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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Helmi–maaliskuussa 2016 Ramboll Finland Oy laati Virasojan koulu väistötilan ja Vuoksenniskankoulun liikenneturvallisuusselvityksen, jossa tarkasteltiin koulujen lähiympäristön liikenneturvalli-suustilannetta sekä selvitettiin mahdollisia parantamiskohteita alueella. Samalla selvitettiin myöskoululaisten käyttämiä kävelyn ja pyöräilyn pääreittejä koulujen lähialueilla paikkatieto-ohjelmanavulla.
Tämän työn tarkoituksena on laatia vastaava liikenneturvallisuus- ja liikkumiskartoitus Koskenkoulun alueelle. Työssä laaditaan myös Ukonniemen ja Mansikkalan koulujen alueille esiselvitys,jossa kartoitetaan yleispiirteisemmin koululaisten käyttämiä reittejä sekä kävely- ja pyöräilyver-kon ja joukkoliikenneverkon tarjoamia mahdollisuuksia koululaisten liikkumiselle Ukonniemen jaMansikkalan alueilla. Ukonniemi ja Mansikkala ovat vaihtoehtoisia sijainteja tulevalle koululle ky-seisellä kouluunottoalueella.
Imatran kaupungilta työtä ovat ohjanneet Arja Kujala ja Lassi Nurmi. Rambollin projektiryhmässätyöstä vastasivat Erica Roselius (projektipäällikkö), Pilvi Lesch ja Marika Leppäniemi. Työ toteu-tettiin touko-kesäkuussa 2016.

Kuva 1. Koulujen sijoittuminen ja kouluunottoalueiden sijainnit kartalla.

Ukonniemen koulu

Mansikkalan koulu

Kosken koulu
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2. NYKYTILANNE
2.1 Joukkoliikenne

Imatran paikallisliikenne uudistui 1.7.2016. Paikallisliikennettä ajetaan linjoilla 1, 3, 3A, 4, 5 ja 6.Lisäksi Imatran maaseutumaisilla alueilla liikennöi kutsutaksi arkisin. Linja 3 liikennöi maanan-taista sunnuntaihin. Linjat 1, 3A, 4 ja 5 liikennöivät arkisin ja lauantaisin. Linja 6 liikennöi vainsunnuntaisin. Paikallisliikennettä täydentää palvelulinja P, joka liikennöi arkisin. Palvelulinja kul-kee keskustan ja Rajapatsaan sekä keskustan ja Immolan välillä kolmesti päivässä.
Linja 1 kulkee välillä Keskusasema-Vuoksenniska-Imatrankoski-Keskusasema. Linja 3 kulkee vä-lillä Huhtanen-Vuoksenniska-Keskusasema-Imatrankoski-Kylpylä. Linja 3A kulkee puolestaanHuhtasesta Keskusaseman kautta Jakolaan. Linja 4 liikennöi Vuoksenniskan, Keskusaseman,Imatrankosken ja Salo-Issakan välillä. Linja 5 liikennöi Keskusaseman, Imatrankosken ja Jakolanvälillä sekä Jakolasta Imatrankosken ja Keskusaseman kautta Vuoksenniskalle. Vain sunnuntaisinajettava linja 6 liikennöi Huhtasesta Jakolaan Vuoksenniskan, Keskusaseman ja Imatrankoskenkautta.

Kosken alueKosken koulun lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Imatrankoskentiellä Vuoksentien kiertoliit-tymän läheisyydessä noin 300 metrin etäisyydellä koulusta (Kuva 2). Kosken aluetta palvelevatjoukkoliikenneyhteydet on esitetty seuraavalla sivulla (Kuva 3). Linjat 1, 3A, 5 sekä palvelulinja Pkulkevat Kosken koulun lähistössä Imatrankoskentietä pitkin. Myös linja 6 kulkee Imatrankosken-tiellä sunnuntaisin. Linja 4 kulkee Vuoksen laskujoen länsipuolella.

Kuva 2. Kosken koulun lähialueen pysäkit (Lähde: Imatran kaupunki).

Koskenkoulun alue
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Kuva 3. Joukkoliikennereitit Kosken koulun läheisyydessä (Lähde: Imatran kaupunki).

Mansikkalan ja Ukonniemen alueetMansikkalan aluetta palvelevat joukkoliikenneyhteydet on esitetty alla (Kuva 4). Linjat 1, 3 ja 4sekä palvelulinja P kulkevat Mansikkalan koulun läheisyydessä Koulukatua pitkin. Linja 4 ja sun-nuntaisin ajettava linja 5 kiertävät Mansikkalan koulun hieman kauempaa Keskuskatua pitkin.
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Mansikkalan koulun lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Keskuskadulla, Koulukadulla ja Tai-nionkoskentiellä koulun välittömässä läheisyydessä (Kuva 5).

Kuva 4. Joukkoliikennereitit Mansikkalan koulun läheisyydessä (Lähde: Imatran kaupunki).

Mansikkalankoulun alue
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Kuva 5. Mansikkalan koulun lähialueen pysäkit (Lähde: Imatran kaupunki).

Ukonniemen koulun lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Lammassaarentiellä koulun pohjois-puolella ja Joutsenonkadulla koulun eteläpuolella (Kuva 6). Ukonniemen aluetta palvelevat jouk-koliikenneyhteydet on esitetty alla (Kuva 7). Linja 3 kulkee Ukonniemen koulun lähistöllä Jout-senonkatua ja Lammassaarentietä pitkin.

Kuva 6. Ukonniemen koulun lähialueen pysäkit (Lähde: Imatran kaupunki).

Mansikkalankoulun alue

Lähimmät pysäkit
Kouluunottoalue

Lähimmät pysäkit
Kouluunottoalue

Ukonniemenkoulun alue
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Kuva 7. Joukkoliikennereitit Ukonniemen koulun läheisyydessä (Lähde: Imatran kaupunki).

Verrattaessa Ukonniemen ja Mansikkalan sijainteja on Mansikkalan alueella nykytilanteessa kat-tavampi joukkoliikennetarjonta. Heinäkuussa 2016 tehdyn paikallisliikenneuudistuksen ansiostalinja 3 palvelee aiempaa paremmin Ukonniemen koulun eteläpuolelta kulkevia koululaisia. Suuriosa Ukonniemen koulun oppilaista asuu kävely- tai pyöräilyetäisyyden päässä koulusta, jotenjoukkoliikenteen tarjonta ei ole niin suuressa roolissa Ukonniemen koululaisten liikkumisessa.

2.2 Kävelyn ja pyöräilyn verkko
Kosken alueKosken alueella on melko laaja kävelyn ja pyöräilyn väyläverkosto, mutta reitit ovat paikoitellenkatkonaisia ja alueelta löytyy joitakin yhteyspuutteita. Imatrankoskentieltä pääsee Kosken kou-lulle Vuoksentien melko kapeaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää pitkin sekä keskustastapäin tultaessa sillan jälkeen Imatrankoskentiestä erkanevaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytä-vää pitkin. Koulun pohjoispuolella Sulkukujan ja Puomikujan välillä yhdistetty pyörätie ja jalka-käytävä katkeaa hetkeksi, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kulkemaan ajoneuvojen se-assa ajoradalla. (Kuva 8)
Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2010 (ELY-keskus 6/2010) Koskenalueelle on esitetty neljä kevyen liikenteen väylätarvetta: A) Kevyen liikenteen väylä Savikannan-tielle (välillä Takamaantie-Punavuokatu), B) kevyen liikenteen väylä Kuparintielle, C) kevyen lii-kenteen väylä Viipurintielle (välillä Vallinkoskentie-Lehtovaarantie) sekä D) kevyen liikenteen Val-linkoskentielle (välillä Ranssilankatu-Vallinkatu). Yhteystarpeet on esitetty alla (Kuva 8).
Koulureittien näkökulmasta kevyen liikenteen yhteydet A ja B eivät ole keskeisiä koululaisten liik-kumiselle. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta olisi tärkeämpää saada korjattua pienet yhteys-

Ukonniemenkoulun alue
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4
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puutteet lähempänä koulua. Oppilaita voisi palvella paremmin myös kevyen liikenteen väylä kan-tatien 62 liittymästä itään Linnasuontietä pitkin. Kevyen liikenteen yhteydet C ja D ovat koulu-reittien kannalta oleellisia, ja molemmilla yhteyksillä olisi käyttäjiä myös oppilaiden parista.

Kuva 8. Kosken alueen kävelyn ja pyöräilyn reitit (Lähde: Imatran kaupunki, Digiroad).

Kosken alueella suojatiet ovat pääsääntöisesti tiemerkinnöillä ja liikennemerkeillä osoitettuja suo-jateitä. Suurimpien teiden kohdalla ylitykset on järjestetty eri tasossa. Alueella on myös muuta-ma liikennevaloliittymä sekä muutamia keskisaarekkeellisia suojateitä. Koulun lähimmät suojatietovat korotettuja (Kuva 9, Kuva 10).

Koskenkoulun alue A

B

Jalankulun ja
pyöräilyn yhteys
Kouluunottoalue
Liikenneturvallisuus-suunnitelmassa esitetty
yhteystarve

C
D
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Kuva 9. Kosken alueen suojatiet.
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Kuva 10. Kosken koulun lähistöllä olevat suojatiet.

Mansikkalan ja Ukonniemen alueMansikkalan koulun läheisyydessä on tiheä kävelyn ja pyöräilyn väyläverkosto. Mansikkalan kou-lulle pääsee eri puolilta koulua yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä pitkin. Ukonniemen koulul-le pääsee yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää pitkin Joutsenonkadun kautta.
Ukonniemen lähialueiden pääväylät jalankulkijoille ja pyöräilijöille ovat Joutsenonkadun, Lam-massaarentien ja Karhunkadun yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät. Ukonniemen lähialueilla onjonkin verran yhteyspuutteita kävelyn ja pyöräilyn väyläverkostossa. Esimerkiksi Tuulikallionasuinalueella ei pääsääntöisesti ole varattu omaa väylää jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Karhun-mäenkadulla on kapea jalkakäytävä, mutta ei pyörätietä. (Kuva 11)
Mansikkalan koulun ympäristön kävelyn ja pyöräilyn verkko on tiheämpi kuin Ukonniemen koulunläheisyydessä. Mikäli koulu sijoitettaisiin Ukonniemeen, olisi tärkeää täydentää kevyen liikenteenverkkoa lähialueilla ja lähellä sijaitsevilla asuinalueilla.
Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2010 (ELY-keskus 6/2010) Ukon-niemen ja Mansikkalan alueelle on esitetty kolme kevyen liikenteen väylätarvetta: E) Kevyen lii-kenteen väylä Paperiharjuntielle Mustalammelle, F) kevyen liikenteen yhteys Suokadun loppu-päähän sekä G) kevyen liikenteen yhteys Asemäentielle.
Koulureittien näkökulmasta Paperiharjuntien kevyen liikenteen väylä (E) olisi tarpeellinen, joskoulu sijaitsisi Ukonniemessä (jopa 45–85 oppilasta). Jos taas koulu sijaitsisi Mansikkalassa, pal-

Koskenkoulun alue
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velisi väylällä vain muutamaa oppilasta ja vain tietyillä osilla väylää, jolloin väylän tarpeellisuus eiole yhtä suuri. Suonkadun yhteyden jatkaminen Tainonkoskentielle ei ole kummankaan koulunosalta kovin tärkeä yhteys, ja väylä palvelisi lähinnä muutamaa oppilasta. Tärkeämpää olisi saa-da Suonkadun yhteyspuute Juksunmäenkadun ja Suokukonkadun välillä korjattua. Käyttäjiä olisipaljon etenkin silloin, jos koulu sijaitsisi Ukonniemesä). Asematien kevyen liikenteen väylä (G)palvelisi etenkin Ukonniemen koulun oppilaita välillä Joutsenonkatu-Karhumäenkatu (jopa 150–315 oppilasta). Mikäli koulu sijaitsisi Mansikkalassa, ei väylä olisi osa pääkoulureittejä.

Kuva 11. Mansikkalan ja Ukonniemen alueiden kävelyn ja pyöräilyn reitit (Lähde: Imatran kaupunki, Di-giroad).

Ukonniemen
koulun alue

Mansikkalankoulun alueJalankulun ja
pyöräilyn yhteys
Kouluunottoalue
Liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa esitettyyhteystarve

E
F

G
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2.3 Nopeusrajoitukset
Kosken alueKosken koulun lähistöllä nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 40 km/h. Koulun itäpuolella Vuoksen-tiellä alkaa 50 km/h nopeusrajoitus Kanavakadun liittymän jälkeen. Suunnittelualueella sijaitse-van kantatien 62 nopeusrajoitus on 60 km/h lukuun ottamatta Imatrankoskentien liittymäaluetta,jossa nopeusrajoitus on 50 km/h. (Kuva 12) Alueilla, joilla on 50 km/h tai korkeampi nopeusra-joitus, on melko kattavasti erotettu kävely ja pyöräily muusta liikenteestä omalle väylälleen. Näil-lä alueilla sijaitsee kuitenkin muutama suojatie, joka on pelkästään maalattu ajorataan. Ohjeidenmukainen vähimmäistaso olisi keskisaarekkeellinen suojatie, mikäli alueen nopeusrajoitus on50 km/h tai korkeampi.
Koulun välittömässä läheisyydessä olisi hyvä harkita nopeusrajoituksen alentamista arvoon30 km/h. Nopeusrajoituksen alentamista tulisi harkita myös kohdissa, joissa nopeusrajoitus on yli40 km/h maalatun suojatien kohdalla. Vaihtoehto nopeuden alentamiselle olisi muuttaa suojatietvähintään keskisaarekkeellisiksi suojateiksi, mikäli nopeusrajoituksena halutaan säilyttää yli 40km/h.

Kuva 12. Kosken alueen nopeusrajoitustiedot (Lähde: Digiroad).

Kouluunottoalue

Kosken
koulun alue
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Mansikkalan ja Ukonniemen alueMansikkalan koulun läheisyydessä Koulukadulla ja Tainionkoskentiellä nopeusrajoitus on50 km/h. Mansikkalan koulun lähistöllä Keskuskadun itäpään nopeusrajoitus on 40 km/h ja länsi-pään nopeusrajoitus on 50 km/h. Muutoin alueen nopeusrajoitus on pääosin 40 km/h. Valtatiellä6 nopeusrajoitus on 100 km/h.
Ukonniementien koulun läheisyydessä Joutsenonkadulla nopeusrajoitus on 40 km/h. Joutsenon-kadun, Asemäentien ja Korvenkannantien liittymässä nopeusrajoitus vaihtuu korkeammaksi, elinopeusrajoitus on 50 km/h. Myös Lammassaarentiellä nopeusrajoitus on 50 km/h. (Kuva 13)
Molempien koulujen läheisyydessä alueilla, joilla nopeusrajoitus on 50 km/h tai korkeampi, onkävely ja pyöräily erotettu melko kattavasti muusta liikenteestä omalle väylälleen. Näillä alueillasijaitsee kuitenkin muutama suojatie, joka on pelkästään maalattu ajorataan. Ohjeiden mukainenvähimmäistaso olisi keskisaarekkeellinen suojatie, mikäli alueen nopeusrajoitus on 50 km/h taikorkeampi. Molempien koulujen sijaintien välittömässä läheisyydessä tulisi harkita nopeusrajoi-tusten alentamista joko arvoon 30 tai 40 km/h.

Kuva 13. Mansikkalan ja Ukonniemen alueiden nopeusrajoitustiedot (Lähde: Digiroad).

Kouluunottoalue

Ukonniemen
koulun alue

Mansikkalan
koulun alue
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2.4 Onnettomuustiedot
Kosken alueKosken kouluunottoalueella on tapahtunut viiden viime vuoden aikana (2011–2015) yhteensäkahdeksan poliisin tietoon tullutta jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuutta. Työssä ei ole tar-kasteltu muita onnettomuustyyppejä. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden henkilövahinko-onnettomuuksista kolme oli loukkaantumiseen johtaneita jalankulkija-onnettomuuksia ja kolmeloukkaantumiseen johtaneita polkupyöräonnettomuuksia. Poliisin tietoon tuli kaksi omaisuusva-hinkoa, joista toinen oli jalankulkijaonnettomuus ja toinen polkupyöräonnettomuus. (Kuva 14)
Suurin osa onnettomuuksista on tapahtunut Imatrankosken alueella, jossa on tapahtunut yksiloukkaantumiseen johtanut polkupyöräonnettomuus ja kolme loukkaantumiseen johtanutta ja-lankulkijaonnettomuutta. Imatrankoskentien ja Ensontien liittymän läheisyydessä on tapahtunutyksi loukkaantumiseen johtanut polkupyöräonnettomuus. Tientauksella on tapahtunut yksi omai-suusvahinkoon johtanut jalankulkijaonnettomuus. Lisäksi Onnelan alueella Meltolantiellä on ta-pahtunut yksi loukkaantumiseen johtanut polkupyöräonnettomuus ja Viipurintiellä yksi omaisuus-vahinkoon johtanut onnettomuus. (Kuva 14)

Kuva 14. Kosken alueella tapahtuneet jalankulun ja pyöräilyn onnettomuudet vuosina 2011–2015.

Koskenkoulun alue
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Mansikkalan ja Ukonniemen alueetViiden viime vuoden aikana (2011–2015) Mansikkalan-Ukonniemen kouluunottoalueella on ta-pahtunut 12 jalankulku- ja pyöräilyonnettomuutta, joista 11 johti loukkaantumiseen ja yksi omai-suusvahinkoon. Työssä ei ole tarkasteltu muita onnettomuustyyppejä. Ukonniemen koulun lähis-töllä Joutsenonkadulla on tapahtunut yksi poliisin tietoon tullut polkupyöräonnettomuus, joka joh-ti loukkaantumiseen. Mansikkalan koulun lähistöllä on tapahtunut viiden viime vuoden aikana(2011–2015) kolme loukkaantumiseen johtanutta jalankulkijaonnettomuutta ja kolme loukkaan-tumiseen johtanutta polkupyöräonnettomuutta. Onnettomuuksista kolme tapahtui Keskuskadulla,yksi Kauppakadulla, yksi Koulukadulla ja yksi Kunnontiellä. Lisäksi Joutsenonkadulla Ritikankos-ken lähistöllä tapahtui kaksi loukkaantumiseen johtanutta jalankulkijaonnettomuutta, yksi omai-suusvahinkoon johtanut jalankulkijaonnettomuus sekä kaksi loukkaantumiseen johtanutta polku-pyöräonnettomuutta. (Kuva 15)

Kuva 15. Mansikkalan ja Ukonniemen alueilla tapahtuneet jalankulun ja pyöräilyn onnettomuudet vuosi-na 2011–2015.

Ukonniemen
koulun alue

Mansikkalan
koulun alue
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2.5 Koulureitti
Nykytilakartoituksen yhteydessä laadittiin koulumatka-analyysit Kosken koulun sekä Mansikka-lan-Ukonniemen kouluunottoaluieden oppilaiden koulureiteistä.
Oppilaiden koulureittien sijoittuminen tieverkolle laskettiin paikkatietomenetelmien avulla. Ana-lyysin taustaksi kartalle paikannettiin kouluunottoalueiden nykyisten oppilaiden osoitetiedot. Tä-män jälkeen ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston Network Analyst -lisäosan avulla laskettiin lyhyinreitti oppilaan kotoa kouluun. Reitityksen taustalla käytetty tieaineisto oli Esri Finland Oy:n Suo-men tie- ja katuverkko 2013. Kyseinen tieverkko pohjautuu Digiroad-aineistoon, ja siinä on ku-vattu kaikki tie- ja katuosuudet sekä autoliikenteelle tarkoitetuista väylistä erilliset kevyen liiken-teen väylät. Aineistossa ei ollut mukana tietoa ajoradassa kiinni olevista, yleensä korotetuista ke-vyen liikenteen väylistä.
Analyysin taustalla on oletus siitä, että oppilaat käyttävät koulumatkallaan lyhintä mahdollistareittiä. On kuitenkin huomattava, että todellisuudessa reittivalinnat voivat jonkin verran poiketatästä. Tämän aiheuttamaa mahdollista virheellisyyttä pyrittiin vähentämään tekemällä aineistoonjoitain muutoksia ja lisäyksiä tiedossa olevien kulkureittien osalta (esimerkiksi tietyt ylityskohdatjoillain reiteillä). Tällöin reitit ”pakotettiin” kulkemaan jonkin määritetyn pisteen kautta tietyilläosuuksilla.

Kosken alueKosken koulun oppilaiden reittianalyysin tarkoituksena oli arvioida koulumatkojen määrää eri rei-teillä. Tämän avulla pyritään löytämään esimerkiksi osuuksia, joilla kulkee paljon lapsia, muttajoilla ei ole kävelyn ja pyöräilyn reittejä käytettävissä. Siten eri reittien liikkujamääräarvio toimiikaupungille apuvälineenä liikenneympäristön kehittämistoimenpiteiden priorisoinnissa. Lisäksianalyysi toimii koululle työkaluna esimerkiksi kimppakyytien mahdollisuuksien selvittämisessä janiiden järjestämisessä.
Kosken kouluunottoalueen oppilaista 92 % asuu korkeintaan viiden kilometrin etäisyydellä kou-lusta ja 33 % enintään kahden kilometrin etäisyydellä koulusta. Tämä tarkoittaa, että koulun op-pilailla on erittäin hyvät edellytykset liikkua koulumatkat kestävästi joko kävellen tai pyörällä.
Kosken koulun oppilaat saapuvat kouluun kolmea pääreittiä pitkin – lännestä Imatrankoskentietäpitkin (mt 397), pohjoisesta Sulkijankujaa-Vuoksentietä pitkin sekä idästä Imatrankoskentietäpitkin. Imatrankoskentiellä molempiin suuntiin koululta on kevyen liikenteen väylät. Sulkukujan-kujan kohdalla kevyen liikenteen väylä katkeaa hetkeksi, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät joutu-vat kulkemaan ajoneuvojen seassa ajoradalla.
Kosken koulun oppilaiden reitit ja oppilasmäärät eri reiteillä on esitetty seuraavalla sivulla (Kuva16).
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Kuva 16. Kosken kouluun suuntautuvat koulumatkat ja niiden pituudet.

Mansikkalan ja Ukonniemen alueetMansikkalan-Ukonniemen kouluunottoalueen oppilaiden reittianalyysien tarkoituksena oli arvioidakoulumatkojen määrää eri reiteillä sekä verrata oppilaiden koulumatkojen pituuksia koulujen si-jaintien välillä.
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Mikäli koulu sijaitsisi Mansikkalassa, asuvat lähes kaikki oppilaat korkeintaan viiden kilometrinetäisyydellä koulusta ja 25 % oppilaista enintään kahden kilometrin etäisyydellä koulusta. Mikälikoulu sijoitettaisiin Ukonniemeen, asuisivat kaikki oppilaat korkeintaan viiden kilometrin etäisyy-dellä koulusta ja 41 % oppilaista enintään kahden kilometrin etäisyydellä koulusta. Mansikkalankoulun osalta keskimääräinen koulumatka olisi 2,6 kilometriä ja Ukonniemen koulun osalta 2,2kilometriä. Vastaavasti mediaanimatkat olisivat Mansikkalan osalta 2,7 kilometriä ja Ukonniemenosalta 2,2 kilometriä (Taulukko 1).
Molemmilla sijainneilla oppilailla on hyvät edellytykset liikkua koulumatkat kestävästi joko kävel-len tai pyörällä. Ukonniemen sijainnilla vielä suuremmalla oppilasmäärällä olisi kuitenkin lyhyem-pi koulumatka, joka kannustaisi suurempaa määrä oppilaita liikkumaan jalan ja pyörällä.
Mansikkalan kouluun oppilaat saapuvat kolmea pääreittiä pitkin kouluun: lounaasta Koulukatuapitkin ja pohjoisesta joko Karhumäenkatua-Tietäjäntietä pitkin tai Tainionkoskentietä pitkin (mt3952). Kaikilla pääreiteillä on nykytilanteessa kevyen liikenteen väylät koulun läheisyydessä.
Ukonniemen kouluun oppilaat saapuvat kolmesta pääsuunnasta: etelästä Joutsenonkatua pitkin,idästä Asemäentietä pitkin ja koillisesta Joutsenonkatua pitkin. Pääreiteillä on nykytilanteessakevyen liikenteen väylät Joutsenonkadun varressa. Asemäentieltä kevyen liikenteen yhteys puut-tuu.
Mansikkalan ja Ukonniemen koulujen oppilaiden reitit ja oppilasmäärät eri reiteillä on esitettyseuraavilla sivuilla (Kuva 18, Kuva 19).
Taulukko 1. Mansikkalan ja Ukonniemen koulumatkojen etäisyystiedot.

Koulu-
matkojen
summa [m]

Keski-
matka
[m]

Mediaani-
matka
[m]

Mansikkala 1 936 319 2 565 2 710
Ukonniemi 1 677 199 2 221 2 219

Kuva 17. Mansikkalan ja Ukonniemen kumulatiiviset oppilasmäärät etäisyysvyöhykkeittäin.
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Kuva 18. Mansikkalaan suuntautuvat koulumatkat ja niiden pituudet.
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Kuva 19. Ukonniemeen suuntautuvat koulumatkat ja niiden pituudet.
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3. LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMISTOIMENPITEET
3.1 Kosken koulun alue

Työn aikana Kosken kouluunottoalueelle suoritettiin maastokäynti 25.5.2016. Maastokäynnin pe-rusteella alueella ei ollut havaittavissa merkittäviä liikenneturvallisuuspuutteita kävelyn ja pyöräi-lyn pääreiteillä.
Nykytila-analyysin sekä maastokäyntien perusteella koulureittien suojateille laadittiin ehdotusmahdollisista, pääasiassa pienistä ja kustannustehokkaista parantamistoimenpiteistä. Toimenpi-teet olivat lähinnä puuttuvien liikennemerkkien lisäämistä, suojatiemerkintöjen uusimista sekäheijastinvarsien lisäämistä suojateiden havaittavuuden parantamiseksi. Toimenpiteissä ei ole esi-tetty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suuria tai kalliita liittymien parantamishankkeita taivastaavia hankkeita.
Esitetyt toimenpiteet on jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan: I-luokkaan kuuluvat mahdolli-simman nopeasti mahdollisuuksien mukaan tämän vuoden aikana toteutettavat toimenpiteet, II-luokkaan lähivuosien aikana toteutettavat toimenpiteet sekä III-luokkaan mahdollisuuksien mu-kaan tulevaisuudessa toteutettavat toimenpiteet. Työssä ei ole eroteltu kaupungin ja mahdolli-sesti ELY-keskuksen alueella sijaitsevia toimenpiteitä.
Kiireellisimmiksi toimenpiteiksi on esitetty toimenpiteitä, joka sijaitsevat niillä reiteillä, joilla oneniten oppilaita. Kiireellisimpien ja keskeisten kohteiden toimenpiteet ja nykytilanne on esitettyseuraavilla sivuilla. Kaikki alueelle esitetyt toimenpiteet on esitetty liitteen 1 taulukossa.
Toimenpidetaulukossa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi alueella kannattaa pohtia esimerkiksisiirrettävien nopeusnäyttöjen käyttöä, mikäli ajoneuvojen nopeudet nousevat korkeiksi. Myöskoulun läheisyydessä tulisi harkita nykyisen nopeusrajoituksen 40 km/h alentamista nopeusrajoi-tukseen 30 km/h sekä miettiä mahdollisia muita nopeutta hillitseviä toimenpiteitä nykyisten koro-tettujen suojateiden lisäksi.
Alueilla,  joilla  nopeusrajoitus on 50 km/h tai  korkeampi,  on melko kattavasti  erotettu kävely japyöräily muusta liikenteestä. Näillä alueille sijaitsee kuitenkin muutama maalattu suojatie joidenkohdalla tulisi harkita joko nopeusrajoituksen alentamista tai suojatien muuttamista vähintäänkeskisaarekkeelliseksi.
Liikenneturvallisuusnäkökulmasta sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi olisi hyvä korjata myöskoulun lähialueen kävelyn ja pyöräilyn pienet yhteyspuutteet. Lisäksi pidempimatkaista liikkumis-ta tukisi muun muassa jalankulku- ja pyöräilyväylä kantatien 62 liittymästä itään Linnasuontietäpitkin sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Viipurintielle välillä Vallinkoskentie-Lehtovaarantie jaVallinkoskentielle välillä Ranssilankatu-Vallinkatu.
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Kuva 20. Toimenpide-ehdotukset Kosken alueen pohjoisosassa.
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Kuva 21. Toimenpide-ehdotukset Kosken alueen eteläosassa.

Kiireellisyysluokan I kohteet
TP 58–62  Imatrankoskentien suojatiet välillä Vuoksentie – TainionkoskentieMaastokäynnin aikaan Imatrankoskentiellä oli tuore päällyste, eikä suojatiemaalauksia ollut mer-kitty. Suojatiemerkit on sijoitettu orsiin. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h. Vuoksentien ja Tai-nionkoskentien välisellä osuudella ei juuri ole liittymiä, joten myös suojatiet voivat jäädä huo-maamatta.
Suojatiemerkit olisi hyvä siirtää ajoradan reunaan ja jalustoihin olisi hyvä kiinnittää heijastinvar-ret. Nämä toimenpiteet yhdessä suojatiemaalauksen kanssa parantavat suojateiden havaitta-vuutta.
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Kuva 22. TP 59, Imatrankoskentien suojatie Ylisyöksyn liittymässä.

TP 53 Imatrankoskentien suojatie Asemantauksen liittymässäImatrankoskentien ylittävä suojatie Asemantauksen liittymän kohdalla erottuu ympäristöstäänheikosti. Sillantauksen liittymä on jäsentelemätön, minkä vuoksi kadun poikkileikkaus näyttäähyvin leveältä. Jäsentelemätön liittymäalue voi aiheuttaa vaaratilanteita suojatien ylittämistäodottaville jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Viherkaistalla erotetun jalankulku- ja pyöräilyväylän al-ku olisi hyvä muotoilla uudestaan niin, että Sillantauksen liittymäalue jäsentyisi selkeästi ja suo-jatie päättyisi selvästi jalankulku- ja pyöräilyväylälle.
Sillantauksen puoleinen suojatiemerkki sijaitsee kaukana sivussa, ja se tulisi siirtää ajoradanreunaan. Suojatien pohjoispuolella sijaitsevan suojatiemerkin näkyvyyttä pitäisi parantaa puustoaraivaamalla. Suojatiemerkkien havaittavuutta parantaisi lisäksi heijastinvarsien lisääminen merk-keihin. Myös suojatiemaalaus tulisi uusia.

Kuva 23. TP 53 Imatrankoskentien suojatie Asemantauksen liittymässä.
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TP 105, 106, 112 Viipurintien suojatiet Valjaskadun, Haikolankadun ja Onnelankujan liittymissäViipurintien ylittävät suojatiet on merkitty suojatiemerkein ja -maalauksin. Nopeusrajoitus Viipu-rintiellä on 50 km/h, joten ohjeiden mukaan suojateiden tulisi olla vähintään keskisaarekkeelli-nen. Kevyempänä toimenpiteenä suojateiden havaittavuutta voidaan parantaa asentamalla hei-jastinvarret suojatiemerkkeihin. Lisäksi suojatiemaalaukset olisi hyvä uusia. Haikolantien kohdal-la suojatien itäpuolella sijaitseva suojatiemerkki olisi hyvä siirtää ajoradan reunaan, jossa senhavaittavuus on parempi.

Kuva 24. TP 106, Viipurintien suojatie Valjaskadun liittymässä.

Kuva 25. TP 105, Viipurintien suojatie Haikolankadun liittymässä.

3.2 Mansikkalan ja Ukonniemen alue
Mansikkalan ja Ukonniemen alueella ei tehty maastokäyntejä. Nykytila- ja koulureittianalyysienpohjalta alueelle ehdotetaan seuraavia parannustoimenpiteitä ja jatkosuunnittelussa huomioitaviaasioita:

· Verrattaessa Ukonniemen ja Mansikkalan sijainteja on Mansikkalan alueella nykytilan-teessa kattavampi joukkoliikennetarjonta. Ukonniemen joukkoliikennetarjontaa on kui-tenkin parantanut 1.7.2016 toteutettu Imatran joukkoliikenneuudistus. Aikataulujen so-pivuutta koululaisten tarpeisiin on syytä tarkastella erikseen.
· Ukonniemen lähialueilla on jonkin verran yhteyspuutteita kävelyn ja pyöräilyn väyläver-kostossa. Mikäli koulu sijoitettaisiin Ukonniemeen, olisi tärkeää täydentää kevyen liiken-teen verkkoa lähialueilla ja lähellä sijaitsevilla asuinalueilla.
· Koulureittien näkökulmasta Paperiharjuntien kevyen liikenteen väylä (E) olisi tarpeelli-nen, jos koulu sijaitsisi Ukonniemessä (jopa 45–85 oppilasta reitillä). Jos koulu sijaitsisi



25

Mansikkalassa, palvelisi väylällä vain muutamaa oppilasta ja vain tietyillä osilla väylää,jolloin väylän tarpeellisuus ei ole yhtä suuri.
· Suonkadun yhteyspuute Juksunmäenkadun ja Suokukonkadun välillä tulisi korjata.Käyttäjiä olisi paljon etenkin silloin, jos koulu sijaitsisi Ukonniemessä.
· Asematien uusi kevyen liikenteen väylä (G) palvelisi etenkin Ukonniemen koulun oppi-laita välillä Joutsenonkatu-Karhumäenkatu (jopa 150–315 oppilasta). Jos taas koulu si-jaitsisi Mansikkalassa, ei väylällä olisi juuri käyttäjiä.
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