikten.
Utbyte av trafikmärket för övergångsställe till normalstorlek
Förse övergångsskyltar med reflexrör
Vägmarkering av väjningsplikt (2 st)
Förbättring av övergångsställe med hjälp av refuger (4 st).
Byggande av cirkulationsplats
Nedsänkning av kantsten vid övergångsställe
Avlägsning av skylt från gång- och cykelvägen.
Tillsättning av nytt trafikmärke för gång- och cykelväg
Siktförbättring mot alla håll, även avlägsning av växtligheten på refugerna.
Vägmarkering av väjningsplikt
Vägmarkering av väjningsplikt
Siktförbättring mot alla håll, även avlägsning av växtligheten på refugerna.
Vägmarkering av väjningsplikt
Tillsättning av trafikmärke för övergångsställe även på refugen.
Förbättring av hela korsningsområdet
Avskildning av körbanan från gården
Utbyte av trafikmärke för övergångsställe till normalstorlek och flyttande närmare körbanan
Förse övergångsskyltar med reflexrör
Siktförbättring från Kristinagatan österut mot lv 663
Siktförbättring. Träd hindrar sikten.
Siktförbättring. Staket hindrar sikten
Vägmarkering av väjningsplikt
Utbyte av väjningspliktsmärket till STOP-märke
Förse övergångsskyltar med reflexrör
Siktförbättring. Träd på tomten hindrar sikten.
Förse övergångsskyltar med reflexrör
Sänkning av hastigheten till 50 km/h.
Installering av trafkimärken (som fattas) för övergångsställe.
Förbättring av övergångsställe enligt NMT-centralens rapport (Rapport 41/2017, sidan 19)
Flyttande av väjningspliktsmärket framför övergångsstället
Vägmarkering av kantlinje
Siktförbättring. Buskar hindrar sikten.
Sänkning av hastigheten till 50 km/h på korsningsområdet.
Installering av varningsmärke för barn före korsningen mot båda hållen.
Förbättring av på- och avstigningsplatsen vid skolan. Inkörning via norra anslutningen och utkörningen via södra anslutningen.
Sänkning av hastigheten till 50 km/h.
Förlängning av 40 km/h hastighetebegränsningen genom bostadsområdet.
Breddning av gång- och cykelvägen
Avskildning av körbanan från gården
Förbättring av på- och avstigningsplatsen vid skolan med hjälp av vägmarkering.
Avskildning av parkeringsplaten från körbanan
Skyltning av trottoaren till gång- och cykelväg. Vägvisning för cyklister till andra sidan gatan i Skolgatans korsning.
Anläggning av en gång- och cykelväg
Anläggning av gatubelysning i korsningen
Anläggning av en gång- och cykelväg
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