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Valtuustoaloite Viikintien tunallisuuden parantamiseksi
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Viikintiellii on sattunut viime vuosina lukuisia liikenneonnettomuuksia. Riskialttiita paikkoja ovat etenkin

1) Viikintien Latokartanon suoran suojatie liihellii Viikintien ja Viilarintien risteysu

2) Viikintien ja Viilarintien risteys, jossa tapahtuu kymmenkunta enemmiin tai viihemmiin vakavaa

onnettomuutta \uodessa
3) Sopulirinteen asuinalueen kohdalla oleva suojatie,jolla 11-vuotias tyttd kuoli rattijuopon alle

tammikuussa 2012
4) Viikintien ja Siilitien risteys

Asukkaat kokevat Viikintien turvattomaksi, koska tie on ruuhkainen ja kapea, ja autojen tilannenopeudet

ovat olosuhteisiin niihden usein liian kovat'

Viikintie on raskaan liikenteen kayttdmii niin sanottu pliiitie, joten jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta
parantavien ldyssyjen rakentaminen suojateiden kohdalle on kaupungin liikennesuunnittelijoiden mukaan

ongelmallista. Siksi on tutkittava muita keinoja.

Jalankulkijan painettava liikennevalo on jo asennettu Viikintien Latokartanon suoralle, samoin kuin

Viikintien ja Siilitien risteyksen suojatielle. Olisi syytii tutkia, olisiko jalankulkijan painettava

liikennevalo mahdoltista asentaa myiis Sopulirinteen kohdalla sijaitsevalle suojatielle' jolla ll-
vuotias tyttii kuoli rattijuopon yliajamana tammikuussa 2012. Saman suojatien kohdalle voitaisiin
myiis asentaa suojatiestii varoittava vilkkuva liikennevalo.

Sallitut ajonopeudet vaihtelevat Viikintielle 30-60 km/h valill?i. Autoilijat eiviit kuitenkaan naita

liikennenopeuksia aina noudata. Vaarallisia paikkojajalankulkijoiden kannalta ovat etenkin ns. Viikin
suora Latolaftanon kohdalla, jonka varrella sijaitsevalla suojatiellii on sattunut lukuisia onnettomuuksia,

samoin kuin Viilarintien ja Viikintien risteyksen sekii Viikintien ja Siilitien risteyksen vllinen suora,

jonka varrella sijaitsevan suojatien kohdalla 11-vuotias qntd sai surmansa tammikuussa 2012- Nf,iden

suorien liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa asentamalla viikintien varteen

nopeusniiyttiitaulut, samoin kuin autojen nopeutta mittaavat ja ylinopeudesta sakottavat ns.

peliipoliisit. Myiis ajonopeuksien alentamista Viikintiellii on syyte harkita. Ajonopeuksien

pudottamiselle Viikintiellii on monia perusteita: asutuksen ja lapsivaltaisten asuinalueiden liiheisyys,

Viikintien luonne liipiajoliikennetienii ltiiviiyl?illelviiyleltiija tarve v:ihentaA raskaasti liikenndidyn viyllin
meluisuufta etenkin Sopulirinteen asuinalueen kohdalla'

Myds autoilijoiden liikenneturvallisuutta Viikintiellii on parannettava. Erityisen vaarallisia autoilijoille

ovat Viikintien ja Viilarintien risteys, jossa sattuu vuosittain kymmenkunta enemmiin tai viihemmhn

vakavaa onnettomuutta, sekii Viikintien ja Siilitien risteys, jossa samoin sattuu jatkuvasti peltikolareja.

Motempiin risteyksiin on suunniteltu liikenneympyr?id, joiden rakentamista on onnettomuustilastot

huomioon ottaen slTt:i vauhdittaa.

Edellii esitettyihin toimenpiteisiin on ryhdyfiava budjetin niin salliessa viipymiittii. Me allekirjoittaneet

valtuutetut .jitZi.-", ettii viimeistiiiin valmisteltaessa vuoden 2013 ja taloussuunnitelmakauden budjettia

varaudutaan Viikintien turvallisuuden parantamiseen

- toteuttamalla liikenneympyrii Viikintien ja Viilarintien risteykseen

- toteuttamalla liikenneympyrii Viikintien ja Siilitien risteykseen

- asentamalla keltainen suojatiesH varoittava vilkkuva liikennevalo Sopulirinteen asuinalueen

kohdalla olevalle suojatielle
- asentamalla Viikintien Latokartanon suoran varteen nopeusnayttdtaulut
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- asentamalla nopeusneyttdtaulut Sopulirinteen asuinalueen kohdalla olevan suoialien kohdalle

- asentamalla Viikintien suoralle ns. peltipoliisi ' :-\ ,i e&-]=,
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