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ESIPUHE 

Joensuun kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyen on tie- ja katuverkkoa 
suunniteltu ja rakennettu pitkään yhteistyössä kaupungin ja TVL:n Pohjois- 
Karjalan piirin kanssa. Päätieverkon rakenne perustuu Joensuun päätieverkon 
yleissuunnitelmaan, mikä valmistui vuonna 1964. Vuonna 1973 laaditussa 
yleiskaavassa ei ole esitetty muutoksia päätieverkkoon. 
Rakenteilla oleva ja vuonna 1984 valmistuva kehätie täydentää päätieverkon 
suunniteltuun muotoonsa. Verkon osien vaiheittainen toteuttaminen on otettu 
huomioon myös maankäytön toteuttamisessa, joten pääväylien ympäristöhäiriöt 
jäävät vähäisiksi. 
Kehätien valmistumisen ja yleisen viime vuosien liikenteen kehittymisen vuoksi 
Joensuun kaupunki yhteistyössä tie- ja vesirakennuslaitoksen kanssa katsoi 
tarpeelliseksi tarkentaa aikaisemmin laadittuja liikenne-ennusteita ja liikennever-
kon kehittämistarpeita tekeillä olevaan yleiskaavatyöhön liittyen. 

Suunnittelutyotä on valvonut tilaajaosapuolten asettama työryhmä, johon ovat 
kuuluneet: 
Joensuun kaupunki 
yleiskaava-arkkitehti Alpo Ikonen 
toimistoinsinööri Eero Kotovaara 1 .10.1982 alkaen 
liikenneinsinöörj Martti Varis 

TVL, Pohjois-Karjalan piiri 
suunnittelupäällikkö Teppo Miikkulainen 
tieverkkoinsinööri Pekka Hukkanen 30.9.1982 saakka 
tieverkkoinsinööri Timo Hulkko 1.10.1982 alkaen 

TVH, tieverkkotoimisto 
toimistoinsinööri Martti Tieaho 

Lisaksi tutkimusvaiheessa kokouksiin osallistuivat TVH:n tutkimustoimiston 
edustajat. 

Suunnittelutyön on tilaajaosapuolten toimeksiannosta suorittanut Suunnittelu-
keskus Oy, josta työhön ovat osallistuneet dipl.ins. Heikki Leppänen, dipl.ins 
Raimo Kauhanen ja tekn.yo. Heikki Haila. 
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YHTEEN VETO 

Suunnittelun lähtökohdat 

Joensuun pääteverkkoa on suunniteltu ja rakennettu pitkään yhteistyössä 
kaupungin ja TVL:n Pohjois-Karjalan piirin kanssa. Kehätien valmistumiseen ja 
tekeillä olevaan yleiskaavatyöhön liittyen on katsottu tarpeelliseksi tarkentaa 
myös aikaisempia liikenne-ennusteita ja liikenneverkon kehittämistarpeita. 
Suunnittelun lähtökohtana on ollut Joensuun väkiluvun kasvu noin 5 000 
asukkaalla, jolloin väkiluku vuonna 2000 olisi 50 000 asukasta. Väestön kasvu 
kohdistuu pääasiassa Noljakan, Utran ja Karsikon alueille. Keskustan väkiluvun 
arvioidaan vähenevän. 
Työpaikkalisäys kohdistuu pääasiassa keskustaan ja Raatekankaan alueelle. 
Työpaikkojen keskimääräiseksi kasvuksi on arvioitu noin 150 työpaikkaa! 
vuodessa. Kokonaismäärä vuonna 2000 olisi 24 190 työpaikkaa. 
Syksyllä 1982 selvitettiin 417 ruokakunnan haastattelulla joensuulaisten matkus-
tuskäyttäytymistä. Tutkimuksen mukaan joensuulaiset tekivät keskimäärin 4,6 
matkaa vuorokaudessa. Näistä lähes 95 % tapahtui kaupungin rajojen sisällä. 
Kaikista henkilömatkoista 60 % oli kevyen liikenteen matkoja, ja suurin osa 
näistä suoritettiin polkupyörällä (37 %). Huipputunnin osuus alkavista henkilö- 
matkoista oli noin 12 % koko vuorokauden matkoista. Henkilöautolla tehtyjen 
matkojen osuus oli 32 % ja joukkoliikenteen osuus 3 % koko vuorokauden 
matkoista. 
Merkittävimpiä liikenteen ongelmia ovat läpikulkuliikenteen kuormittamat keskus-
tan pääkadut ja liittymien ajoittainen ruuhkautuminen. Lisäksi kevyen liikenteen 
yhteydet ja verkollinen jatkuvuus ovat standardiltaan osittain puutteellisia. 
Vuonna 1984 valmistuva kehätie parantaa tilannetta tarjoamalla keskustan 
ohittavan yhteyden sekä pitkämatkaiselle että kaupunginosien väliselle liikenteel-
le. 
Liikenteen yleisten tavoitteiden (sujuvuus, turvallisuus, palvelutaso) lisäksi 
voidaan kehätien toteutumisen jälkeen asettaa erityistavoitteita keskustan 
katuverkon kehittämiselle, pysäköintipaikkojen ja joukkoliikenteen tarjonnalle, 
jalankulkuympäristön viihtyisyydelle sekä keskustan ulkopuolisten asuntoaluei-
den liikenteellisille ja laadullisille ominaisuuksille. 

Kehitysarviot 
Liikenne-ennusteet on laadittu liikennetutkimusten avulla tehdyllä liikennemal- 
lilla. Ennusteiden lähtökohtana on osa-alueittainen maankäytön kehitys sekä 

autoistumisen kehitysarvo. Joensuun henkilöautotiheyden on arvioitu vuonna 
2000 olevan 390 henkilöautoa 1 000 asukasta kohti (nykyisin 280 ha/l 000 as.). 
Ajoneuvoliikenteen on arvioitu kasvavan matkoina mitattuna noin 50 % 
nykyisestä tasosta eli kasvu olisi noin 2,2 % vuodessa. 
Ajoneuvoliikenteen sekä sisäiset että ulkoiset virrat suuntautuvat voimakkaasti 
keskustaan. Kuitenkin liikekeskustan alueelle suuntautuvien ajoneuvomatkojen 
kasvun on arvioitu olevan hieman keskimääräistä kasvua pienemmän. Tämä 
riippuu oleellisesti keskustan pysäköintipaikkojen tarjonnasta, mikä tulee 
selvittää erikseen keskustan kehittämistavoitteiden ja -toimenpiteiden yhtey-
dessä. 

Yleiskaavan tie- ja katuverkko 
Päätieverkko perustuu säteittäisiin pääväyliin ja keskustan kiertävään kehätie-
hen, jonka valmistuessa vuonna 1984 päätieverkko täyttää liikenteen tarpeet 
varsin pitkään. Maankäytön ja liikenteen kehitysarvioihin liittyvien epävarmuuste-
kijöiden vuoksi on tavoiteverkossa esitetty kolme pitkän tähtäimen varausta 
Pielisjoen yli. Näiden toteuttamistarvetta ja järjestystä ei ole määritelty, mutta 
väylävarauksina ne on katsottu tarpeellisiksi. Varaukset eivät aiheuta muutoksia 
aikaisempiin maankäyttösuunnitelmiin. 
Tie- ja katuverkkoon kehittämistoimenpiteet w. 1984-1985 perustuvat pääosin 
jo tehtyihin päätöksiin. Kustannukset vuoteen 1985 mennessä ovat noin 27,2 
milj.mk. Vuosina 1986-1990 arvioidut kustannukset ovat noin 35,6 milj.mk. 
Vuoden 1990 jälkeisistä kustannuksista on arvioitu ainoastaan kehätien liittymät 
Kuopiontielle ja Karjalankadulle (yht. noin 15 milj.mk). 
Keskusta-alueen katuverkkoa on tässä yhteydessä tarkasteltu vain siltä osin, kun 
se liittyy yleiskaavan verkkoon. 

Jatkotoimenpiteet 
Joensuussa pitkään jatkunutta suunnitelmallista tie- ja katuverkon kehittämistä ja 
toteutuvien ratkaisujen vaikutusten seurantaa tulee aktiivisesti jatkaa. Suoritetun 
ennen—jälkeen tutkimuksen tulosten analysointi suoritetaan vuoden 1983 ja 1984 
tutkimusten jälkeen. Tällöin selviävät kehätien vaikutukset sekä liikennemääriin 
että ympäristöhäiriöihin. 



SUUNNITTELUN LÄHTOKOHDAT 

1.1 Maankäyttö 

Asukkaiden ja työpaikkojen määrä sekä niiden sijoittuminen ovat merkittävimpiä 
liikenteen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Liikenne-ennusteet perustuvat 
väestö- ja työpaikkasuunnitteeseen (kuva 1), jonka mukaan Joensuun kaupungin 
väkiluku kasvaa vuoteen 2000 mennessä 50 000 asukkaaseen. Vuoden 1990 
väkilukuarvio on 48 300. 
Asukkaiden ja työpaikkojen alueittainen sijoittuminen on esitetty kuvassa 2. 
Väestönkasvu kohdistuu ensi sijassa Noljakan, Utran ja Karsikon alueille. Sen 
sijaan keskustan väkiluvun arvioidaan vähenevän. 
Työpaikkalisäys kohdistuu pääasiassa keskustaan sekä Raatekankaan alueelle. 
Työpaikkojen keskimääräiseksi kasvuksi on arvioitu noin 150 työpaikkaa/vuosi. 
Kokonaismäärä vuonna 2000 olisi 24 190 työpaikkaa. 

1.2 Joensuulaisten matkat 

Seuraavassa on esitetty yleistietoja joensuulaisten päivittäisistä matkoista. 
Tiedot asukkaiden matkatottumuksista perustuvat syksyllä 1982 suoritettuun 
tutkimukseen, joka kohdistui 417 joensuulaiseen ruokakuntaan. 
Tämän aineiston on arvioitu kuvaavan joensuulaisten matkustuskäyttäytymistä. 
Tiedot koskevat yli 7 vuotiaiden henkilöiden normaalin arkipäivän matkoja 
tutkimusaikana. 
Joensuulaiset tekivät keskimäärin 4,6 matkaa vuorokaudessa. Näistä matkoista 
lähes 95 % tapahtui kaupungin rajojen sisällä. Päivittäisistä matkoista valtaosa 
eli noin 70 % oli ns. kotiperäisiä matkoja, joiden toinen päätepiste on koti 
(kuva 3.). Näistä suuri osa (31 %) on ajankohtaan ja suuntautumiseen sidottuja 
työ- ja koulumatkoja. 
Kokomatkamäärästä laskettuna kevyen liikenteen osuus on merkittävä (kuva 4). 
Näitä matkoja on yli 60 % kaikista henkilömatkoista. Henkilöautolla tehtyjen 
matkojen osuus oli 32 % ja joukkoliikenteen osuus 3 %. 
Tutkimuksen mukaan Joensuussa matkaluku on suuri ja polkupyörän käyttö on 
varsin runsasta, kuten vertailu eräissä muissa kaupungeissa suoritettuihin 
tutkimuksiin osoittaa (kuva 5). Erot saattavat johtua tutkimusten eri-ikäisyydestä 
(polkupyörän suosion kasvu viime vuosina) sekä tutkimusmenetelmien eroista. 
Polkupyöräily on joka tapauksessa Joensuussa merkittävä kulkutapa. 
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KUVA 1 
JOENSUUN VÄESTÖ- JA TYÖPAIKKAKEHITYS 
vv. 1960 - 2000 

Päivittäisessä matkamäärässä esiintyy huomattavia vaihteluita, jotka riippuvat 
henkilön ominaisuuksista ja toiminnasta (kuva 6). Vajaa 5 % henkilöistä oli 
sellaisia, jotka eivät tehneet yhtään matkaa ja 5 % ilmoitti tehneensä vähintään 
10 matkaa. 
Iän ja sukupuolen vaikutus päivittäiseen matkamäärään on merkittävä. Työssä- 
käyvät miehet tekevät keskimääräistä selvästi enemmän matkoja. Eri ikä- ja 
sukupuoliryhmien erilainen kulkuvälineiden käyttömandollisuus kuvastuu myös 
kulkumuotojakautuman eroissa ja osittain kokonaismatkatuotoksissakin (kuva 7). 

Henkilöauton käyttömandollisuus vaikuttaa voimakkaasti kulkutavan valintaan. 
Autonkäyttäjät tekivät noin 75 % matkoistaan henkilöautolla ja vain hyvin lyhyillä 
matkoilla muiden kulkumuotojen osuus oli merkittävä (kuva 8). 

Kuvassa 9 on tarkasteltu henkilömatkojen aikajakautumaa. Huipputunnin (klo 
16-17) osuus alkavista henkilömatkoista on noin 12 % koko vuorokauden 
matkoista. Kotiperäiset työmatkat ovat vain 20 % huipputunnin matkoista. 
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1.3 Ajoneuvoliikenne sekä tie- ja katuverkko 

Joensuun tie- ja katuverkossa liikkuva autoliikenne ei muodostu pelkästään 
joensuulaisten alueella tekemistä henkiömatkoista. Muita merkittäviä ryhmiä 
ovat: 
- Joensuun sisäinen tavara-ajoneuvoliikenne 
- kaupungin rajan ylittävä alkava ja päättyvä liikenne (henkilö- ja tavara-autot) 
- läpikulkuliikenne 

Kuvassa 10 on esitettty käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella laadittu 
arvio ajoneuvomatkojen jakautumisesta eri ryhmiin. Kaaviosta voidaan todeta, 
että sisäisen liikenteen vaikutus koko väyläverkoston kuormitukseen on 
merkittävin. Läpikulkeva liikenne ja pääosin alkava ja päättyvä liikenne 
kuormittaa ensisijaisesti pääväyliä ja on siten näiden väylien suunnittelussa 
merkittävässä asemassa. 

Joensuun nykyinen tie- ja katuverkko (1.1.1983) on esitetty kuvassa 11. Verkon 
rungon muodostavat valtakunnalliset pääväylät (vt 6, vt 17/23, vt 18 ja kt 74), jota 
täydentää pääkaduista muodostuva katuverkko. Keskustan katuverkko on 
ruutuverkko, jonka tärkeimpinä pääkatuina toimivat Siltakatu, Koulukatu, 
Suvantokatu ja Rantakatu. 
Tie- ja katuverkon nykyinen liikenne vuoden 1982 sekä eräiden aikaisempien 
laskentojen mukaan on esitetty kuvassa 12. Verkon eniten kuormitettuja väyliä 
ovat molemmat Pielisjoen ylittävät sillat sekä keskustassa läpikulkuliikenteen 
rasittamat pääkadut. 
Joensuun liikenteen pahimpia ongelmia ovat haastattelututkimuksen mukaan: 
- puutteet kevyen liikenteen verkossa 
- puutteet liikenteen valo-ohjauksessa ja etuajo-oikeusjärjestelyissä 
- liikenteen ruuhkautuminen 

Paikallisesti kohdennettavia epäkohtia (kuva 13) mainittiin tutkimuksessa (yli 10 
vastausta) seuraavasti: 
- Rantakatu välillä Siltakatu - Yläsatamankatu 
- Koulukadun/Niskakadun liittymä 
- Kauppakadun/Niskakadun liittymä 
- Siltakatu välillä Torikatu - Kauppakatu 
- Vt 1 7/Liperintien/Noljakantien liittymäjärjestelyt 

Edellisten lisäksi on todettu kevyen liikenteen järjestelyjen parantamistarvetta 
keskustassa Koulukadun ja Linnunlandentien osalla sekä Nurmeksentiellä, 
Ranta-Mutalantiellä ja Kettuvaarantiellä. Parantaminen em. kohteissa edellyttää 
myös kadun rakentamista. 

E('IL.T? 	 L'1 
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HENKILOMATKOJEN TUNTIVAIHTELU 	v. 1982 
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KUVA 10 
AJONEUVOMATKOJEN JAKAUTUMA 1982 

Liittymien toimivuuden kannalta ongelmallisiksi muodostuvia kohteita ovat: 
- Utrantie/Kehätien rampit ja Ranta-Mutalantie 
- Karjalankatu/Kehätie ja Niinivaarantie 

Syksyllä 1983 valmistuva Pekkalan silta sekä vuonna 1984 valmistuva kehätie 
muuttavat pääväyl.äverkon rakennetta merkitsevästi lisäämällä Pielisjoen ylitys-
mandollisuuksia. Kehätie tarjoaa sekä pitkämatkaiselle että kaupunginosien 
väliselle liikenteelle keskustan ohittavan yhteyden. Liikenteestä arvioidaan 
siirtyvän Pekkalan sillalle n. 9 500 ajoneuvoald kehätien valmistuttua. Samalla 
liikennepaine kevenee nykyisillä silloilla ja keskustan katuverkossa. 

1.4 Tie- ja katuverkon kehittämistavoitteet 

Tie- ja katuverkon toimivuuden turvaaminen ja ympäristön laadun parantaminen 
ovat liikenneverkkosuunnittelun yleisiä tavoitteita. Tie- ja katuverkon tulee lisäksi 
tukea maankäytön kehittämiseksi asetettuja tavoitteita. Siten ajoneuvoliikenteen 
verkon kehittämisellä pyritään muodostamaan yhtenäisiä ajoneuvoliikenteen 
häiriöistä vapaita aluekokonaisuuksia. 
Joensuun tie- ja katuverkon aikaisemmista tavoitteista on keskustan ohittava 
kehätie parhaillaan toteutumassa. Muita myös aikaisemmissa suunnitelmissa 
esitettyjä ja edelleen voimassa olevia yleisiä tavoitteita ovat: 
- liikenneturvallisuuden parantaminen 
- joukkoliikenteen sujuvuuden ja palvelutason parantaminen 
- keskustan toimintaedellytysten kehittäminen 
- kevyen liikenteen verkon kehittäminen 

Erityisesti voidaan todeta kohdassa 1.3 mainittujen ongelmien osittain poistuvan 
tai ne on mandollista poistaa keskustan läpikulkuliikenteen ohjautuessa uudelle 
kehätielle. Tie- ja katuverkon kehittämiselle voidaan kehätien toteuttamisen 
jälkeen asettaa seuraavia erityistavoitteita: 
- keskustan katuverkon kehittäminen keskustan omilla toimintaedellytyksillä, 

jolloin saavutettavuus eri kulkumuodoilla tulee turvata; lyhytaikaisten pysä-
köintipaikkojen riittävyys, joukkoliikenteen reitit ja palvelutaso, jalankulku- ja 
polkupyöräteiden jatkuvuus myös keskusta-alueen läpi sekä keskustan 
jalankulkuympäristön viihtyisyys; tämä edellyttää yksityiskohtaista suunnitte-
lua kaavarunkotasolla. 

- keskustan ulkopuolella Niinivaaran, Mutalan ja Karsikon alueiden liikennever -
kon kehittäminen sekä Noljakan uuden alueen rakenteen toteuttaminen siten, 
että liikenteen haittavaikutukset ovat mandollisimman pienet 

- pääväylien suunnassa tulee toteuttaa erilliset kevyen liikenteen väylät, ellei 
ko. väylien tarvetta voida tyydyttää muualla katuverkon yhteydessä. 
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2 KEHITYSARVIOT 

Työn yhteydessä on laadittu ennusteet ajoneuvoliikenteen kehittymisestä 
vuoteen 2000 mennessä. Ennusteiden avulla on tarkasteltu eri tieverkkoratkaisu-
jen toimivuutta sekä verkon toteuttamisjärjestystä. Laaditut ennusteet perustuvat 
suoritettuihin liikennetutkimuksiin, näiden perusteella laadittuihin ennustemallei-
hin sekä arvioihin yleisistä talouteen sekä liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttavista 
tekijöistä. 

2.1 Henkilöautokanta ja auton käyttö 

Autoliikenteen kehitys riippuu oleellisesti ajoneuvomäärästä. Henkilöautokan-
taan vaikuttavat asukasmäärä ja autonomistus (autotiheys). 
TVH:ssa on laadittu vuonna 1980 lääneittäin autokantaennuste kolmelle 
erilaiselle taloudelliselle kehitysvaihtoehdolle (ns. skenaariolle). Käytetyt skenaa-
riot on nimetty seuraavasti: 

kasvuskenaario (A) 
sopeutumisen skenaario (B) 
kriisiskenaario (C) 

Eri skenaarioita voidaan taloudellisten kehityslukujen avulla kuvata seuraavasti: 

A 	B 	C 
- bruttokansantuot-teen kasvu ...........4 %Iv 3 %Iv 1,5 %/v 
- yksityisen kulutuksen kokonaiskasvu ... 4 %/v 2,5 %/v 0,5 %/v 
- yksityisen kulutuksen kasvu/kotitalous .. 3,3 %/v 1,8 %Iv —0,2 %/v 

Kuvassa 14 on esitetty Pohjois-Karjalan läänin autotiheyden kehitysennusteet eri 
skenaarioiden mukaan sekä Joensuun autotiheyden liikenne-ennusteissa 
käytetty autotiheyden kehitysarvio. Joensuun autotiheysennuste on laadittu 
B-skenaarion kehityssuuntaa noudattaen olettaen Joensuun autotiheyden 
säilyvän tulevaisuudessakin läänin keskiarvoa suurempana. 
B-skenaarion valintaa puoltaa myös liikenne- ja autokantaennusteen seuranta-
tutkimus, jonka mukaan toteutunut autokanta on ylittänyt A-skenaarion 
ennusteen, mutta liikenne on kehittynyt B-skenaarion ennusteen mukaisesti. 
Em. perusteella on liikenteen kehitysarvioissa Joensuun henkilöautotiheyden 
arvioitu vuonna 1990 olevan 350 henkilöautoa 1 000 asukasta kohti ja 390 
henkilöautoa 1 000 asukasta kohti vuonna 2000. 

Autokannan kehityksen lisäksi liikennemääriin vaikuttaa henkilöauton käyttö 
kaupungin sisäisessä liikenteessä. Tähän vaikuttavia tekijöitä on useita kuten: 

- auton käyttökustannusten reaalikehitys suhteessa tulotasoon 
- muiden kulkumuotojen palvelutaso (joukkoliikenne, kevyt liikenne) 
- eri kulkumuotojen suosioon liittyvät asenteet (esim. polkupyöräilyn kehitys) 
- erityisesti keskusta-alueelle suuntautuville matkoille pysäköintipoliittiset 

toimenpiteet (paikkatarjonta ja maksut) 
- maankäytön sijoittuminen ja sen vaikutus matkojen pituuksiin 

Edellä lueteltujen vaikutustekijöiden osalla vain maankäytössä on oletettu 
tapahtuvan muutoksia ja muut tekijät ovat pysyneet muuttumattomina laaditussa 
ennusteessa. Henkilöauton käyttömandollisuuden omaavien henkilöiden on 
arvioitu käyttävän autoa samalla tavoin kuin nykyisin. 
Kuten edellä on todettu on ajoneuvokannan kehityksen vaikutus liikennemääriin 
merkittävä. Liikenne-ennusteissa käytetystä poikkeavan autoistumiskehityksen 
vaikutuksia tuleviin liikennemäärjin voidaan tarvittaessa karkeasti arvioida 
suoraan autokantamuutosten avulla. Mikäli väestö- ja työpaikkasuunnitteet 
säilyvät samoina, niin esimerkiksi 20 % ennakoitua alhaisempi tai suurempi 
henkilöautotiheys näkyy lähes samansuuruisena muutoksena väyläkohtaisissa 
liikennemäärissä. 

Keskustan katuverkon liikenteeseen vaikuttaa lisäksi pysäköintipaikkatarjonta 
siten, että tarjonnan avulla voidaan keskustan tulevaa liikennettä jossain määrin 
säädellä. Toisaalta kysynnän ollessa lähellä tarjontaa pysäköintipaikkojen haku 
aiheuttaa keskustan katuverkossa "ylimääräistä" liikennettä. 
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Taulukko 1 
YHTEENVETO LIIKENTEEN KEHITYKSESTÄ 

________________________- 	 Kasvu 
1982 	1990 	2000 	1982- 

2000 

Asukkaat 	...................... 
Työpaikat ..................... 
Henkilöautotiheys .............. 
Henkilöautokanta ............... 
Tavara-autokanta .............. 
Matkat vuorokaudessa 

Sisäiset 	- henkilöauto 
- tavara-auto 

Alkava ja 	- henkilöauto 
päättyvä 	- tavara-auto 
Läpikulkeva - henkilöauto 

- tavara-auto 
Ajoneuvomatkat yhteensä 

45 180 48 300 50 000 1,11 
21 540 23 450 24 190 1,12 

280 350 390 1,39 
12650 16900 19500 1,54 
1450 1690 1950 1,34 

47900 65600 76400 1,59 
12800 15100 17400 1,36 
18200 23600 26800 1,47 
3700 4100 4600 1,25 

900 1000 1100 1,25 
200 200 300 1,20 

83700 109600 126600 1,51 
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KUVA 	15 

ASUKASLUVUN, AUTOKANNAN JA PIELISJOEN 	YLITTÄVAN 

LIIKENTEEN (AJON./ARKIVRK.) KEHITYS 1960-1982 JA 
KEHITYSENNUSTE 	1982-2000 

2.2 Ajoneuvomatkamäärät ja -virrat 

Yhteenveto liikenne-ennusteiden lähtäoletuksista sekä liikenteen kokonaiskehi-
tyksestä on esitetty taulukossa 1. Ennusteen matkamäärät kuvaavat ns. 
keskimääräisen arkivuorokauden liikennettä (KAVL), joka vastaa lähinnä syksyn 
maanantain —torstain liikennettä. 
Vuoteen 2000 mennessä arvioidaan ajoneuvoliikenteen matkoina mitattuna 
kasvavan noin 50 %nykyisestä tasosta eli kasvu olisi noin 2,2 % vuodessa. 
Kuvassa 15 on esitetty eräitä liikenteen kasvua kuvaavia tekijöitä sekä 
toteutuneen että ennustetilanteen mukaan. 
Ennustetut suuralueiden väliset ajoneuvovirrat verrattuna nykyisiin virtoihin on 
esitetty kuvissa 16 ja 17. Sekä sisäisen että ulkoisen ajoneuvoliikenteen virrat 
suuntautuvat voimakkaasti kaupungin keskustaan. Kuitenkin liikekeskustan 
alueelle suuntautuvien ajoneuvomatkojen kasvun on ennusteessa arvioitu 
olevan hieman keskimääräistä pienempi eli noin 35 % vuoteen 2000 mennessä. 
Tämä kasvu kuvaa myös pysäköintikysynnän kasvua ja edellyttää toteutuakseen 
riittävää paikkatarjontaa, jonka järjestäminen selvitetään erikseen keskustan 
kaavarunkotyön yhteydessä. 
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3 YLEISKAAVAN TIE- JA KATUVERKKO 

3.1 Verkon muodostamisen periaatteet 

Joensuun tie- ja katuverkkoa on suunniteltu ja toteutettu pitkäjänteisesti jo yli 
kandenkymmenen vuoden ajan. Täten rakenteilla olevan kehätien valmistuessa 
vuonna 1984 päätieverkko jäsentyy selkeästi pääliikennevirtojen ja maankäyton 
suhteen. Rakenteellisesti päätieverkko täyttää liikenteen tarpeet arvioiduilla 
kehitystavoittei Ila vuoteen 2000 asti. 
Maankäytön ja liikenteen kehitysarvioihin liittyvien epävarmuuksien vuoksi on 
tavoiteverkossa esitetty myös varausluontoiset pitkän tähtäimen yhteydet 
Karsikko - Rantakylä ja Utra - Multimäki väleille sekä keskustasta Yläsatamaka-
dun jatkeelta Sirkkalaan. Näiden toteuttamistarvetta ja järjestystä ei tässä 
suunnitelmassa ole määritelty, mutta väylävarauksina ne on katsottu tarpeelli-
siksi säilyttää toistaiseksi. 

3.2 Verkon kuvaus 

Päätieverkon rakenne perustuu säteittäisiin pääväyliin ja keskustan kiertävään 
kehätiehen (kuva 18). Pääväylät ja esitetyt varaukset ovat maankäyttösuunnittei-
den mukaisia, eivätkä siten aiheuta muutoksia aikaisempiin suunnitelmiin. 
Pääliikennevirtojen reitit ovat selvästi osoitettavissa ja kehätie antaa mandolli-
suuden keskustan ohittamiseen sekä seudulliselle että kaupunginosien väliselle 
liikenteelle. Kehätien sijainti on otettu huomioon maankäytön kehittymisessä, 
joten ympäristöhäiriöt verkkotasolla jäävät vähäisiksi. 
Verkossa on esitetty seudullisina pääväylinä kehätie ja sille päättyvät: 

- Kuopiontie vi 17/23 
- Kajaanintie vi 18 
- Ilomantsintie kt 74 
- Imatrantie vi 6 

Muut pääväylät ovat alueellisia pääväyliä. Päätieverkkoa täydentävät kokooja-
kadut ja tiet. 
Ennustetut alueiden väliset vuoden 2000 ajoneuvovirrat sijoiteltuna tie- ja 
katuverkolle on esitetty kuvassa 19. 
Kehätien liittymäjärjestelyt toteutuvat pääosin eritasoratkaisuina jo ensimmäises-
sä vaiheessa. Karjalankadun ja Kuopiontien liittymät Kehätielle on tarkoituksen-
mukaista toteuttaa eritasoisina kehätien yhtenäisen standardin vuoksi. Noljakan 
alueen yhteydet keskustaan on esitetty Kuopiontien kautta, jolloin valtatielle 
toteutetaan eritasoliittymä. Hövtiäisentie yhdistetään samaan eritasoliittymään. 

3.3 Tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteiden ajoitus- 
ja kustannusarviot 

Kehittämistoimenpiteet perustuvat maankäytön ja liikenteen arvioituun kehittymi-
seen vuoteen 2000 mennessä. Vuoteen 1985 mennessä toteutuvat hankkeet 
perustuvat jo tehtyihin päätöksiin (kuva 20). 

1984 - 1985 

Päävastuu 
1 Kehätie välillä Utrantie—Kajaaniritie (Liperintie) 10,0 Mmk TVL 
2 Utrantien 	leventäminen 	ja 	liittymäjärjestelyt 

Rantakylässä 	............................ 5,0 Mmk Kaup 
3 Kettuvaarantie 	........................... 2,2 Mmk Kaup 
4 Nyyrikinkatu 	............................. 2,5 Mmk Kaup 
5 Sortavalankatu 	.......................... 1,5 Mmk Kaup 
6 Noljakantie 	.............................. 2,0 Mmk Kaup 
7 Kajaanintie 	jk+pp 	........................ 2,0 Mmk Kaup+TVL 
8 Nurmeksentie jk+pp 	..................... 0,3 Mmk Kaup 
9 Lappeenrannantie jk+pp 	.................. 1,7 Mmk TVL 

1984-1985 Yht 27,2 Mmk 

1986 - 1990 

10 Noljakka 	................................ 7,0 Mmk Kaup+TVL 
11 Raatekangas 	............................ 2,8 Mmk Kaup 
12 Utrantie 	+ 	Rantakylä 	..................... 7,5 Mmk Kaup 
13 Karsikko, yhdystie ja jk+pp 	............... 1,7 Mmk Kaup+TVL 
14 Niinivaara 	............................... 6,5 Mmk Kaup 
15 Kuhasalontie 	............................ 2,0 Mmk Kaup 
16 Linnunlandentie 	.......................... 1,5 Mmk Kaup 
17 Kuopiontie 	jk+pp 	........................ 2,6 Mmk TVL+kaup. 
18 Nurmeksentie jk+pp 	..................... 0,9 Mmk Kaup 
19 Ilomantsintie 	jk+pp 	...................... 3,1 Mmk TVL+kaup. 

1986 - 1990 Yht 	35,6 Mmk 

1991-2000 

20 Kuopiontie/Kehätie eritasoliittymä ..........10,0 Mmk TVL 
21 Karjalankatu/Kehätie eritasoliittymä ........5,0 Mmk Kaup+TVL 

1991 —2000 Yht. 15,0 Mmk 
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3.4 Keskusta-alueen järjestelyt 

Keskusta-alueen ruutukaavaverkossa koetut liikenneongelmat poistuvat osittain 
Kehätien valmistuessa. Samalla ajotottumukset ilmeisesti muuttuvat sekä 
keskustan katuverkossa että sisääntuloteillä. Täten tarjoutuu tilaisuus myös 
erilaisten toimenpiteiden selvittämiselle koko keskusta-alueen puitteissa. 
Tämän suunnitelman yhteydessä ei ole tarkasteltu keskustan yksityiskohtaisia 
toimenpiteitä. Laadittujen liikenne-ennusteiden perusteella ohjautuu ajoneuvolii-
kenteen lukumääräinen kasvu uudelle Kehätielle joten keskustan pääkatujen 
liikennemäärät vähenevät aluksi, mutta lisääntyvät vuoteen 2000 mennessä 
nykyisen suuruisiksi. Rantakadulla ajoneuvoliikenne pysynee nykyistä pienem-
pänä ja Kuopiontien suunnassa keskustan kuormitus kasvaa Noljakan alueen 
rakentamisen vaikutuksesta. 

Tie- ja katuverkkoehdotuksessa nykyiset pääväylät säilyvät edelleen pääväylinä. 
Väylävarauksena esitetty Yläsatamakadun silta muuttaa toteutuessaan 
keskusta-alueen toimintaperiaatetta. Katuverkon rakenne antaa mandollisuuden 
myös Kauppakadun kävelykatujärjestelyille, jota kokeiluluontoisena kannatti 
ruokakuntahaastattelun yhteydessä yli 50 % vastaajista ja vastusti n. 15 %. 
Pysyvän muutoksen kannattajia oli 38 % ja vastustajia 20 %. 
Keskustan katuverkon ja koko keskusta-alueen laadulliset, toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet ja ratkaisumandol lisuudet tulee selvittää erikseen keskus-
tan kehittämissuunnitelman yhteydessä. Tällöin voidaan myös selvittää ne 
seurausvaikutukset, joita Yläsatamakadun siltavaraus tuottaa keskustatoimin-
noille ja katuverkon toimivuudelle. 

4 JATKOTOIMENPITEET JA SEURANTA 

Joensuussa pitkään jatkuneen suunnitelmallisen päätieverkon kehittämistyön 
tuloksena on tieverkko parhaillaan toteutumassa muotoon, joka palvelee varsin 
pitkään kaupunkiseudun liikennetarpeita. Päätieverkkoa täydentävät väylät ja 
eräät pääväylien liittymäratkaisut toteutuvat maankäyttöratkaisujen ja liikenteen 
kehittymisen mukaisesti. Jatkotoimenpiteet kohdistuvatkin siten kehityksen ja nyt 
toteutuvien väyläratkaisujen vaikutusten seuraamiseen. 
Keskustan nykyiset ongelmat ja liikenneympäristön keh ittämistavoitteet ja 
mandollisuudet tulee selvittää ja tarkistaa tämänhetkisen tilanteen ja liikennepo-
liittisten tavoitteiden mukaisiksi. Liikennepoliittiset vaihtoehdot ja tavoitteet tulee 
muodostaa samanaikaisesti keskustatoimintojen kaavoitusperiaatteiden kanssa. 
Liikenneväylien ja liikenteen ohjaustoimenpiteiden paikalliset pienet parannus-
työt päätetään vuosittain liikenteen kehittymisessä tapahtuvien muutosten ja 
verkon kehittämistavoitteiden perusteella. 
Suunnittelutyön yhteydessä suoritettiin syksyllä 1982 alkuosa ennen—jälkeen 
tutkimuksesta, jolla selvitetään kehätien vaikutuksia liikennevirtojen suuntautu-
miseen sekä liikennemeluun. Tutkimukseen sisältyvät läpikulkuliikennevirtojen 
tutkimus rekisteritunnusmenetelmällä sekä liikennemelumittauksia kehätien 
vaikutusalueellaj kaupungin keskusta-alueella. Pekkalan sillan avaamisen sekä 
koko kehätien valmistumisen jälkeen tutkimukset on tarkoitus uusia. Tämän 
jälkeen suoritetaan myös tulosten analysointi ja raportointi. Alustavan suunnitel-
man mukaan melumittaukset suoritetaan syksyllä 1983 ja 1984 sekä rekisteritun-
nustutkimus syksyllä 1984. 
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