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Kaupunkiseutujen päaväylät - tilaselvitys.  Iisalmi, Joensuu, Kuopio  ja  Varkaus  I 
Alkusanat 

Kaupunkiseutujen pääväylät"  -selvitys 
 on  osa  Savo-Karjalan tiepiirin liikenne- 

ympäristön tilan selvitystä, josta ai-
emmin ovat valmistuneet melua,  poh-
javesiä,  ilman laatua, taajamia sekä 
luontoa, maisemaa  ja  kulttuuriympäris-
töä  koskevat selvitykset.  

Tielaitoksen keskushallinto  on  laatinut 
alustavat ohjeet kuhunkin  osaselvityk

-seen.  

'Kaupunkiseutujen pääväylät" -  selvi-
tyksessä  on  tarkasteltu Kuopion, Joen-
suun, Varkauden  ja  Iisalmen kaupun-
kialueilla olevien yleisten teiden ympä-
ristön tilaa. 

tuneet  myös  Dl Petri  Launonen  ja  ins. 
Matti  Romppanen  LT-Kuopio Oy:stä.  

Kaupunkikohtaisiin  neuvotteluihin ovat 
osallistuneet:  

Kuopiosta  

Matti  Asikainen 
 Lea  Pöyhönen 

 Kalle  Pöllänen 
Erkki  Pärjälä  

Joensuusta 
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lisalmesta 

Juhani Räisänen 
Raimo  Saarenvirta 

 Helena  Valta 
Osmo Koivistoinen  

Selvityksen  on  tehnyt  LT-Kuopio Oy 
 Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannos-

ta. Työtä  on  tiepiirissä  valvonut Airi 
Muhonen. Työtä varten perustettuun 

 ohjaavaan  työryhmään ovat kuuluneet 
suunnitteluryhmän päällikkö Hannu 
Nurmi, suunnittelija Ari  Varonen  ja  ym-
päristösuunnittelija  Airi Muhonen  Sa

-yo-Karjalan  tiepiiristä  sekä  DI  Markku 
 Huikkonen, fil.maist., valt.lis. Aija  Ket-

tunen  ja  hortonomi  Tuula Karhunen 
 LT-Kuopio Oy:stä. Työhön ovat  osallis- 

Tuomas Kettunen 
Martti Varis 
Jari Leinonen 

Varkaudesta 

Jouko  Miikkulainen 
 Kanta Krooks  

Eija Harjula  
Kaj  Pirinen 
Viiva  Ahtola  
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Tiivistelmä 

"Kaupunkiseutujen pääväylät" -  selvi-
tyksessä tarkastellaan Kuopion, Joen-
suun, Varkauden  ja  Iisalmen  kaupun-
kialuellia  olevien yleisten teiden ympä-
ristön tilaa,  Tarkastelualueita  ovat 
maankäytön  ja  liikenteen välinen vuo-
rovaikutus, kaupunkikuva,  orientoita-
vuus, pääväylien  suhde luontoon sekä 
kevyen liikenteen  ja  joukkoliikenteen 

 yhteydet. 

Lähtökohtana ovat kaupunkien eri
-tyisplirteet  sekä  maankäyttöä  ja  yleisiä 

teitä koskevat suunnitelmat  ja  selvityk-
set. Selvitysten tavoitteena  on  tär-
keimpien  toimenpidetarpeiden  määrit-
tely  kaupungeittain.  

Kaikissa  tarkasteltavissa  kaupungeis-
sa  pääväylien  ja  kaupunkirakenteen 
suhde  on  erilainen, mikä johtaa erilai-
siin ongelmiin  ja  ratkaisuihin. 

Iisalmessa tärkeimmät yleistä tiestöä 
koskevat puutteet tulevat ohikulkutien 
rakentamisen yhteydessä korjattua. 
Kaupungin sisäisen liikenteen järjeste-
ly  ja  kaduksi  jäävän vanhan valtatien 
ympäristö vaativat toimenpiteitä. 

Joensuussa  kehätiesuunnitelman  to-
teutus parantaa monia nykyisiä on-
gelmia.  Kehätiesuunnittelun  yhteydes-
sä ei kuitenkaan suunniteltu liikenne

-melun  torjuntaa, vaikka haitta todet
-tiinkin.  Myös  kehätien  kaupungin puo-

lelle jäävät  valtatieosuudet,  jotka tule-
vat muuttumaan  kaduiksi,  kaipaavat 
paikoitellen  melusuojausta  ja  tieympä-
ristön jäsentämistä  sopeutuakseen 
paremmin kaupunkikuvaan. 

Kuopiossa kattavaa  Ii  ikennejärjestel-
mäsuunnitelmaa  pidetään tarpeellise-
na  valtatiehen tukeutuvan nauhakau-
pungin  kevyelle-  ja  joukkoliikenteelle 

 aiheuttamien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi.  Kiireellisimmäksi  todettu

-jen melusuojausten  ja  viitostien mai-
semasuunnitelmassa todettujen  toi

-menpidetarpeiden  toteuttaminen pois-
taa esille tulleita ongelmia. Kuopiossa 

 orientoitavuus  kaipaa myös paranta-
mista. 

Varkaudessa valtatien  5  parannus- 
hankkeissa  on  kiinnitettävä huomiota 
valtatiellä oleviin vaarallisiin  liittymiin  ja 

 epämääräisen  tieympäristön  sekä 
 orientoitavuuden  parantamiseen.  

Varkaudessa  on  myös kevyen liiken-
teen liikenneturvallisuuden  paranta

-mis-  ja  meluntorjuntatarpeita.  Valtatien 
 23  keskustaosuudella  haasteena  on 
 kaupungin sisäisen liikenteen  ja  valta-

tien liikenteen  yhteensovittaminen.  
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JON DA  NTO  

1  Johdanto  

1.1  Yleistä  

"Kaupunkiseutujen pääväylät" -  selvi-
tyksessä tarkastellaan kaupunkialueilla 
olevien yleisten teiden ympäristön ti-
laa. Selvitystyötä varten tielaitoksen 
keskushallinto  on  laatinut ohjeen, joka 

 on  nimeltään "Kaupunkiseutujen  pää- 
väylät - tilaselvitys".  Savo-Karjalan 
tiepiirissä selvitys koskee Kuopion, 
Joensuun, Varkauden  ja  Iisalmen kau-
punkeja. Näiden kaupunkien olosuh-
teet poikkeavat toisistaan,  ja  kaupun-
kien yleisille teille  on  sekä tiepilrin että 
kaupunkien toimesta tehty  tai  tekeillä 
erilaisia selvityksiä  ja  suunnitelmia. 
Näistä syistä jokaista kaupunkia tar-
kastellaan  sen  omista lähtökohdista 
eikä keskushallinnon tekemää ohjetta 
noudateta yksityiskohtaisesti. Selvitys- 
työtä rajattiin lisäksi niin, että tarkaste-
lussa keskitytään olemassa olevan 
suunnittelu-, kaava-  ja  selvitysaineis

-ton hyödyntämiseen.  

Yhteistyö kaupunkien henkilöstön  ja 
 tiepiirin rakennushankkeiden projekti- 

päälliköiden kanssa oli työn aikana 
tiivistä. Jokaisessa kaupungissa järjes- 

tettiin 	neuvottelu, 	johon 	osallistui 
maankäyttö-,  liikenne-  ja  ympäristön-
suojeluasioita hoitavia viranhaltijoita. 

Kaupungeista käytettävissä  on  eri- 
tyyppistä aineistoa, mikä vaikutti myös 
raportin sisältöön.  

1.2  Tavoitteet 

Selvityksen tavoitteena  on  määritellä 
kaupunkikohtaisesti tärkeimmät toi-
menpide-  ja  parantamistarpeet,  luoda 
yleiskuva kaupunkien liikenneympäris-
tön tilasta sekä lisätä kaupunkien  ja 

 tieplirin  välistä yhteistyötä.  

1.3  Selvitystehtävä  

Selvityksen kohteena ovat kaupunki-
alueilla sijaitsevat yleiset tiet. Myös 
niihin välittömästi liittyviä katuja tarkas-
tellaan jonkin verran. Tarkastelutasona 

 on  yleiskaava. Selvitykseen otettavien 
väylien valinnassa  on  otettu huomioon 
lähivuosina tapahtuvat teiden hallin-
nolliset muutokset. 

Selvityksen keskeisimmät osatehtävät 
ovat:  

1. Maankäytön  ja  liikenteen vuoro vai-
kutuksen selvittäminen sekä liiken-
teen toimivuuden  ja  liikenneturvalli-
suuden 	arviointi. 	Tarkastellaan 
maankäytön  ja  liikenteen keskinäisiä 
vuorovaikutussuhteita sekä liiken-
neväylien ongelmia  ja  puutteita.  

2. Kaupunkikuvan arviointi. Tarkastel-
laan kaupunkikuvan  ja  maiseman 
suhdetta pääväyliin.  

3. Kaupungin orientoitavuuden arviointi 
yleiseltä  tie  verkolta  katsottuna. Tar-
kastellaan 	mm. 	luonnollista  ja 

 opastuksenvaraista orientoitavuutta.  
4. Väylästön  suhde luontoon. Tarkas-

tellaan väylien  ja  ekosysteemin  vä-
lisiä ristiriitoja  ja  tien sopeutumista 
maastoon.  

5. Kevyen liikenteen verkon  ja  joukko- 
liikenne yhteyksien ongelmat  ja 

 puutteet. Tarkastellaan yleisten tei-
den kevyen liikenteen väyliä  tai  niitä 
korvaavia väyliä, pääväylien  ja  ke-
vyen liikenteen väylien risteämistä 
sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjes-
telyjä  ja  pysäkkien saavutettavuutta.  

Selvityksen kohteena olevissa kau-
pungeissa oli meneillään  tai  juuri val-
mistunut seuraavia pääväylien ympä-
ristön tilan kannalta keskeisiä hankkei-
ta: 
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JONDANTO  

Valtatien  5  uutta Iisalmen  ohittavaa 
 linjausta rakennetaan parhaillaan  ja 
 ohitus otetaan käyttöön kuluvan vuo-

den  1996  aikana. Ohikulkutien  suunnit
-tel  uas iaki rjo  i  ssa  ja  vai  kutusselvityk-

sessä  on  käsitelty ympäristön tilan 
selvitykseen liittyviä asioita, erityisesti 
liikenteen toimivuutta,  liikenneturval  Ii

-suutta, tieympäristöä  ja  melutilannetta. 
 Ohikulkutien suunnittelun yhteydessä 

käsitelty tieverkko kattaa suuren osan 
 pääväylien  ympäristön tilan selvityk-

sessä käsiteltävää verkkoa. 

Joensuun  kehäväylän  kehittämistä 
koskeva  yleissuunnitelman  tarkistus 
valmistui keväällä  1996  ja  se  käsittää 
suuren osan taajama-alueella sijaitse-
vista yleisistä teistä. 

Koska Kuopion  ohittava  valtatie  5 on 
 tärkeä väylä sekä  pitkämatkaiselle  että 

kaupungin sisäiselle liikenteelle, valta- 
tiehen kohdistuu jatkuvasti suunnitte-
lua  ja  toimenpiteitä. Meneillään ovat 

 mm.  suunnitteluhankkeet  välillä Peto
-nen - Siikalahti  ja  Pälväranta -  Vuorela. 

 Viitostien  maiseman  yleissuunnitelma 
 valmistui vuonna  1995.  Kaupungin 

omassa maankäytön suunnittelussa 
erityistä huomiota kiinnitetään liiken- 

teen  ja  kaupunkirakenteen väliseen 
suhteeseen. 

Varkaudessa valtatie  23,  joka lävistää 
kaupungin keskustan  ja  on  keskusta- 
osuudella katu, muuttuu yleiseksi tiek-
si. Keskustan  länsipuolelta ohittavan 

 valtatien  5  parantamista koskevia 
 suunnitteluhankkeita  on  myös käyn-

nissä.  
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2.  Kaupunkikohtainen  tarkastelu  

2.1  Iisalmi  

Sijainti, kaupunkirakenne, maan- 
käyttö  ja pääväylästö  

Iisalmen kaupunki sijaitsee Poroveden 
 ja Paloisjärven  välisellä kannaksella. 

Asutus levittäytyy Poroveden itärannal
-le  ja  osittain pienen Paloisjärven ym-

pärille. Paloisvirta, jonka kaikki eteläs-
tä keskustaan tuleva liikenne ylittää, 
rajaa keskustaa etelässä. Kaupungin 
läpi kulkee Kuopio - Kajaanin rautatie 
(Kartta lA). 

Kaupungin ydinkeskustassa  on  ruutu-
kaavarakenne, mutta reuna-alueilla 
rakenne muuttuu hajaantuneeksi 
(yhdyskuntarakenne muuttuu tyypil-
tään orgaaniseksi) sijoittuen nauhana 

 ja ryppäinä  etupäässä vanhan valtatien 
 5  varrelle. Kaupunki  on  selkeästi yksi-

keskustairien. Keskustan ydinalueen 
muodostavat tori, linja-autoasema  ja 
Raatihuone. 

Päivittäistavarakaupan  pinta-alasta  n. 
70  %  ja  kaupan erikoispalveluista  n. 85  

%  sijaitsee kaupungin keskustassa. 
Maankäytöllisenä tavoitteena  on  ydin-
keskustan elinvoimaisuuden säilyttä-
minen. Tavoitteeseen pyritään ydin- 
keskustaa eheyttämäHä sekä saavutet-
tavuutta  ja  viihtyvyyttä lisäämällä. 
Kaupungin kasvusuuntina ovat pohjoi-
nen  ja  etelä. (Kartta  1 C)  

Parhaillaan rakennettava, kuluvana 
vuonna  1996  liikenteelle avattava val-
tatien  5  uusi linjaus ohittaa taajaman 
itäpuolelta,  ja  valtatie  27  ohittaa kau-
pungin pohjoispuolelta. Keskustan lii-
kenteellinen syöttö tapahtuu näiltä 
pääväyliltä neljän sisääntuloväylän 
kautta. (Kartta  1B)  

Väylästön  hallinnollinen tilanne ilme-
nee kartalta lA. Ohikulkutien valmis-
tumisen jälkeen siirtyy nykyinen valta-
tie  5  kaupungin puolelle jääviltä 
osuuksiltaan kaupungin hallintaan. 
Hallintasuhteen muuttamisesta  on 

 tiepiirillä  ja  kaupungilla keskinäinen 
sopimus. 

Suunnittelutilanne 

•  Ohikulkutien rakentamisen myötä 
tärkeimmät yleistä tiestöä koskevat 

suunnitelmat  on  toteutettu  tai  niitä 
toteutetaan parhaillaan. Ohikulku-
tiehankkeesta  on  tehty myös kattava 
vaikutusselvitys. 

•  Keskustan osayleiskaavoitus, johon 
liittyy tavoitteellinen liikennesuunni-
telma,  on  meneillään. 

Kaupunkikuva  ja katutila  

Iisalmen keskustan muotoutumiseen 
 on  vaikuttanut eniten alueen topogra

-fia,  ydinkeskustan voimakas ruutukaa-
vageometria sekä vesistöjen sijainti. 
Kaupunkikuva  on  kehittynyt vanhasta, 
puutalovaltaisesta rakennuskannasta 
epäyhtenäisiksi betoni-  ja tiilikerrosta-
loalueiksi.  Kaupungin identiteetille 
merkityksellisiä ovat Paloisvirta  ja 
Pohjolankadun koivukujanne. 

Ohikulkutielle  (VT 5)  kaupunki ei käy-
tännöllisesti katsoen näy kuin vilauk-
selta Kilpivirran sillalta (Kartta iD). 
Tämän vuoksi orientoituvuuteen ohi-
kulkutieltä  on  kiinnitetty huomiota eri-
tyisesti eteläisen pääsisääntuloli itty

-män  valaistus-  ja ympäristösuunnitte-
lussa.  Lisäksi kaupunki hoitaa pääväy

-lien  lähialueilla  olevien taajamametsi-
ensä maisemaa  ja  ylläpitää maisema- 
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I peltoja. Erityistä huomiota kiinnitetään 
Koijonvirran kulttuurimaisemaan. 

Tiepiirin  ja  kaupungin tulisi yhteistyös-
sä tarkistaa sisääntulo-osuuksien ilme 

 ja tiemaisema  siten, että ne muodosta-
vat yhtenäisen kokonaisuuden valta-
tien liittymästä keskustaan. Vanha  vii

-tostie  on  keskustan lähestymisalueel  la 
 leveä  ja valtatiemäinen.  Se  sopii huo-

nosti kaupunkiympäristöön eikä ole 
kevyen liikenteen kannalta viihtyisä. 

Liikenne  ja liikenneturvallisuus  

Kun Iisalmen ohikulkutie otetaan käyt-
töön, poistuu viimeinen suuri liiken-
teellinen  tukos  valtatieltä  5  väliltä  Hel-
sinki -Sodankylä. Ohikulkutien ennus-
tettu liikennemäärä vaihtelee välillä 

 2800-7900  ajon./vrk (KVL-ennuste 
 1994).  

Liikennemäärä  keskustassa tulee vä-
henemään ohikulkutielle siirtyvien ajo-
neuvojen verran eli noin  4000 

 ajon./vrk.  Esimerkiksi Paloisvirran  sil-
laIla liikennemäärien  ennustetaan nou-
sevan nykyiselle tasolle vuoteen  2015 

 mennessä. Liikenteen sijoittuminen 
tulee muuttumaan laajemmaltikin 

uuden 	ohikulkutien 	rakentamisen 
myötä. Kaikista yleisten teiden onnet-
tomuuksista valtatiellä  5 on  tapahtunut 
noin  60  %.  Vastaavasti katuverkon 
onnettomuuksista noin  60  %  tapahtuu 
Pohjolankadulla. Uuden ohikulkutien 
rakentamisen  on  arvioitu vähentävän 
henkilövahinko-onnettomuuksia vuosi-
tasolla  15  %  sillä  tie-  ja katuverkolla, 

 johon  se  vaikuttaa. Onnettomuusalt-
tiiksi  jää  edelleen vanha  vt  5  välillä 
Koljonvirran kiertoliittymä - uusi  vt  5 

 (tuleva maantie  588),  mutta liikenne- 
määrien vähetessä kolmasosaan tule-
vat myös onnettomuusmäärät vastaa-
vasti vähenemään (Kartta  1 E). 

Katuverkkoon  kuuluva Pohjolankatu 
 jää  vielä onnettomuusalttiiksi huolimat-

ta liikennemäärien vähenem isestä. 
Liikenteelliset ongelmat helpottuvat 
uuden ohikulkutien  ja  sille siirtyvän 
liikenteen ansiosta. Mikäli ohikulkutietä 
ei rakennettaisi, tultaisiin katuverkkoon 
kuuluvan Pohjolankadun kapasiteetti 
ylittämään. Ohikulkutien myötä pohjoi-
sen suunnan  ja  erityisesti Kajaanin 
suunnan sisääntulo kaupunkiin muut-
tuu rakennettavalle Ratakadulle.  Rata- 
katu liittyy Kilpivirrantiehen kohdassa, 
jossa Kilpivirran  tie  auttaa rautatien. 
Liikennemäärien kasvaessa tätä kautta 
kaupunkiin tuleva liikenne aiheuttaa 
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hidastuisivat. 	Keskustan liikenteen 
sujuvuutta voisi parantaa myös  mm. 

 pysäköintijärjestelyilla, yksisuuntais-
tamisilla  sekä  ajokaistoja järjestelemäl

-lä  ja  lisäämällä. Myös  kävelykatuosuu
-det  parantavat keskustan viihtyvyyttä 

 ja  turvallisuutta 

Tiepiirin  ja  kaupungin tulisi yhteistyös-
sä tarkistaa myös sisääntulo- 
osuuksien ilme  ja  tiemaisema  siten. 
että ne muodostavat yhtenäisen koko-
naisuuden valtatien liittymästä keskus-
taan. Vanha valtatie  on  keskustan  lä

-hestymisalueella  leveä  ja  valtatiemäi-
nen.  Se  sopii huonosti  kaupunkiympä-
ristöön  eikä ole kevyen liikenteen kan-
nalta viihtyisä  

Koko  kaupunkialueella olisi tehtävä 
kattava kevyen liikenteen yhteyksien  ja 

 olosuhteiden tarkastelu,  sillä  pääväy
-Ian  ohittaessa kaupungin kevyen lii-

kenteen yhteydet keskustassa vaativat 
 selkeyttärnistä. 

Meluntorjunnan  tarve  ja  mandollisuu-
det olisi tarkistettava vanhan valtatien 
varrella sekä keskustan etelä- että 
pohja  i  spuo  le  Il  a.  

_ 

TT,?ipH ', ____  

Näkymä  Kilpivirralle valmistuvalta ohikulkutieltä 
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Etelästä kaupunkiin tuleva liikenne 
kulkee Paloisvirran  sillan  kautta.  

I 
I 	 Vanha valtatie  5 on  sisääntulotienä  

leveä  ja  paljas. Kuvassa sisääntufo 
pohjoisesta.  

I  
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2.2  Joensuu 

Sijainti,  kaupunkirakenne,  maan- 
käyttö  ja  pääväylästö  

Joensuun kaupunki sijaitsee Pyhäse
-län  järven pohjoisrannalla Kuopion, 

Kajaanin  ja  Lappeenrannan teiden 
solmukohdassa. Kaupunkia halkaise

-va Pielisjoki  liittyy kiinteästi kaupun-
gin historiaan. Pääväylät yhdistävän 
kehätien lisäksi kaupunkia jakaa 
Nurmeksen, Pieksämäen  ja  Lappeen-
rannan rautatie. (Kartta  2A)  

Kaupungin ydinkeskustassa  on  sel-
keä ruutukaavarakenne, mutta kau-
punkirakenne muuttuu kehätietä lä-
hestyttäessä nopeasti konsentriseksi. 
Joensuu  on yksikeskustainen.  Kau-
pungin maankäytöllisenä tavoitteena 
yleiskaavassa  on  keskitetty kaupun-
kimalli, jossa asutusalueet  on  jaettu 
viiteen palvelukeskukseen, keskusta 
mukaan lukien. Lisäksi kaupungin 
pohjoisosassa  on työpaikkavyöhyke. 

Kaupunkiseutu  tiivistyy  ja  kehittyy ny-
kyisellä paikallaan. Työpaikkavyöhy-
ke sijaitsee suurimmaksi osaksi kehä- 
tien pohjoispuolella, jonne myös kaa- 

voituksella  on  osoitettu uutta, täyden-
tävää teollisuutta. Myös nykyisiä 
asuntoalueita tullaan ensisijaisesti 
tiivistämään. Uusia asutusalueita  on 
kaavassa  osoitettu Marjalan suun-
taan, Koillispuistoon, liksenjoelle  ja 

 Penttilään. Penttilän muuttuminen 
teollisuusalueesta asuntoalueeksi 
tulee muuttamaan sataman asemaa 
kaupunkirakenteessa. (Kartta  2C) 

Kehätie  (valtatie  6  ja  17)  kulkee kau-
punkirakenteen sisällä  ja  sivuaa kes-
kustaa. Kehätie  on  kaupungin kes-
keisin väylä, joka yhdistää kaupungin 

 ja sen lähialueiden  asuin-, teollisuus- 
ja  kauppa-alueet toisiinsa. Kaupunki-
rakenteen sisälle sijoittuvana vilkaslii-
kenteinen kehätie  on  myös alueita 
toisistaan erottava tekijä. Liikenteelli-
nen syöttö keskustaan tapahtuu  sä-
teettäisesti kehätieltä  usean liittymän 
kautta, jolloin kehätie toimii syöttö- 
renkaan tavoin. (Kartta  2B) 

Väylästön  hallinnollinen tilanne ilme-
nee kartalta  2A. Kehätien  kehittämi-
seen liittyen  on  sovittu kehätien kes-
kustan puolelle jäävien valtateiden  6 

 ja  17 jatkeiden  siirtymisestä kaupun-
gin hallintaan. Satamaan johtava  Hu- 

kanhaudantie-Kuhasalontie  siirtyy  tie- 
laitoksen hallintaan syksyllä  1996.  

Suunnittelutilanne 

•  Yleiskaavan tarkistus  on  meneil-
lään. 

• Liikenneturvallisuussuunnitelma  on 
 tehty vuonna  1992 

• Kehätien  kehittäminen: yleissuunni-
telman tarkistus valmistui keväällä 
1996.Hankkeeseen sisältyy  mm. 
eritasoliittymien  rakentamista,  hit-
tymien  parantamista  ja kehätien 

 myöhempi nehikaistaistaminen 
• Raatekankaan eritasoliittymästä  on 

 tehty suunnitelma 
• Hukanhaudantien  ja Niinivaarantien 

 risteykseen  on  suunniteltu kiertohiit-
tymä liittyen Hukanhaudantien 
muuttamiseen yleiseksi tieksi vähiihä 
valtatie  6 - Satamatie 

•  Valtatie  17  välillä Ylämylly - 
Joensuu sekä Marjalan eritasoliit-
tymä ovat parhaillaan rakenteilla 

I 
H 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



vaihtelevat kaupunkialueella välillä 
 8500-9300  ajon./vrk.  Yleiseksi tieksi 

 muuttuvalla Kuhansalon - Hukanhau-
dantiellä KyL  on 1100-4700  ajon./vrk. 

Onnettomuusalttiita liittymiä  ovat val-
tatiellä  6  Karjalankadun - Pohjolanka

-dun  liittymä (paljon kevyen liikenteen 
onnettomuuksia),  Käpykankaan erita-
soliittymän  pohjoisen  rampin  - Kuur-
nankadun  liittymä  lähialueineen  ja  

Raatekankaantien - Jukolankadun 
 liittymä (Kartta  2E).  Valtatiellä  17  vaa-

rallisin liittymä  on  Siilaisen  liittymä  ja 
 varsinkin  Pankakoskentien  I  Tullipor-

tinkadun  liittymä. Lisäksi  Hukanhau-
dantien - Niinivaarantien  liittymä  on 

 ollut  onnettomuusaltis.  Muita erityisen 
 onnettomuusalttiita tieosuuksia  ei  tar

-kastelualueella  esiinny. Onnetto-
muuksien  tapahtumapaikoista  johtuen 
suuri  osa  onnettomuuksista  on  kään- 

I  
12  Kaupunkiseutujen paavaylät - tilaselvitys,  Iisalmi, Joensuu, Kuopio  ja  Varkaus 

 KAUPUNKIKOHTAINEN  TARKASTELU, JOENSUU  

Kaupunkikuva  ja  katutila  

I 	Koska Joensuu sijaitsee melko tasai- 
sella kankaalla, aukeaa  ohikulkutieltä 

 näkymiä  vain  keskustan reuna- 

I  alueille  ja  teollisuusalueelle.  Tienvar-
sien  pusikoitumisen  takia  tieympäristö 

 ja  kaupunkikuva  on  monotoninen  ja  

I  hahmottumaton  (Kartta  2D).  Ympäris-
töllisen kohokohdan  muodostaa  Pie

-lisjoen  ylittävän Pekkalan  sillan  ym- 

I päristöstä  avautuva kaupunki-  ja  joki
-varsinäkymä. Maamerkkien  ja  ympä - 

I 
 ristöllisten tunnistimien  puutteen takia 

tien jaksottuminen  ja  ohjautuvuus  jää 
 puutteelliseksi. 

Kaupungin  sisääntulokaduiksi  muut- 
tuvat  valtateiden  17  ja  6  osuudet ovat 

leveitä 

 ja  valtatiemäisiä  ja  sopivat 
sellaisina huonosti kaupunkikuvaan. 

 Tien  luonteen muuttuminen tulisi  nä-
kyä  myös  tieympäristössä  

I Liikenne  ja  liikenneturvallisuus 

Valtateiden  6  ja  17  liikennemäärät  

I 	vaihtelevat kaupunkialueella välillä  
8400-1 5600 	ajon./vrk. 	(KVL -95). 

 Teillä  5011  ja  5012  liikennemäärät  

I  
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tymis-, 	risteämis-  ja 	peräänajo - 
onnettomuuksia. 	Onnettomuustilan - 

I  netta  tulevat helpottamaan kehätien 
parantamisen yhteydessä suunniteltu-
jen eritasoliittymien rakentamiset,  

I  kiertoli ittymän  rakentaminen Hukan-
haudantien  I  Niinivaarantien  liitty-
mään sekä valojärjestelyt Voimatien  

I  liittymässä. Myös Raatekankaantien / 
Jukolantien liittymään  on  tehty erita-
soliittymäsuunnitelma.  

Ruuhkautuvia tieosia  ovat valtatie  6 
 välillä Repokallion eritasoliittymä-

Käpykankaan eritasoliittymä, valtatiel-
lä  17  väli Marjala - nelikaistainen 
osuus sekä Slilaisten liittymän länsi- 
puoli. Näihin ongelmakohtiin tuovat 
parannusta nelikaistaisen valtatien 
rakentaminen välille Ylämylly-
Noljakka sekä kehätien nelikaistais-
tammen. Valtatiellä  6 on  muutamia 
siltoja, joissa alikulkukorkeus  on  alle 

 4,6  metriä. 

I 
I  

Kevyt liikenne  ja  joukkoliikenne  

Yleisiin teihin liittyvä kevyen liiken-
teen verkosto  on kattavuudeltaan  hy-
vä  ja  Joensuu onkin tunnettu pyöräi-
lykaupunkina (Kartta  2F).  Kaupunki- 
rakenteellisesti tärkein kevyen liiken-
teen reitti ulottuu Utrasta kaupungin 
keskustaa sivuten Noljakkaan. Reitti 
kulkee pääasiassa  ranta-alueilla  ja  se 

 yhdistää itäisiä  ja  läntisiä kaupungin-
osia keskustaan. Kaupungin itäosien 
asukkaiden tärkein yhteys  on Repo- 
kallion alueelta liksenvaaran kautta 
Kulhoon. Kevyen liikenteen viitoitus 

 on  myös toteutettu kattavasti. 

Yksittäisiä puutteita esiintyy  mm. Kul-
hon  paikallistien, Ilomantsin tien  ja 

 Kuhasalontien  varsilla (Kartta  2D). 
Joukkoliikenteen  ongelmat johtuvat 
pääosin ruutukaava-alueen reitti-  ja 

 pysäköintijärjestelyjen  puutteista. Se-
kä kevyen liikenteen että joukkoliiken

-teen  olosuhteiden parantamiseksi tu-
lisi tilannetta tarkastella eri liikenne-
muotojen  ja  maankäytön muodosta - 
mana  kokonaisuutena (liikenne-
järjestelmäsuunnitelma).  

Liikennemelu 

Liikennemelusta  on  haittaa useissa 
kohteissa valtateiden  6  ja  17  varrella 
sekä kehätien sisäpuolelle jäävillä 
kaupungin hallintaan siirtyvillä valta- 
teiden  17  ja  6 osuuksilla  (Kartta  2D). 

 Osasta  on  jo  tehty alustavia suunni-
telmia.  Jo  toteutetut meluesteet näky-
vät kartalla  4.  

Yhteenveto  ja  johtopäätökset  

Kehätiesuunnittelun  yhteydessä  on 
 käsitelty suuri  osa  Joensuun kau-

pungin pääväyliin liittyvistä toimenpi-
detarpeista. Toimenpiteet  on  suunni-
teltu toteutettavaksi vaiheittain seu-
raavasti:  

1. Slilaisten eritasoliittymä  
2. Muut eritasoliittymät: 	Käpykan- 

kaan, Utrantien, Kettuvaarantien  ja 
 Repokallion liittymät  

3. Karjalankadun tasoliittymän  muut-
taminen eritasoon, Utra - Raate-
kangas - Onttola -yhteys  ja  Yläsa-
tamakadun  silta  

4. Toisen ajoradan rakentaminen ke-
hätielle  

I 
I 
I 
I 
I 

I  
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Kehätiehankkeen  toteuttamisen yhte-
ydessä parannetaan erityisesti liitty-
mäalueiden tieympäristöä. Heti, en-
nen varsinaisten rakennustoimenpi-
teiden aloittamista  on  esitetty Kehä- 
tien lähialueiden kasvillisuuden val-
mennus-  ja hoitotoimia.  Varsinaiset 
maiseman-  ja ympäristönhoitotoimet 

 toteutetaan rakennusvaiheiden kans-
sa saman aikaisesti. Meluntorjuntaa 
ei kehätien yleissuunnitelman tarkis-
tamisen yhteydessä suunniteltu. 

Kehätiehankkeen  lisäksi toteutetta-
vaksi  tai  selvitettäväksi jäävät seu-
raavat  asiat: 

Kehätien  kaupungin puoleinen alue  
•  Läntisen  ja  pohjoisen sisääntulo-

väylän muuttaminen kaupunkiku-
vaan sopiviksi vaatii katutilan uu

-del  leen jäsentämistä  ja  ympäristö- 
suunnittelua 

• Meluntorjunnan  suunnittelu  ja  toteu-
tus. Melualueelle jäävää asutusta  on 

 sekä läntisen että pohjoisen sisään-
tuloväylän lähialueilla  

Li  ikennejärjestelmäsuunnitelma 	kau- 
pungin  ja  tiepiirin yhteistyönä  on tar

-peell  men  erityisesti joukkoli ikenteen  ja 
 kevyen liikenteen olosuhteiden kehit-

tämiseksi. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Kehätie 
• Meluntorjuntatarpeen  tarkistaminen 

 ja toteutettavien melusuojausten 
 suunnittelu 

Valtatie  17  
• Meluntorjunnan  suunnittelu  ja  to-

teutus. Melualueelle jäävää asutus-
ta  on  Kuuselassa, Marjalassa, Ky-
dön alueella  ja Noljakassa.  

I 
I 
I 
I 
I Valtatie  6  

Ei erityisiä toimenpidetarpeita Kehätien  kehittämisen yhteydessä parannetaan myös tieympäristöä. 

I 
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Sisääntulo kaupunkiin  on  leveä  ja val-
tatiemäinen.  Yläkuvassa näkymä kau- 

I 

	

	
pungista  länteen, alhaalla näkymä 
kaupunkiin päin. 
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2.3  Kuopio 

Sijainti,  kaupunkirakenne,  maan- 
käyttö  ja  pääväylästä  

Kuopion kaupunki sijaitsee Kallaveden 
ympäröimänä mäkisessä, Puijon hallit-
semassa niemessä. Voimakkaat 
maastonmuodot  ja  runsaat vesistöt 
ovatkin tyypillisintä Kuopiota. 

Kaupungin ydinkeskusta  on ruutukaa
-va-aluetta. Muutoin kaupungin asun-

toalueet ovat sijoittuneet nauhamai-
sesti pääväylän, valtatien  5  varrelle. 
(Kartta  3C)  Tämä  on  vaikuttanut myös 
keskustarakenteeseen,  sillä  yhden 
voimakkaan, varsinaisen keskustan 
lisäksi  on  muodostunut melko yhtenäi-
siä  ja  selvästi rajautuvia kerrostalolä-
hiöitä, joille  on  kehittynyt omia keskus-
tatoimintoja. 

Autoistumisen  myötä  on lähiöraken-
teen  rinnalle kehittynyt autokaupungin 
rakenneosat: vahva pääväyläverkosto, 
erilliset työpaikka-  ja palvelualueet, 

 laajat omakotialueet, keskustan pysä-
köintilaitos  ja automarket kauppakes-
kukset.  Tämän seurauksena lähiöitten 
palvelutaso  on  heikentynyt  ollen  hyvä 

enää  vain väestöpohjaltaan  suurim-
missa lähiöissä.  

Kaavallisena  tavoitteena  on autokau-
punkikehityksen  rinnalla pyrkiä säilyt-
tämään vahva kaupunkikeskusta sekä 
paikallisliikenteeseen  ja  omiin palve-
luihin tukeutuva lähiörakenne. Maan- 
käyttöä pyritään tehostamaan ensisi-
jaisesti nykyisillä alueilla. Uusia työ-
paikka-alueita kehitetään Kolmisop

-peen, Pitkälahteen, Sorsasaloon  sekä 
tarvittaessa Matkuksen alueilla. Uusien 
kerros-  ja  rivitalojen rakentaminen si-
joittuu etupäässä Petoselle, Pirttiin  ja 
Savolanniemen  etelärannalle. Oma-
kotitalorakentaminen etenee Pirttinie-
meen  ja Rautanierneen.  

Valtatie  5  kulkee osittain taajamara-
kenteen sisällä mutta sivuaa keskus-
taa, jolloin keskustan liikenteellinen 
syöttö tapahtuu ohisyöttönä usean  hit-
tymän  kautta. Kaupunkirakenne voi 
suurelta osin tukeutua valtatiehen, 
mutta toisaalta moottoritietasoinen 
väylä kaupunkirakenteessa muodostaa 
laajan erottavan  ja  häiritsevän sekä 
erityisesti kevyttä  ja joukkollikennetta 

 haittaavan  elementin.  (Kartta  3B) 

Väylästön  hallinnollinen tilanne ilme-
nee kartalta  3A.  Kartalta ilmenevän 
lisäksi yksittäisistä kohteista voidaan 
mainita 
• Sorsasalon  silta rautatien yli, joka 

 on  yleistä tietä 
• Tasavallankadun  osa,  joka siirtyy 

kaupungille 
• Leväsen eritasoliittymäsilta,  joka 

siirtyy kaupungille 
Tarkastelussa olevien kaupunkien  vä- 
I  isen  yhtenäisyyden saavuttamiseksi 
teiden toiminnalhinen luokitus poikkeaa 
jonkin verran Kuopion kaupungin 
yleiskaavasta. 

Suunnittelutilanne  

Tärkeimmät tarkastel ualueen tiestöä 
koskevat suunnitelmat ovat: 
•  suunnitelma valtatien  5 kolmikais-

taistamisesta  välillä Petonen-
Siikalahti sekä Siikalanden eritaso-
liittymän parantamisesta (alkamas-
sa) 

•  valtatie  5  välillä Päiväranta-Vuorela 
-yleissuunnitelma valmistuu vuoden 

 1996  kuluessa 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
LI  
I 
I 
I 
ii  
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Kaupunkikuva  ja  katutila  

Valtatieltä  5  ei avaudu varsinaista 
kaupungin keskustanäkymää.  Sen  si-
jaan kaupungin reuna-alueet, asutus  ja 

 teollisuusalueet vilahtavat paikoitellen 
näkyviin. Vaihtelevat mäkiset metsä-
alueet sekä vesistö-, taajama-  ja vilje-
lyosuudet jaksottavatkin  tietä.  Kau-
punkikuvallisena  ongelmana voidaan 
pitää tielle näkyvää teollisuus-  ja  työ-
paikka-alueiden jaksoa, joka ulottuu 
Rasinmäeltä Särkilandelle  ja  edelleen 
Huuhanmäelle Kuopion eteläiseen  hit-
tymään. Tarpeelhisuudestaan  huolimat-
ta myös meluntorjuntarakenteet ovat 

monotonisia  ja  maisemaa peittäviä. 
(Kartta  3D) Kaupunkikuvallisia  helmiä 
ovat Pitkälanden vanhojen teollisuus-
rakennusten  ja  uuden lämpölaitoksen 
muodostama "kaupunginportti" sekä 
Huuhanmäen, Taivaanpankon  ja  Pui-
jon kehystämä keskussairaalan ympä-
ri stö.  

Liikenne  ja  liikenneturvahlisuus  

Valtatien  5 liikennemäärät  keskustan 
lähialueilla vaihtelevat välillä  22700-
32500 ajon./vrk  (Kuopion liikenne-en-
nusteen tarkistaminen  1995).  Liiken- 

nemäärissä  on  otettu huomioon vuon-
na  1995  avatut Kolmisopen automar-
ketit. Tielaitoksen hallinnassa olevalla 
Puijonkadun osalla KVL  on 22700 
ajon./vrk  ja Tasavallankadun  osalla 

 18300-22500 ajon./vrk. Onnetto-
muusalttiita tieosuuksia  ovat valtatiellä 

 5 Jynkän, Siikalanden, Kellolanden, 
Päivärannan  ja  Vuorelan eritasohiitty-
mien liityntäalueet  (Kartta  3E). Koko 
KeIlalanden eritasoliittymä on  vaaralli-
nen. Myös mt  551 Pitkälanden erita-
sohiittymän  kohdalla  ja Tasavallankatu 

 (VT 9)  ovat onnettomuusalttiita. 

I 
Li  
I 
I 
I 
I 
I 	Liikennemäärät  Kuopiossa 	 LII(EP4NEMAARAT  

I 
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Moottoritiellä tapahtuneet onnettomuu-
det ovat tyypiltään pääasiassa yksit-
täis-, ohitus-  ja peräänajo

-onnettomuuksia. Ruuhkautuvia osuuk-
sia ovat valtatie  5  välillä Petonen-
Siikalahti sekä Puijonkadun  ja Tasaval-
lankadun tielaitoksen  hallinnassa ole-
vat  osat.  Mandollinen Petonen-
Siikalahti kolmikaistaistaminen paran-
taisi tilannetta. Entisellä valtatiellä  5 

 (nykyinen  553)  esiintyy näkemäon-
gelmia välillä Vehmersalmen liittymä - 
entinen Heikin kievari, mutta liikenne- 
määrien ollessa pieniä parannustoi-
menpiteitä ei tarvita. 

Liikennemelu 

Meluhaittoja  esiintyy valtatien  5  varrel-
la monissa paikoissa huolimatta  jo 

 useista toteutetuista meluntorjuntatoi-
menpiteistä (Kartat  3D  ja  3E).  Osasta 

 on  jo  tehty alustavia tarkasteluja  ja 
 suunnitelmia. Kiireellisin meluntorjun-

takohde  on  Särkiniemi.  Pikaista torjun-
nan tarvetta  on  myös Hatsalassa  ja 
Rahusenkankaalla.  

Kevyt liikenne  ja joukkoliikenne  

Koska nauhakaupungin rakentuminen 
vaikeuttaa erityisesti kevyen  ja jouk-
koliikenteen  kehitystä  ja  käyttöä, kehi-
tyksen hallitsemista auttaisi eri liikku-
mismuotojen tarkasteleminen kokonai-
suutena eli liikennejärjestelmäsuunnit-
telu. 

Yksittäisinä kevyen liikenteen puuttei-
na  tai  selvittämistarpeina  voidaan 
mainita  mm.  (Kartta  3F)  
•  Suora yhteys Neulamäestä keskus- 

taan (tarveselvitys tekeillä). Yhteys- 
tarpeeseen vaikuttaa myös raken- 
teilla oleva Iloharjun kauppakeskus. 

• Alikulkutunneleiden 	olosuhteiden 
parantaminen 

•  Kevyen liikenteen viitoituksen toteut-
taminen 

Yhteenveto  ja  johtopäätökset 

Valtatie  5 
Petonen-Siikalahti  hankkeeseen liitty-
en suunnitellaan Särkiniemen melun-
torjuntaa.  Si  ikalanden eritasoli ittymän 
parantamissuunnitelmassa  pohditaan 

 mm.  kevyen liikenteen yhteysmandolli-
suutta Neulamäestä keskustaan. Päi- 

väranta-Vuorela  välin  parantamisesta 
tehdään parhaillaan yleissuunnitelmaa. 
Näiden lisäksi 
•  Muiden kiireellistä meluntorjuntaa 

vaativien kohteiden, Hatsalan  ja 
Rahusenkankaan meluntorjunta ja 

 toteutus tulisi suunnitella  ja  ohjel-
moida 

• Viitostien maisemasuunnitelmassa 
 esitettyjä toimenpiteitä tulisi ryhtyä 

toteuttamaan ki  i reell isyysjärjestyk-
sessä 

• Orientoituvuus,  sekä luonnollisen 
että opastettu, kaipaa parantamista 

Muuta  
•  Kaupungin  ja  tiepiirin tulisi yhteis-
työssä toteuttaa liikennejärjestelmä-
suunnitelma. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Siikalanden eritasoliittymä  on  komeas-
sa maisematilassa Huurianmaen ku-
peessa. 

I 	
.  

I.  

Pitkälanden  kohdalla torjutaan melua, 
mutta samalla kaunis näkymä peittyy.  
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2.4  Varkaus 

Sijainti,  kaupunkirakenne,  maan- 
käyttö  ja  pääväylästö  

Varkauden kaupunki  on  levittäytynyt 
teollisuuslaitosten ympärille  Kommin

-selän  ja  Huruslanden  väliselle  kannak-
selle  sekä  Päiviönsaarelle.  Asutus  on 

 myöhemmin levinnyt myös  Huruslah
-den länsipuolelle.  Alueita erottavat 

toisistaan  Pirtinvirta  ja  Kämärinkoski 
 sekä Taipaleen kanava. Alueen  rikko-

naisuuden  seurauksena  yhdyskuntara-
kenne  on hajaantunut (sekarakenne). 
Keskustatoimintoja on  ollut sekä 

 Kommilassa, Päiviönsaarella  että  Pir-
tinvirran  länsipuolella,  Taulumäellä. 

 Nyttemmin  Kommila  on  muuttumassa 
asuntoalueeksi,  Päiviönsaarelle  on 

 jäänyt hallinnollisia palveluja  ja  liike-
toiminta  on  hakeutunut  Taulumäelle 
levittäytyen  valtatien  5  suuntaan. 
(Kartta  4C)  

Kaksi valtakunnallista  pääväylää  kul-
kee kaupungin läpi. Valtatie  23  läpäi-
see keskustan  ja  valtatie  5  ohittaa kes-
kustan mutta läpäisee kaupungin  lou-
naisreunasta.  Li ikenteellinen  syöttö 
keskustaan tapahtuu läpi  menevältä 

valtatieltä  23  suoraan keskustan sisäl-
le  ja  valtatieltä  5  sivuavana  syöttönä 

 kanden  eritasoliittymän  kautta. Myös 
kaupungin luoteispuolella oleva  Kier-
totien  liittymä  on  kaupunkilaisten 
käyttämä sisääntulo valtatieltä  5. 

 (Kartta  4Aja  4B)  

Kaupungin maankäytön kannalta on-
gelmalliseksi  on  koettu pohjoisen  Kö

-nönpellon  alueen liittyminen valtatie- 
hen 23,  sillä  liittymä  valtatielle  ei ole 
toteutunut aluetta  kaavoitettaessa 

 suunniteltuun paikkaan. Seurauksena 
 on,  että liikenne nykyiseen valtatien 
 Ii ittymään  ohjautuu  kokoojakaduksi 

 sopimattoman  asuntokadun  kautta.  

Väylästön  hallinnollinen tilanne ilme-
nee kartalta  4A.  Kaupungin  ja  tiepiirin 
kesken  on  sovittu  Taipaleentien,  joka 

 on  kaupungin keskustassa oleva  osa 
 valtatietä  23,  siirtymisestä yleiseksi 

tieksi. Myös maantiellä  4681  osuus 
katua muuttuu yleiseksi tieksi.  

Suunnittelutilanne  

Tärkeimmät  tarkastelualuetta  koskevat 
suunnitelmat ovat:  

•  Valtatien  5  parantaminen välillä Jo-
roinen-Varkaus  ja  Varkaus- 
Leppävirta  

• Käpykankaan eritasoliittymän  paran-
taminen  

•  Valtatie 	23 I  Käärmeniementien 
liittymän  parantaminen  

• Kangaslammintien, mt  4681  paran-
taminen  

• Taipaleentien  muuttaminen yleiseksi 
tieksi  ja  sitä koskevat muutokset  

• Jäppiläntien mt  453  parantaminen 

Kaupunkikuva  ja  katutila  

Vaikka valtatie  5  sijoittuu kaupunkira-
kenteen sisälle,  tieympäristö  on  suljet-
tu  ja  epämääräinen  ja  orientoituminen 

 kaupungin läheisyyteen  on  hankalaa. 
Kaupunki avautuu hieman  vain  yhdes-
tä kohdasta. Valtatien  23  osalta lähes

-tymisjaksot  ovat myös  suijettuja,  mutta 
kaupunkiin  tulijan  kannalta tilanne  on 

 helpompi. Vaikka  tieympäristö  ei viesti 
kaupungin  lähestymisestä  ja  kaupunki 
tulee yllätyksenä, "kaupunkiin tulemis-
ta ei voi välttää". Lännestä tultaessa

-kaupunkinäkymä  avautuu kohta valta-
tien  5 ylikulkusillan  jälkeen. Idästä lä-
hestyttäessä myönteisen elämyksen 
tarjoaa Taipaleen kanavan seutu  ja  
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teollisuuskaupunki avautuu yllättäen 
Kämärinkosken kohdaVa. Vaikka nä-
kymää vallitsee teollisuus, Kämärin

-kosken pysähtymisaluetta  on  edelly-
tyksiä kehittää. (Kartta  4D) 

Liikenne  ja  liikenneturvallisuus  

Valtatien  5 liikennemäärät  vaihtelevat 
tarkastelualueella välillä  5000-81 00 

ajon./vrk.  Valtatien  23 liikennemäärät 
 vaihtelevat keskusta-alueella välillä 

 7600-9800 ajon./vrk (KVL-95). Taipa-
leentien liikennemäärä on 21000 
ajon./vrk 

Onnettomuusalttiita risteyksiä  ovat  Kä-
pykankaan eritasoliittymä,  erityisesti 

 sen  etelästä tulevan suoran  rampin ja 
 valtatien  23  liittymä, valtatien  5  Varka-

uden  portin  kohdalla oleva tasoliittymä 

sekä valtatiellä  23  olevat Käärmenie-
mentien  ja Kivipurontien/Mäkikadun 
tasoliittymät  (Kartta  4D).  Erityisen  on-
nettomuusaltis tieosa on  valtatie  23 
Käpykankaalta Taipaleentielle  ja  Tai-
paleentie  kokonaisuudessaan. Sil-
miinpistävää  on  kevyen liikenteen on-
nettomuuksien suuri osuus varsinkin 
Taipaleentiellä. Ruuhkautuvia tieosia 
ovat  vt  5  välillä Kuvansi-Käpykangas  ja 
vt  23  välillä Käpykangas-Mt 4681:n 

 liittymä. Näkemäongelmia esiintyy 
valtatiellä  23 Käpykankaan eritasoliit-
tymästä  eteenpäin. Varsinkin Käpy- 
kankaan eritasoliittymän kohta  on  on-
gelmallinen.  Alle  4,6  metrin korkuinen 
alikulku  on Käpykankaan risteyssilta 

 valtatiellä  5. 

Liikennemelu 

Meluhaittoja  liikenteestä aiheutuu eri-
tyisesti valtatien  23  lähialueille, koska 
valtatie läpäisee kaupungin. Keskus-
tassa meluhaittojen vähentäminen  on 

 mandollista pääasiassa  vain  kaavoi-
tuksen keinoin. Kiireellisintä liikenne-
meluntorjunnan tarvetta  on  kaupungin 
itäpuolella pohjoisen Könönpellon 
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asuinalueen  kohdalla.  Meluhaittaa  on 
 myös yksittäisten  taloryhmien  kohdalla 

valtatien  5  läheisyydessä. (Kartta  4E)  

Kevyt liikenne  ja joukkoliikenne  

Runsaat vesistöt  ja  kaksi valtatietä 
kaupungin sisällä asettavat tavallista 
suuremmat vaatimukset kevyen liiken-
teen  järjestelyille.  Tästä huolimatta 

 väylästö  kattaa melko hyvin  koko  kau-
pungin. (Kartta  4F)  

Ongelmallisiksi 	kevyen 	liikenteen 
käyttäjät kokevat valtatien  5  varren 
järjestelyt, joissa kevyen liikenteen 
väylä  on  sijoitettu rinnakkaiseen katu- 
verkkoon. Tilannetta voidaan parantaa 
opastuksella. Turvallinen kevyen lii-
kenteen yhteys puuttuu  Käpykankaan 

 ja  Varkauden  portin  väliltä, missä jou-
dutaan ylittämään valtatie  5.  Muita toi

-menpidetarpeita  on  kevyen liikenteen 
reitin jatkaminen  Puurtilan - Kopolan

-virran suuntaan,  Kurolantien  loppu- 
osaan  ja Kangaslammentien  varrelle 

 Harjurannalle  saakka.  Kangaslammen
-tien  alkuosan  kevyen liikenteen väylän 

 täydentäminen  ja Peltotien alikulkutun-
nelin  rakentaminen  on  suunniteltu 
aloitettavaksi vuonna  1996.  Turvalli- 

suuden  kannalta tärkeä  on  Jäppilän
-tien varren kevyen liikenteen väylän 

toteuttaminen, josta  on  tehty  tarveselvi
-tys.  

Kevyen liikenteen kannalta vaarallinen 
 on  keskustaosuudella  mm.  Käärme

-niementien  liittymä-alue, jonka paran-
tamisesta  on  suunnittelu meneillään. 
Myös  koko Taipaleentien  osuudella  on 

 paljon kevyen liikenteen  onnetto
-muu ks  i  a.  

Joukkoliikenteen 	ongelmallisimmat  
osuudet ovat  Taipaleentiellä  ja  valta-
tiellä  23  välillä  Ämmäkoski - Kivipuron

-tien liittymä. Eniten haittaa  on  ruuhkis-
ta johtuvista viivästymisistä sekä Tai-
paleen  kanavasillasta.  

Yhteenveto  ja  johtopäätökset 

Valtatie  5  
•  Valtatien  5  parantamista suunnitel-

laan parhaillaan etelästä  Käpykan-
kaan  liittymään saakka. Myös on-
gelmallinen  Käpykankaan  liittymä  on 

 suunnittelun  alla. 
•  Mikäli valtatien  5  parantamishanke 

 jatkuu  Käpykankaalta  pohjoiseen, 
 korjautuu  myös Varkauden  portin  

liittymän  ongelmat  ja  kevyen liiken-
teen  yhteystarpeet. 

•  Valtatien  5  suunnittelussa huomioi-
daan myös  tieympäristön  paranta-
minen  ja liikennemeluntorjunta.  

Valtatie  23  
•  Liikenneturvallisuuden, myös kevy-

en liikenteen turvallisuuden paran-
tamisen tarvetta  on  keskustaosuu-
della Käpykankaalta Taipaleentielle 

 ja Taipaleentiellä  kokonaisuudes-
saan.  

• Käärmeniementien 	liittymäsuunni- 
telman  toteuttaminen  on  tärkeää ke-
vyen liikenteen turvallisuuden pa-
rantamiseksi  

•  Kaupungin  ja  tiepiirin tulisi pohtia 
yhteistyössä mandollisuuksia järjes-
tää yhteys pohjoisen  Könönpellon 

 alueelta  valtatielle  23  asutusta vä-
hemmän  haittaavalla  tavalla  

•  Pohjoisen  Könönpellon liikenneme-
luntorjunta  tulisi suunnitella  ja  toteut-
taa 

Muuta 
• Kangaslammintien  kevyen liikenteen 

väylä  ja sen  alikulku  Peltotien  koh-
dalla (suunniteltu  aloitusvuosi  1996)  
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sekä Jäppiläntien parantaminen ke-
vyen liikenteen väylineen tulisi to-
teuttaa suunnitelmien mukaan 

•  Kevyen liikenteen yhteyksien  jat
-kamistarvetta  on Kangaslammintien 

 varrella Harjurannalle saakka sekä 
Puurtilantien  ja  Kurolantien  varsilla. 

•  Kevyen liikenteen viitoitus tulisi 
suunnitella  ja  toteuttaa  koko  kau-
pungissa, mutta erityisesti valtatien 

 5 suuntaisella  kevyen liikenteen rei-
tistöllä. !* '.rj 
Valtatien  5  ympäristö  on  suljettua. 

Valtatie  23  sukeltaa Varkauden kes-
kustaan. 
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3.  Johtopäätökset  

Selvitys osoitti, että  Savo-Karjalan 
tiepiirin yhteydenpito kaupunkeihin  on 

 ollut tiivistä,  ja  pääosa selvityksen yh-
teydessä kirjatuista tarpeista oli  jo  tie-
piirin tiedossa. Selvityksen tavoite voi-
daan katsoa saavutetun sikäli, että 
tarpeet koottiin yhteen  ja  työn toteut-
taminen tarjosi tilaisuuden yhteiseen 
tilannekatsaukseen kaupunkien kans-
sa. 

Kaikissa tarkasteltavissa kaupungeis-
sa pääväylien  ja  kaupunkirakenteen 
suhde oli erilainen johtaen jossain 
määrin erilaisiin ongelmiin  ja  ratkai-
suihin. 

Iisalmessa parhaillaan rakenteilla ole-
va valtatie ohittaa kaupungin, jolloin 
kaupunkiin johtavat sisääntulotiet ovat 
tärkeitä. Kaupungin sisäinen liikenneja 
katurakenne sekä tieympäristö kaipaa-
vat uudessa tilanteessa parantamis-
toimenpiteitä. 

Joensuussa valtateistä  6  ja  17  muo-
dostuva kehätie kiertää keskustaa  pal-
vellen  liikennettä tehokkaasti, mutta 
aiheuttaa maisemallisesti epämääräi-
sen vyöhykkeen keskustan  ja kehäväy- 

län  ulkopuolelle jäävien alueiden välil-
le.  

Kuopiossa kaupunki  on  kehittynyt nau-
hamaisesti moottoritietasoisen valta-
tien  5  varteen,  ja  tukeutuu valtatiehen. 
Seurauksena  on  kevyen  ja joukkolii-
kenteen toimintaedel lytysten  heikke-
neminen, jolloin palveluiden saavut-
taminen muutoin kuin autolla vaikeu-
tuu. 

Varkaudessa risteää kaksi valtakun-
nallista pääväylää. Valtatie  23  läpäisee 
keskustan  ja  valtatie  5  sivuaa sitä. 
Valtatien  23  osalta haasteena  on kes-
kustaliikenteen  ja  valtatien liikenteen 
yhteensovittaminen kumpaakaan koh-
tuuttomasti haittaamatta. Jokaisessa 
kaupungissa maankäyttöä  ja  liikkumis-
ta rajoittavat myös vesistöt. 

Kun pääväylä sijoittuu kaupunkiraken-
teen sisälle, kuten Joensuussa, Kuopi-
ossa  ja  Varkaudessa, estävät pääväy

-lät  kevyttä liikennettä, joukkol  i ikennettä 
ja  poikittaista liikkumista. Lisäksi lii-
kenne häiritsee tienvarsien asutusta  ja 

 toimintoja. Yleisenä ongelmana  on 
 myös orientoitavuus: Liikenteen aiheut-

tamien häiriöiden vähentämiseksi väy-
lien ympärille pyritään jättämään suo- 

jaavaa  kasvi  Il isuutta ja  rakentamatto-
mia alueita sekä joudutaan rakenta-
maan meluesteitä, jolloin orientoitumi-
nen  jää  helposti opastuksen varaan. 
Orientoituvuuteen omana kysymykse-
nään  on  alettu kiinnittää huomiota 
vasta viime vuosina. Kuluvana vuonna 

 1996  käyttöön otettavalla Iisalmen ohi-
kulkutiellä orientoitavuutta tuetaan 
tienvarsirakenteilla  ja valaistuksella. 

Kaupunkikohtaisesti toimenpidetarpeet 
 voidaan tiivistää seuraavasti: 

Iisalmessa tärkeimmät yleistä tiestöä 
koskevat puutteet  tu levat  ohi kulkutien 
rakentamisen yhteydessä korjattua. 
Kaupungin sisäisen liikenteen järjeste-
ly  ja kaduksi  jäävän vanhan valtatien 
ympäristö  ja katurakenne  vaativat toi-
menpiteitä keskustan liikenneturvalli-
suuden  ja  liikenteen sujuvuuden paran-
tamiseksi. Tieplirin  ja  kaupungin tulisi 
yhteistyössä tarkistaa myös sisääntulo- 
osuuksien ilme  ja tiemaisema.  Koko 

 kaupunkialueella olisi tehtävä kattava 
kevyen liikenteen yhteyksien  ja  olosuh-
teiden tarkastelu. Meluntorjunnan tarve 

 ja  mandollisuudet olisi tarkistettava 
vanhan valtatien varrella. 
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Joensuussa kehätiesuunnitelman to-
teutus parantaa monia nykyisiä on-
gelmia. Kehätiesuunnittelun yhteydes-
sä ei kuitenkaan suunniteltu liikenne-
melun torjuntaa, vaikka haitta todet-
tiinkin. Myös kehätien kaupungin puo-
lelle jäävät valtatieosuudet, jotka tule-
vat muuttumaan kaduiksi, kaipaavat 
paikoitellen melusuojausta. Valtatiellä 

 17  melualueelle  jäävää asutusta  on 
 Kuuselassa, Marjalassa, Kydön alueel-

la  ja Noljakassa. Kehätien  kaupungin 
puolelle jäävät valtatateiden  17  ja  6 

 osuudet kaipaavat lisäksi tieympäris-
tön jäsentämistä sopeutuakseen pa-
remmin kaupunkikuvaan. Liikennejär-
jestelmäsuunnitelma kaupungin  ja 
tiepi  inn  yhteistyönä  on  tarpeellinen 
erityisesti joukkoliikenteen  ja  kevyen 
liikenteen olosuhteiden kehittämiseksi. 

Kuopiossa kattavaa liikennejärjestel-
mäsuunnitelmaa pidetään tarpeellise-
na valtatiehen tukeutuvan nauhakau-
pungin kevyelle  ja joukkoliikenteelle 

 aiheuttamien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi. Kiireellisimmäksi todettu-
jen melusuojausten  ja viitostien maj-
semasuunnitelmassa todettujen  toi-
menpidetarpeiden toteuttaminen pois-
taa esille tulleita ongelmia. Liikenne-
melulle altistuvista kohteista kiireelli- 

simmän, Särkiniemen meluntorjunnan 
 suunnittelu  on  alkamassa. Seuraavaksi 

ki ireel  I  isyysjärjestyksessä  tulevat  Hat- 
salan  ja Rahusenkankaan melusuoja-
ukset.  Kuopiossa myös orientoitavuus 
kaipaa parantamista. 

Varkaudessa valtatien  5  parannus- 
hankkeissa  on  kiinnitettävä huomiota 
valtatiellä oleviin vaarallisiin liittymiin  ja 

 epämääräiseen tieympäri stöön sekä 
orientoitavuuden parantamiseen. 
Suunnitteluhankkeita, joissa  ko.  on-
gelmat voidaan ottaa huomioon,  on 

 meneillään  ja  alkamassa. Valtatien  23 
 keskustaosuudel  la  haasteena  on  kau-

pungin sisäisen liikenteen  ja  valtatien 
liikenteen yhteensovittaminen. Keskus-
tassa  on  onnettomuusalttiita liittymiä  ja 

 kevyen liikenteen turvallisuuden paran-
tamisen tarvetta. Meluntorjuntaa tarvi-
taan erityisesti Pohjoisen Könönpellon 
kohdalla. Varkaudessa  on  myös kevy-
en liikenteen reitistön täydentämistar-
peita, joista kiireellisimmät  on  jo 

 suunniteltu  ja  tulossa toteutukseen. 
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