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TI  IVISTE LMÄ 

Liikennejärjestelmän  ja  liikennekäytävien  palvelutason kehittämisessä 
 on  viime vuosina ryhdytty erityisesti Tiehallinnon toimesta soveltamaan 

suurten pitkävaikutteisten investointien rinnalla yhä laajemmin ns. neli-
porrasajatteluun perustuvaa kehittämisstrategiaa. Tämän neliportaisen 
toimenpideanalyysin tavoitteena  on  varmistaa  matkojen ja  kuljetusten 
palvelutaso sekä turvallisuuden  ja  ympäristön laatu kustannustehok-
kaasti erityyppisiä keinoja yhdistämällä. Väylä-  ja  liikennepalvelujen  Ii

-säämisen  rinnalla tulee ottaa käyttöön kysyntään vaikuttamisen tehok-
kaat keinot: maankäytön  ja  liikenteen yhteensovittaminen, liikenteen 
kysynnän ohjaus  ja  mm.  ihmisten arvostuksiin  ja  toimintatapoihin vaikut

-tammen. 

Tässä selvityksessä  on  tarkasteltu toimenpideanalyysin periaatteiden 
mukaisesti valtatien  5  liikennekäytävän kehittämistarpeita  Kuopion koh-
dalla. Liikennekäytävällä tarkoitetaan Hiltulanlanden  ja  Päivärannan  vä-
listä valtatietä  5  ja sen  rinnakkaista  tie-  ja  katuverkkoa. 

Liikennekäytävää  on  selvityksen perusteella mandollista kehittää kus-
tannustehokkaasti vaiheittain. Toteuttamalla  ensin  monipuolisempia, 
liikkumis-  ja  kuljetustarpeisiin  vaikuttavia  ja  kustannuksiltaan pienempiä 
toimenpiteitä, voidaan usean uusinvestoinnin tarvetta siirtää kauemmak-
si tulevaisuuteen. 

Yhdyskuntarakenteen tehokkuuden säilyttämisen  ja  kehittämisen merki-
tys liikennemäärien kasvun  ja  siten myös uusinvestointien tarpeiden 
hillitsemisessä  on  koko  liikennekäytävää  ajatellen erityisen tärkeää.  Ko. 

 seikka sekä useat muut muiden politiikka-alojen päätökset ovatkin usein 
pelkkää liikennepolitiikkaa vaikuttavampia tutkittaessa liikenteeseen vai-
kuttavia toimia, Eri organisaatioiden  välisen  laaja-alaisen yhteistyön li-
sääminen nouseekin tätä kautta tärkeäksi lähiajan kehittämistoimenpi-
teeksi. 

Kulkumuodon  valintaan vaikuttaminen vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä. 
 Ko.  toimenpiteiden vaikutukset realisoituvat usein hitaasti. Usein kyse  on  

liikennejärjestelmätason  laajaa yhteistyötä vaativista toimenpiteistä, jol-
loin aktiivisen  ja  jatkuvan liikennejärjestelmätyön merkitys korostuu. Hy-
viä esimerkkejä yhteistyötä vaativista, myös liikennekäytävän liikentee-
seen vaikuttavista hankkeista ovat alueella matkakeskuksen, yhdistetty-
jen kuljetusten terminaalin  ja  logistiikkakeskuksen  toteuttaminen. 

Liikennetarpeisiin  ja  —tottumuksiin vaikuttaminen tapahtuu usein no-
peimmin  ja  tehokkaimmin liikkumisen taloudellisella ohjauksella. Ohja-
uskeinojen käyttö  on  Suomessa vielä vähäistä  ja  ne edellyttävät valta-
kunnallisen tason päätöksiä. Yhteiskunnan ilmapiirin muuttuminen kos-
kien ilmastonmuutoksen hillintää voi johtaa taloudellisten ohjauskeinojen 
voimakkaaseen käyttöönottoon  jo  lähitulevaisuudessa. 

Liikenteen  hallinnan  keinoilla voidaan lisätä liikennekäytävän välitysky-
kyä  ja  parantaa erityisesti häiriötilanteiden liikenneturvallisuutta. Selkein 
toimenpide  on  valtatien  5  välin  Pitkälahti-Kellolahti  muuttuvien nopeusra-
joitusten toteuttaminen. Lisäksi pitemmällä tähtäimellä  on  mandollista 
toteuttaa liikenteen kasvun mandollisesti vaatiessa myös useita muita 
liikenteen sujuvuuteen vaikuttavia liikenteen hallintatoimenpiteitä, esim. 
liikennekäytävän häiriötilanteiden liikenteen opastuksen kehittäminen. 
Koulujen alkamisaikojen porrastamisella  ja  liukuvien  työaikojen käytön 
lisäämisellä olisi myös mandollista tasoittaa aamun ruuhkahuippuja, 
mikäli  ko.  toimenpiteisiin löytyy riittävästi poliittista tahtoa. 

Liikennekäytävän välityskykyä  on  mandollista nostaa huomattavasti 
myös suhteellisen keveillä investoinneilla. Mandollisuudet ovat suurim-
mat Savilandentiellä-Puijonlaaksontiellä sekä valtatien eritasoliittymissä. 

Liikennekäytävässä  on  vireillä  ja  osin  jo  rakenteilla useita merkittäviä 
uusinvestointeja. Saaristokatu tullaan ottamaan käyttöön vuoden  2008 

 lopussa. Lisäksi  jo  pitkään vireillä ollut valtatien  5  välin  Päiväranta
-Vuorela parantaminen käynnistynee vuonna  2010.  Lähivuosina toteute-

taan myös useita muita uusinvestointeja, esim. Kumpusaarentie. Esitet-
tävistä pienemmistä toimenpiteistä huolimatta tarvetta  on  tulevaisuudes-
sa myös laajemmillekin uusinvestoinneille, esim. Savilandentiellä. Lisäk-
si rinnakkaisen  tie-  ja  katuverkon täydentäminen  edellyttää merkittäviä 
investointeja. 



ALKUSANAT 

Lilkennejärjestelmien  ja  liikennekäytävien  kehittämisessä  on  tavoitteena 
 matkojen ja  kuijetusten  palvelutason sekä turvallisuuden  ja  ympäristön 

laadun pitkäjänteinen varmistaminen entistä  kustannustehokkaammin  
erityyppisiä keinoja yhdistämällä. Väylä-  ja  liikennepalvelujen  lisäämisen 
rinnalla tulee ottaa käyttöön kysyntään vaikuttamisen tehokkaat keinot: 
maankäytön  ja  liikenteen  yhteensovittaminen,  liikenteen kysynnän oh-
jaaminen  ja  mm.  ihmisten arvostuksiin  ja  toimintatapoihin  vaikuttaminen. 
Tällä viime aikoina  käyttöönotetulla ns.  neliportaisella  toimenpideanalyy-
sillä  tavoitellaan liikenteen ongelmien ratkaisemista nopeammin, asia -
kaslähtöisemmin  ja  taloudellisemmin  verrattuna perinteiseen, pääosin 
suuriin  väyläinvestointeihin painottuvaan  kehittämiseen.  

Toimenpideanalyysin  myötä esiin nousevat  kehittämistoimet  voivat usein 
olla nykyistä  lyhytvaikutteisempia,  mutta vastaavasti niitä tehdään use-
ammin. Palvelutason varmistaminen pienin  kehittämisaskelin  lisää kehit-
tämiseen myös joustavuutta  ja  pelivaraa  toimintaympäristön  mandolli-
sesti muuttuessa. Yksi  toimintaympäristöön  vaikuttavista tekijöistä  on 
mm. se,  miten  liikennesektori  tulee kantamaan vastuunsa  ilmastonmuu

-toksen  hillintään  osallistumisessa. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan valtatien  5  liikennekäytävää  Kuopion 
kohdalla: tarkemmin valtatietä  5  ja sen  rinnakkaista  tie-  ja  katuverkkoa 

 välillä  Hiltulanlahti-Päiväranta.  Valtatie  5  kuuluu  TEN-verkkoon sekä 
myös viime vuosina esillä olleeseen valtakunnalliseen  runkotieverkko -
esitykseen.  Valtatiejakson  ja koko  liikennekäytävään  kuuluvan  tie-  ja 

 katuverkon  merkitys seudun  liikenneverkon runkoväylästönä  on  Kuopion 
 ja koko  Kuopion  kaupunkiseudun  kannalta erittäin suuri. 

Valtatien  5  liikennekäytävässä  on  Kuopion kohdalla tarpeita sekä lähi-
vuosina  toteutettaville  pienille että pitkällä tähtäimellä  toteutettaville  suu-
remmille  toimenpiteille/toimille.  Tarpeet kohdistuvat sekä liikenteen suju-
vuuden että liikenneturvallisuuden parantamiseen että  mm.  ympäristö- 
haittojen ehkäisyyn. Liikenteen sujuvuuden osalta  on  lähtökohdaksi 
määritelty, että myös valtatiellä  5  voidaan sallia tilapäisiä palvelu -
tasopuutteita,  mikäli ne eivät vaaranna liikenneturvallisuutta.  

Suunnittelutehtävän  tavoitteena  on  määritellä tarvittavat  toimenpi-
teet/toimet  em.  neliportaista toimenpideanalyysia  hyödyntäen sekä mää-
ritellä niille realistinen  ja  perusteltu, vuoteen  2030  tähtäävä  vaiheittainen 
kehittämispolku. Kehittämispolun määrittämistä  varten tunnistetaan val-
takunnallisen tason toimien antamat mandollisuudet. Päähuomio kiinni-
tetään kuitenkin  seudullisesti  ja  paikallisesti toteutettavissa oleviin toi -
menpiteisiin/toimiin.  

Suunnitelma  on  laadittu  Savo-Karjalan tiepiirin  ja  Kuopion kaupungin 
yhteistyönä. Suunnitelmaa  ohjanneeseen  työryhmään ovat kuuluneet 
seuraavat henkilöt: 

Martti  Piironen 	Savo-Karjalan  tiepiiri 
Aarno Lietola 	Kuopion kaupunki 
Juha Romppanen 	Kuopion kaupunki 

Suunnitelman  on  laatinut  Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta  Sito-
Kuopio Oy, jossa työhön ovat osallistuneet  Dl Petri  Launonen,  ins. Matti 

 Romppanen  ja  ins.AMK  Laura  Pöllänen.  Liikennemallitarkastelut  on  laa-
tinut  Strafica  Oy, jossa työhön ovat osallistuneet  Dl  Hannu Pesonen  ja 

 Dl  Kari  Hillo.  

Kuopiossa toukokuussa  2008  

Tiehalli  nto 
 Savo-Karjalan  tiepiiri 
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I  LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 
 LÄHTÖKOHDAT  JA 

 KEHITTÄMISTARVE  

1.1  Liikennekäytävän  merkitys  ja  suhde 
liikennejärjestelmään  ja  maankäyttöön 

Valtatien  5  liikennekäytävällä  tarkoitetaan valta-
tietä  5  ja sen  rinnakkaista  tie-  ja  katuverkkoa. 

 Tämän selvityksen tarkastelualue käsittää Hiltu-
lanlanden  ja  Päivärannan  välisen  keskeisen 
kaupunkijakson. Selvityksessä tarkastellaan 
myös liikennekäytävään liittyviä kaupungin 
pääkatuja  ja  niiden liittymiä  (kuva  1).  

Valtatiejakso  on  osa  valtakunnallisesti tärkeää 
pohjois-eteläsuuntaista valtatietä  5. Tien  merki-
tys  on  paitsi Kuopion  ja  Kuopion kaupunkiseu

-dun  myös  koko  Itä-Suomen kannalta suuri. 
Tiejakso kuuluu  TEN-verkkoon sekä myös vii-
me vuosina esillä olleeseen valtakunnalliseen 
runkotieverkkoesitykseen. Runkoverkkoon kuu-
luvista teistä ei kuitenkaan tultane ainakaan 
lähivuosina tekemään lopullisia päätöksiä. 

Valtatie  5  rakennettiin Kuopion kohdalla  moot
-toritieksi  jo  1 960-/70-lukujen vaihteessa. Tavoit-

teena oli tuolloin pitkämatkaisen liikenteen sekä 
kaupungin sisäisen liikenteen erottaminen.  Mm. 

 Kuopion vaikeista maastonmuodoista  ja  kau-
punkirakenteesta  johtuen tuota tavoitetta ei ole 
pystytty toteuttamaan vaan valtatie muodostaa 
Kuopion kohdalla myös osan kaupungin sisäi-
sen liikenteen runkoväylästöstä. Kaupungin 

sisäinen liikenne käyttää kuitenkin lyhyillä mat-
koilla merkittävästi myös rinnakkaisia  tie-  ja 

 katuyhteyksiä.  Myös joukkoliikenne  ja  erikois
-kuljetukset käyttävät tiejaksolla pääosin rinnak-

kaista  tie-  ja  katuverkkoa.  

Rinnakkaiset  tie-  ja  katuyhteydet  sijaitsevat 
valtatien molemmin puolin Leväsen  ja  Slikalah

-den  eritasoliittymien  välisellä jaksolla, jossa 
itäpuolinen Leväsentie  on  entinen valtatie  ja 

 länsipuolinen rinnakkaiskatu (Volttikatu)  on 
 rakennettu automarkettien käyttöönoton yhtey-

dessä  1990-luvun puolivälissä. Muutoin rinnak-
kaiset yhteydet sijoittuvat pääosin  vain  toiselle 
puolelle valtatietä, vaikka täydentämistarpeita 
onkin noussut erityisesti kaupungin eteläpuolel-
la viime vuosina esille. Siikalanden  ja  Kellolah

-den  eritasoliittymien  välissä muodostaa valta-
tien länsipuolinen Savilandentie-Puijonlaakson

-tie  alueen merkittävimmän  ja  vilkkaimman  rin-
nakkaisen yhteyden. Kuopion keskustaan  ja 

 keskeisimmille asuinalueille  johtavat pääkatu- 
yhteydet liittyvät osin valtatiehen  5  (esim.  Peto- 
sen  haaraumassa),  osin rinnakkaiseen katu- 
verkkoon. 

Valtatien rinnakkaisilla  tie-  ja  katuyhteyksillä  on 
 jatkuva kevyen liikenteen väylästö. Koska valta-

tie  on  keskeisellä kaupunkijaksolla kuitenkin 
rakennettu osin ennen kaupunkirakenteen laa-
jenemista, ovat valtatietä risteävät, keskustaan 
johtavat yhteydet paikoin puutteellisia. Puutteel-
lisimpia  ko.  yhteydet ovat Siikalanden eri-
tasoliittymän kohdalla.  

Kuva  1. 	Tarkastelualue käsiifää  valtatien  5  
välillä Hiltulanlahti-Päivä  ranta  nfl-
nakkaisine  tie-  ja katuverkkoineen 

 sekä liikennekäytävään lIIttyvien 
pääkatujen lllttymät. 



lo 
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Muista liikennemuodoista sijoittuu Savonrata 
tarkastelualueella suuren osan matkaa liiken-
nekäytävään  tai  sen  välittömään läheisyyteen. 
Lisäksi yhteys Kumpusaaren syväsatamaan 
kulkee tarkastelualueen kautta. Valtatien  5 

 kautta hoidetaan myös yhteydet Siilinjärven 
puolella sijaitsevalle Kuopion lentoasemalle. 

Valtatie  5 on  koko  tarkastelualueella  moottori-
tie.  Aikaisemmin toteutettujen moottoritiejakso-
jen ohella  on  valtatien parantaminen moottori- 
tieksi niin pohjoisen (Siilinjärvelle saakka, Päi-
väranta-Vuorela väli ei moottoritie) kuin etelän 
(Leppävirran rajalle) suuntaan parantanut lii-
kenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta, mutta osal-
taan luonut uutta liikennettä tarjoamalla edelly-
tyksiä asumis-, työpaikka-  ja  palvelurakenteen 

 hajaantumiselle  ja  laajentanut työssäkäyntialu
-etta.  Tämä  on  näkynyt pohjoisen suunnassa 

Siilinjärvellä moottoritiehen tukeutuvien  (ja 
 Kuopion rajan tuntumaan sijoittuvien) Toivalan 

 ja  Vuorelan taajamien kehittymisenä. Myös 
etelän suunnassa  on  uusien asuntoalueiden 
(erityisesti Petonen  ja  Saaristokaupunki)  liiken-
ne suuntautunut moottoritielle lisäten liikenteen 
kasvua. Vuoden  2008  lopussa valmistuva Saa-
ristokatu tulee kuitenkin osaltaan vaikuttamaan 
liikenteen suuntautumiseen ohjaamalla osan 
asuinalueiden liikenteestä lyhyemmällä  ja  yh-
dyskuntarakennetta tiivistävälle katujaksolle.  

Kuopion seudulla  on  ollut  jo  pitkään vireillä val-
tatien  välin  Päiväranta-Vuorela parantaminen 
moottoritieksi. Hanke käynnistynee vuonna 

 2010.  Lisäksi  välin  Leppävirta-Kuopio paranta- 

minen  on  ollut esillä.  Ko.  hanke voi kuitenkin 
johtaa osaltaan yhdyskuntarakenteen hajautu-
miseen tarjoamalla edellytyksiä erityisesti asu-
misrakenteen hajaantumiselle.  

1.2  Nykyinen maankäyttö  ja  maankäytön 

kehitysnäkymät 

Kuopion yhdyskuntarakennetta voidaan pitää 
tehokkaana. Tätä kuvaa  mm.  rakennettujen 
alueiden korkea asukastiheys sekä väestön 
autoistumisaste, joka  on  Helsingin jälkeen 
Suomen aihaisin. Juuri valmistuneessa Kuopio 

 2015:  Jalankulku-, joukkoliikenne-  ja  autokau-
punki- rapörtissa  onkin arvioitu, että mikäli  au

-toistumisaste  olisi yhtä korkea kuin autois-
tuneimmissa keskisuurissa kaupungeissa, liik-
kuisi Kuopion kaduilla noin  33  %  enemmän 
autoja. Autoistumisasteen aihaisuutta selittää 
yhdyskuntarakenteen tiiviys  ja  kaupunkiraken

-ne, jossa ns. jalankulku-  ja  joukkoliikennekau-
pungin  osuus  on  suuri. Yhdyskuntarakenteen 
tehokkuuden säilyttäminen  ja  kehittäminen on-
kin merkittävä  osa  suurten investointitarpeiden 

 h  il  lintää.  

Kaupungin vaikeat maastonmuodot ovat ohjan-
neet kaupunkirakennetta tehokkaaksi. Lähiöt 

 mm.  sijoittuvat ns. sormimalleina keskustan 
ympärille, jolloin myös joukkoliikenne  on  voitu 
järjestää tehokkaasti. Tehokkuuden merkittä-
vimpänä selittäjänä  on  kuitenkin  jo  pitkään jat-
kunut kaupungin eri suunnittelualojen yhteistyö 
koskien  mm.  maankäytön  ja  liikenteen suunnit- 

telua  ja  samalla myös palvelujen suunnittelua. 
Toisaalta maastonmuotojen ohjaamien  kas

-vusuuntien  rajallisuus  on  ohjannut kasvualuei
-den  lähes täyteen rakentamiseen. Myös täy-

dennysrakentaminen  ja  kaupunkirakenteen 
eheyttäminen  on  ollut  jo  pitkään tavoitteena  ja 

 toimintamallina.  Tämä  on  osaltaan pitänyt yh-
dyskuntarakenteen tehokkaana. 

Uhan yhdyskuntarakenteen tehokkuudelle 
muodostaa uusien asuinalueiden sijoittuminen 
kauemmaksi keskustasta, esim. Hiltulanlahteen 
kaupungin eteläpuolelle  ja Ranta-Toivalaan 

 kaupungin pohjoispuolelle.  Ko.  alueiden mitoi-
tuksella  ja  asukasmäärällä  ja  siten myös esim. 
lähipalvelujen määrällä  ja  saavutettavuudella 

 on  kuitenkin suuri merkitys siihen, miten paljon 
 ko.  alueet synnyttävät uutta liikennettä. Esillä 

 on  ollut myös Kallaveden takana olevan Vaaja
-salon  käyttöönotto, joka edellyttäisi kuitenkin 

valtatien  17  välin  Kuopio-Vartiala oikaisua eli 
uutta siltaa Kallaveden yli. Kaupunki ei ole kui-
tenkaan pitänyt Vaajasalon suuntaa kiireellise

-nä  kasvusuuntanaan,  vaan  on  pyrkinyt ohjaa-
maan kasvua enemmän etelän suuntaan ole-
massa oleviin rakenteisiin tukeutuen. 

Seudun tasolla  on  yhdyskuntarakenteen ha-
joaminen jäänyt  varsin  vähäiseksi  ja  kaupunki- 
seudun asutusrakenne  on  moneen muuhun 
kaupunkiseutuun nähden suhteellisen tiivis. 
Esimerkiksi Kuopion kaupungin rajojen tuntu-
maan, valtatiehen  5  tukeutuen syntyneitä Vuo-
relan  ja  Toivalan  alueita voidaan pitää Kuopion 
lähiörakenteen jatkeina. 
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Kuva  2. 	Kuopion  maankä  ytan  ns. sormima/li  

Nykyinen maankäyttö tukeutuu nauhamaisena 
myös valtatiehen  5  ja  tämä kehitys tulee toden-
näköisesti jatkumaan  ja  laajenemaan sekä ete-
län että pohjoisen suuntaan myös tulevaisuu-
dessa, esimerkkinä esim. Kuopion eteläpuolelle 
lähivuosina toteutettavat Matkuksen  ja  Karttu-
lantien yritysalueet  ja  Hiltulanlanden asuinalue 

 sekä Siilinjärven puolelle toteutuva Vuorelan 

lähinnä tilaa vievän kaupan keskittymä  (Green 
Valley).  Ko.  alueita voidaan pitää osin esimerk-
keinä myös seudun kasvun  ja  vilkkaan elinkei-
notoiminnan vaikutuksesta maankäytön kehit-
tymiseen: yritystontteja  on  tarjottava yhä suu-
remmassa määrin myös kaupunkirakenteen 
reuna-alueilta. Tämä näkyy myös osin nopeal-
lakin aikataululla esiin nousevina uusina tarpei-
na, jolloin haasteen muodostaa  ko.  alueiden 
sijainneista syntyvien vaikutusten tunnistami-
nen: esim. liikenteelliset vaikutukset voivat olla 
erittäin merkittäviä. 

Maankäytön arvioitu kehitys 

Kuopion  ja koko  kaupunkiseudun  tavoitteena 
 on  sekä  asukas-  että työpaikkamäärien vahva 

kasvu. Maankäytön suunnittelun roolin voi-
daankin osaltaan katsoa kehittyneen tukemaan 
entistä voimakkaammin myös kaupungin vah-
vaa elinkeinopolitiikkaa. Tämän rinnalla  on  kui-
tenkin vahva tavoite säilyttää kaupunkirakenne 
tehokkaana  ja  mm.  kehittää jalankulku-  ja  jouk-
koliikennekaupunkia ns. sormimallin  pohjalta. 

Vuoteen  2030  mennessä  on  Kuopion  asukas - 
määrän arvioitu liikenne-ennustetta laadittaes-
sa kasvavan nykyisestä noin  91 000  asukkaas-
ta  (v. 2006)  noin  114 000  asukkaaseen.  Työ-
paikkamäärien arvioidaan kasvavan vastaaval-
la ajanjaksolla nykyisestä noin  43 300  työpai-
kasta  (v. 2006)  noin  53 200  työpaikkaan. 

Merkittävimmiksi  uusiksi käyttöönotettaviksi 
asuinalueiksi  on  arvioitu Saaristokaupungin 

jälkeen Hiltulanlahti,  Ranta-Toivala, Neulanie-
mi,  Pieni Neulamäki, Laivonsaari, Pirttiniemi  ja 

 Vanuvuoren itäosa.  Myös täydennysrakentami
-sen  osuus  on  arvioitu asuinrakentamisessa 

huomattavaksi  (mm.  Pappilanmäki, Maljalahti, 
Pihlajalaakso).  Selvityksessä  on  otettu huomi-
oon myös sekä Siilinjärven eteläosien (Vuorela) 
että Leppävirran pohjoisosien arvioitu kasvu, ei 
kuitenkaan  em.  uutta Vuorelan tilaa vievän 
kaupan keskittymää. Työpaikka-alueiden osalta 
ovat merkittävimpiä uusia alueita Matkus,  Kyl

-mämäen  alue, Pienen Neulamäen alue, yliopis-
toalueen laajeneminen sekä Sorsasalo. 

Asukasmäärien  arvioidut alueittaiset muutokset 
sekä merkittävimmät uudet asuin-  ja  työpaikka- 
alueet  on  esitetty kuvassa  3. 

1.3  Liikennekäytävän  liikenne 

Nykytilanne 

Valtatien  5  liikennemäärät  ovat lähes  koko  jak-
solla Petosen haarauma - Päiväranta nykyisin 
noin  30 000  ajon./vrk (KVL  2006).  Karjalanka

-dun  eritasoliittymän  pohjoispuolella liikenne- 
määrä  on  lyhyellä matkaa noin  21 000 

 ajon./vrk. Petosen haarauman  eteläpuolella 
liikennemäärät ovat selvästi pienemmät. Ras-
kaan liikenteen määrä  on  suurimmillaan noin 

 2700-2900  ajon ./vrk (välillä Petonen-
Karjalankatu). Raskaan liikenteen osuus vaihte-
lee tarkastelualueella välillä  6-1 1  %. 
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Kuva  3. 	Arvioidut  alueittaiset asukasmäarämuutokset  v. 200 7-2030  sekä merkittävimmät 
uudet asuin-  ja  työpaikka-alueet.  
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Valtatien  5  liikenne  on  kasvanut viime vuosina 
voimakkaasti. Vuosien  2002-2006  välisenä 
aikana  on  liikenteen kasvu ollut  (Kettulanlanden 

 LAM-piste)  noin  17  %  eli  3,2 % /  vuosi.  Ko.  pis-
teessä  on huipputuntiliikenne (50.  tunti) ollut 
Siilinjärven suuntaan noin  2000 ajon./h  ja  Kuo-
pion suuntaan noin  1700 ajon./h  valtatien 

 kuormitusasteiden  vaihdellessa välillä  41 - 48 
%.  
Ajo,,  Il  

Tuntiljikenne 	Ti 3.10.2006  
oc  
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Kuva  5. 	Valtatien  5  liikennemäärät Kettulan- 
landen mittauspisteessä (suunta  1  = 
Sllhinjärvelle  ja  suunta  2  =  Kuopi-
oon). 

Tarkastelualueen eteläpäässä Hiltulanlanden 
 LAM-pisteen kohdalla  on  liikenteen kasvu ollut 

lähes samaa luokkaa (vuosina  2002-2006  noin 
 14 %). Leväsen  kohdan  LAM-pisteestä ei ole 

saatavissa vastaavan ajankohdan  kasvuluke-
mia.  

Rinnakkaisen  tie-  ja katuverkon  osalta ovat 
 liikennemäärät  suurimmat  Siikalanden  ja  Kello-

niemen  eritasoliittymien  välisellä  katujaksolla 
(Savilandentie-Puijonlaaksontie-Kellolanden

-tie),  jossa  liikennemäärä  oli vuoden  2006  las-
kentojen  mukaan yli  20 000 ajon./vrk (21 200 - 
24 300  ajon  Jvrk). Leväsentien pohjoispäässä 
liikennemäärä  on  noin  17 000 ajon./vrk,  muu-
toin rinnakkaisen verkon  liikennemäärät  ovat 
selvästi pienemmät. Kaupungin sisääntulo

-väylinä  toimivista  ja liikennekäytävään  liittyvistä 
 pääkaduista  ovat  liikennemäärät  suurimmat 

 Tasavallankadulla  (26 000 ajon./vrk). 

Kuopion seudun  liikennejärjestelmäsuunnitel
-man  laatimisen aikana tehtyjen  määräpaikka

-tutkimusten  (v. 2003)  mukaan  Kallansiltoja  poh-
joiseen kulkevasta liikenteestä  on 8 %  peräisin 
etelästä Kuopion rajojen ulkopuolelta,  21 % 

 peräisin Särkilanden eteläpuolelta  ja  79 %  pe-
räisin  Särkiniemen  ja Päivärannan  väliseltä 

 kaupunkialueelta.  Vastaavasti Särkilanden 
kohdalla etelään kulkevasta valtatien  5  liiken-
teestä  56 %  jatkaa  Pitkälanden  eteläpuolelle. 
Kuopion kaupungin läpi kulkevaa liikennettä  on 

 valtatiellä  5  arvioitu  määräpaikkatutkimusten 
 perusteella olevan noin  2500 ajon/vrk.  Valtaosa 

 tarkastelualueen  liikenteestä onkin siten paikal-
lista  (tai seudullista)  liikennettä.  

Liikennekäytävässä  kulkee arkisin noin  500 
 linja-autovuoroa.  Särkilanden kohdalla joukko

-liikennematkustajia  on  neljällä rinnakkaisella 
 yhteydellä  yhteensä yli  7000  matkustajaa. 

 Joukkoliikenteen  osuus  moottoroiduista  mat- 

koista  on 10-15 %. Kettulanlanden  kohdalla 
matkustajia  on 3500-4000,  osuus matkoista  on 

 vajaat  10 %.  Kokonaisuutena  joukkoliikenteen 
kulkutapaosuus  on  koko  Kuopion  kaupunkiseu-
dulla  kuitenkin  em.  lukemia alhaisempi. 

Suurten  erikoiskuljetusten  reitti kulkee Kuopion 
kohdalla valtatien  risteyssiltojen ym.  esteiden 
johdosta nykyisin suurelta osin rinnakkaisella 

 tie-  ja katuverkolla. Ongelmallisimpia  reitit ovat 
asuinalueiden läpi  johtavilla jaksoilla, esim. 
Petosella  ja Puijonlaakson-Julkulan -Päivä-
rannan alueella.  

Valtatiellä  5  ei esiinny nykyisin merkittäviä 
 ruuhkautumisongelmia. Palvelutasot  ovat  lii-

kennemallin  mukaan hyvät  koko tarkastelualu-
eella  väliä  Petonen-Siikalahti  lukuun ottamatta, 
jossa aamu-  ja iltahuipputunnin  väliset liiken-
teen  suuntautumiserot  näkyvät  ajosuuntien 
palvelutasojen laskemisena  tyydyttäväksi.  Lii-
kennehäiriöt  ovat kuitenkin  ko. ruuhkatunteina

-kin  valtatiellä vielä vähäisiä. Lisäksi  ns.  ruuhka- 
huippu  on  erityisesti aamulla hyvin terävä kes-
kittyen noin  10-15  minuutin pituiselle  jaksolle 

 ennen  kello  kandeksaa. Iltapäivällä ruuhka- 
huippu  on tasaisempi  ja  pidempi. 

Ongelmia syntyy  ruuhkahuippujen  aikana valta-
tiellä ajoittain lähinnä  eritasoliittymien  kohdilla. 
Liittyminen  rampeilta moottoritielle hankaloituu 
aamuruuhkahuipputunnin  aikana  Petosen  ja 
Leväsen eritasoliittymistä  pohjoiseen sekä ilta

-ruuhkahuipputunnin  aikana  Leväsen eritasoliit-
tymästä  etelään (osin läheisen  Petosen haa- 
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Kuva  6. 	Nykyiset erikoiskuijetusreitit. 

rauman erkanemisrampin  läheisyydestä johtu-
en, jossa sujuvan  rinnakkaistieyhteyden  puut-
tumisesta johtuen suuri  osa liikennevirrasta 

 käyttää moottoritietä ainoastaan  em. liittymien 
 välillä). Lisäksi keskeisten  eritasoliittymien 

ramppiliittymien toimivuusongelmat  aiheuttavat 
aamuisin paikoin  ramppien jonojen venymistä  

moottoritielle  asti, lähinnä  Karjalankadun  liitty-
mässä sekä  Kellolanden eritasoliittymän  poh-
joisella  rampilla. Ko. häiriötilanteita  ei voida 
pitää niinkään liikenteen  sujuvuusongelmana, 

 vaan  liikenneturvallisuusongelmana.  

Moottoritien osalta muodostavat ongelman 
myös lyhyet  eritasoliittymävälit  sekä kaupungin 
sisäisen liikenteen suuri osuus  moottoritieliiken

-teestä. Keskeisellä  kaupunkijaksolla  moottori-
tien voidaan katsoa muodostavan  sekoittumis

-alueen, jossa suuri  osa  liikenteestä käyttää 
tietä  vain  lyhyellä matkaa. Tämä johtaa liiken-
teen  häiriöherkkyyteen  erityisesti huonoissa 

 keliolosuhteissa.  Huonosta  kelistä  aiheutuvat 
ongelmat korostuvat  tiejaksoilla,  joilla  pienta-
reet  ovat kapeat  (Kellolanden eritasoliittymästä 

 pohjoiseen). 

Rinnakkaisella  tie-  ja katuverkolla  keskittyvät 
merkittävimmät  ruuhkautumisongelmat vilk-
kaimmalle Savilandentielle—Puijonlaaksontielle 
- Kellolandentielle  sekä  Tasavallankadulle.  on-
gelmat aiheutuvat suurelta osin  liittymien  toimi

-vuusongelmista  ja  keskittyvät erityisesti välille 
 KYS-Voltti  katu-moottoritie.  Tasavallankadun  ja 

Leväsentien  liittymässä  on  kaupungin suunnas-
ta vasemmalle  Leväsentielle  kääntyvän kaistan 
pituus  ongelmallisin  viime vuosina  toteutetuista 
parantamishankkeista  huolimatta  Em.  ongelmat 
painottuvat  iltaruuhkatuntiin,  aamuisin ongelmat 
ovat vähäisempiä  Inkilänmäen  kohdalle sijoittu-
vaa  Puijonlaaksontien  osuutta lukuun ottamatta 
(pohjoisesta  Kellolanden eritasoliittymän  kautta 
keskustaan suuntautuva liikenne). 

Suurimmat  liikenneturvallisuusongelmat  keskit-
tyvät valtatien  5 Ii ikennekäytävässä  erityisesti 

 eritasoliittymiin (rampeille  ja ramppiliittymiin). 
 Myös  linjaosuuksilla  esiintyy muutamia  ongel-

mapaikkoja. Eritasoliittymistä  eniten  on  onnet-
tomuuksia tapahtunut  Päivärannan, Puijonka

-dun (Kellolanden)  sekä  Petosen eritasoliitty-
mässä.  Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
ovat keskittyneet  Karjalankadun eritasoliittymän 

 läheisyyteen (eteläpuolelle) sekä  linjaosuudelle 
Inkilänmäen  kohdalle. Lisäksi  liikenneturvalli-
suusongelmia  esiintyy lukuisissa  rinnakkaistei

-den  ja pääkatujen  liittymissä,  esim. Pitkälanden 
liikenneaseman  liittymässä,  Puijonlaakson-
tien/Puijonkadun  ja Puijonlaaksontien/Niiralan

-kadun liittymissä sekä suurista  liikennemääristä 
 johtuen useissa muissakin  Savilandentien-

Puijonlaaksontien-Kellolandentien  liittymissä. 
Myös  Petosentien  ja Nurmirannantien  liittymäs-
sä  on  tapahtunut useita onnettomuuksia.  
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Kuva  7. 	Keskeisen kaupunkijakson /iikennemäärätja tiejaksojen palvelutasot nykytilanteessa aamuruuhkatuntina (liikennema/lin mukaan). 
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Kuva  8. 	Keskeisen kaupunkijakson liikennemäärät  ja  tiejaksojen palvelutasot  nykytilanteessa iltaruuhkatuntina (liikennemallin mukaan). 
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Kuva  9. 	Liikennekäyta vän  maanteillä vuosina  
2002-2006  tapahtuneet Illkenneon-
nettomuudet 

Suunniteltu tilanne 

Vuoteen  2030  mennessä  on  tarkastelualueella 
 ja sen  läheisyydessä oletettu perustilanteessa 

toteutettavaksi seuraavat merkittävimmät  pa
-rantamishankkeet: 

- Saaristokatu 
- Kumpusaarentie  sekä samassa yhtey-

dessä  Leväsentien  2+2-  kaistaistaminen 
 välillä  Tasavallankatu-Särkiniementie 

- Leväsentien  2+2-  kaistaistaminen  myös 
välillä  Särkiniementie-Rauhalandentie 

-  Vt  5  Päiväranta-Vuorela  rinnakkaistieyh-
teyksineen 

- Matkuksen eritasoliittymä  (Kuopion ete-
läpuolelle) sekä  länsipuolinen rinnak-
kaistieyhteys Karttulantielle Pitkälanden 
eritasoliittymään 

- Länsipuolinen rinnakkaistieyhteys  Pitkä- 
landen  eritasoliittymästä Kolmisoppeen 

-  Valtatien  5  alitus  yliopiston kohdalla  
-  Valtatien  5  alitus  Särkilanden kohdalla  
-  Keskustan  liikennejärjestelyjen  kehittä- 

minen  ja  torinalusparkin  uudet  rampit  
etelän suuntaan  

- Suurmäentien  2+2-  kaistaistaminen  vä-
lillä  Puijonlaaksontien ramppi-Hiihtäjän

-tie  
- Kellolandentien  2+2-  kaistaistaminen  

välillä  eritasoliittymä-Pohjantie  sekä  
- Petosentien  2+2-  kaistaistaminen  välillä  

Nurmirannantie-Pitkälandentie 	sekä  
rampit rinnakkaistielle. 

Perusennuste  vuodelle  2030 on  laadittu oletta-
en  em.  hankkeet  toteutetuiksi. Ennusteessa  on 

 lisäksi otettu huomioon edellä esitetyt maan-
käytön muutokset sekä  mm.  arvioitu  autoistu- 

miskehitys.  Liikenteen kasvun arvioidaan jatku-
van voimakkaana  koko  liikennekäytävässä, 

 mikä näkyy myös  huipputuntitilanteissa.  Ilta
-huipputuntia  voidaan pitää  mitoittavampana, 

 mistä johtuen seuraavassa  on  esitetty  liiken-
nemäärien  ohella vuoden  2030  iltahuipputunnin 
liikennemäärät  ja  liikenteen palvelutaso. 

Vuonna  2030  arvioidaan valtatien  5  palveluta-
son laskevan  iltahuipputuntitilanteessa  huo-
noimmillaan  välttäväksi  välin  Petonen-Siikalahti 

 etelään johtavalla suunnalla sekä tyydyttäväksi 
 välin  Siikalahti-Karjalankatu  molemmilla suun-

nilla  sekä  Kellolandesta  pohjoiseen johtavalla 
suunnalla. Mikäli  eritasoliittymien toimivuudet 

 pystytään tuolloin turvaamaan, ei  valtatieliiken
-teen  sujuvuutta  ja  häiriötilanteiden  määrää voi-

da pitää vielä  kriittisenä.  Liikenneturvallisuuden 
kannalta voivat  ko.  häiriötilanteet  aiheuttaa kui-
tenkin erityisesti  eritasoliittymien  kohdalla  vaa-
ratilanteiden  merkittävää lisääntymistä. Rinnak-
kaisen  tie-  ja  katuverkon  osalta arvioidaan  Sa

-vilandentien  palvelutason laskevan  välttäväksi, 
 samoin  Puijonlaaksontien  I  nkilänmäen  kohdal-

la. Myös  sisääntuloväylillä  esiintyy  häiriötilantei
-ta.  Liikenteen toimivuus riippuu suurelta osin 

 liittymien toimivuuksista,  sillä  keskeisellä  kau-
punkijaksolla  arvioidaan usean rinnakkaisen 

 tie-  ja  katuverkon liittymän kuormitusasteen 
 olevan huono.  

Toimenpideanalyysissä  on  tarkemmin selvitetty 
edellä esitettyjen sekä muiden  neliportaisesti 
muodostettavien parannushankkeiden  vaiku-
tuksia  liikennetilanteeseen.  
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Kuva  lo. 	Vuoden  2030 perusennusteen ariioidut liikennemäärät (KA VL 2030). 
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Kuva  11. 	Tie-ja katuverkon palvelutasot  vuoden  2030  perusennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Valtatien  5 liikennekäytävän  kehittäminen Kuopion kohdalla  
NELIPORTAINEN TOIMENPIDEANALYYSI  

2  NELIPORTAINEN 
TOIM ENPIDEANALYYSI 

Liikennejärjestelmän  ja  liikennekäytävien  palve-
lutason kehittämisessä  on  viime vuosina ryh-
dytty erityisesti Tiehallinnon toimesta sovelta-
maan suurten pitkävaikutteisten investointien 
rinnalla yhä laajemmin ns. neliporrasajatteluun 
perustuvaa kehittämisstrategiaa. Tämän neli-
portaisen toimenpideanalyysin tavoitteena  on 

 varmistaa  matkojen ja  kuljetusten palvelutaso 
sekä turvallisuuden  ja  ympäristön laatu  kustan

-nustehokkaasti  erityyppisiä keinoja yhdistämäl-
lä. Toimenpideanalyysi korostaa käyttäjäläh-
töistä näkökulmaa  ja  johtaa selkeästi monialai-
sempiin päätelmiin  ja  monipuolisempiin,  myös 
eri toimijoita koskeviin keinovalikoimlin kuin 
perinteinen infrastruktuurilähtöinen analyysi- 
malli. Kehittämistoimet ovat usein nykyistä  ly

-hytvaikutteisempia,  mutta vastaavasti niitä teh-
dään useammin. Palvelutason varmistaminen 
pienin kehittämisaskelin parantaa myös jousta-
vuutta  ja  pelivaraa toimintaympäristön muuttu-
essa. 

Neliportainen toimenpideanalyysi  perustuu on-
gelmien analysointiin  ja  tarpeiden selvittämi-
seen. Kun ratkaisujen keinovalikoima ulottuu 
perinteisten rakentamistoimenpiteiden ohella 
myös  mm.  liikkumistarpeiden  vähentämiseen  ja 

 kulkumuodon  valintaan sekä nykyisten liiken-
neväylien käytön tehostamiseen, tarvitaan pe-
rinteistä tarkastelutapaa laajempaa ymmärtä-
mistä liikkujaryhmien  ja  kuijetusten  tarpeista. 

Toimenpideanalyysissä  tarkastellaan ratkaisu- 
keinoja neljässä eri vaiheessa, jotka  on  kuvattu 
luvuissa  2.1  -  2.4.  

Neliportaista toimenpideanalyysia  laadittaessa 
 on  syytä ottaa huomioon, että Kuopion kau-

pungilla  on  jo  pitkään ollut käytössä osin vas-
taavia periaatteita hyödyntävä kuusiportainen 
tarkastelumalli. Tässä selvityksessä esitetään 
toimenpiteet kuitenkin Tiehallinnon käyttämää 
analyysimallia käyttäen. Analyysissa tutkitut 
toimenpiteet perustuvat osin kohdassa  1.3  esi-
tettyihin perusoletuksiin, suurelta osin  on  tutkit-
tu myös uusia toimenpiteitä.  

2.1  Vaikuttaminen maankäyttöön, liikenne- 

tarpeeseen  ja  kulkumuodon  valintaan 

Erilaisten toimien vaikutuksia liikennekäytävän 
liikennekuormitukseen  on  tutkittu vuoden  2030 

 ennustetilanteessa. Tarkastelut  on  tehty iltapäi-
vän ruuhkatuntiliikenteellä, koska  se on  aamu-
huipputuntia mitoittavampi  ja  vaikutuksia voi-
daan tarkastella ajoneuvoliikenteen kapasitee-
tin riittävyyden näkökulmasta. 

Ensimmäisen portaan toimenpiteiden tarkaste
-lut  on  jaettu kolmeen eri tyyppiin: maankäytön 

muutokset, vaikuttaminen kulkumuodon valin-
taan sekä taloudelliset ohjauskeinot. Lisäksi  on 

 kuvattu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seen vaikuttavia tekijöitä. 

Maankäytön muutokset 

Kuopion yhdyskuntarakennetta voidaan pitää 
tehokkaana. Tehokkuudella  on  merkittävä vai-
kutus liikennekäytävän  ja koko  seudun liiken-
nesuoritteisiin  ja  -määriin  ja  tätä kautta liikku-
mistarpeiden hillitsemis-  I  vähentämistarpeisiin 

 ja  -mandollisuuksiin. Tällä  on  merkittävä vaiku-
tus myös suurten hankkeiden investointitarpei

-sun  ja  -ajankohtiin.  Keskeistä onkin säilyttää  ja 
 kehittää yhdyskuntarakenteen tehokkuutta  ja 

 välttää  sen  hajautumista  niin Kuopion kaupun-
kia kuin  koko  kaupunkiseutua  ajatellen. Tämä 

 mm.  korostaa täydennysrakentamisen merki-
tystä, vaikka  ko.  mandollisuudet ovatkin Kuopi-
ossa rajalliset.  Ns.  jalankulku-  ja  joukkoliiken-
nekaupunkiajatuksen (ns. sormimalli) noudat

-tammen  ja  kehittäminen muodostaa hyvän läh-
tökohdan yhdyskuntarakenteen tehokkuuden 
kehittämiselle. 

Eri sektoreiden  ja  organisaatioiden yhteistyötä 
(esim. kaupunki  ja  tiepiiri)  koskien maankäytön 

 ja  liikenteen sekä  mm.  palvelujen suunnittelua 
tulee edelleen tehostaa. Usein juuri muiden 

 Pol  itiikkasektoreiden  päätökset, kuten etenkin 
maankäytön suunnittelu, asunto-,  vero- ja  elin-
keinoratkaisut vaikuttavat liikenteen kysyntään 
sekä liikenteen ympäristöhaittoihin enemmän 
kuin pelkkä liikennepolitiikka. Tämä  on  sikäli 
tärkeä tekijä, koska liikennesuunnittelulla  on 

 vaikea korjata esimerkiksi hajaantuneen yhdys-
kuntarakenteen ongelmia. 
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Uusien asuin-  ja  työpaikka-alueiden  sijainneilla 
 ja  koolla, alueiden sisäisellä  liikenneverkolla 

 sekä  mm. lähipalvelujen  määrällä  on  huomatta-
va vaikutus  liikkumis-  ja kuljetustarpeisiin. 

 Maankäytön kehityksen herkkyyttä  on  tutkittu 
 Ranta-Toivalan  (4000  uutta asukasta),  Tiede- 

laakson laajentamisen  (1000  uutta työpaikkaa) 
sekä  Vaajasalon asuinalueen  käyttöönoton 
suhteen.  Vaajasalon  osalta  on  tutkittu kolme eri 
vaihtoehtoa:  

Vaajasaloon  toteutetaan  2000  asukkaan 
uusi  asuinalue  ilman valtatien  17  oi-
kaisua Kallaveden yli  
Vaajasaloon  toteutetaan  5000  asukkaan 
uusi  asuinalue,  samalla toteutetaan val-
tatien  17  oikaisu Kallaveden yli. Uusi sil-
ta toteutetaan  1+1- kaistaisena 
Vaajasaloon  toteutetaan  10 000  asuk-
kaan uusi  asuinalue,  samalla toteute-
taan valtatien  17  oikaisu. Uusi silta to-
teutetaan  2+2- kaistaisena. 

Herkkyystarkasteluissa  on  lisätty eri alueille 
vaihtoehtoiset  asukasmäärät.  Ko.  määriä ei ole 
kuitenkaan  tarkasteluissa  vähennetty muulta 

 tarkasteltavalta  alueelta.  

Ranta-Toivalan  alueen käyttöönotto lisää valta-
tien  5  liikennettä  iltaruuhkatuntitilanteessa  Kel-
lolanden eritasoliittymän  pohjoispuolella, poh-
joiseen  menevällä kaistalla  noin  270 ajon./h. 

 Nykyinen  iltaruuhkatunnin  liikenne  on  ko.  koh-
dalla noin  1900 ajon./h  ja sen  ennustetaan ole-
van vuonna  2030  perustilanteessa noin  2900  

ajon./h.  Ranta-Toivalan  alueen käyttöönoton 
voidaan arvioida vastaavan  ko.  kohdalla noin 
seitsemän vuoden liikenteen kasvua. Muulla 

 tie-  ja katuverkolla  vaikutukset ovat  vähäisem
-pia. 

Tiedelaakson  (yliopiston kohdan työpaikka- 
alueen)  laaientaminen  1000  uudella työpaikalla 
ei vaikuta kokonaisuutena merkittävästi ilta

-ruuhkatunnin liikennemääriin.  Vaikutus  on  suu-
rin  Savilandentiellä,  etelään johtavalla  ajosuun

-nalla,  jossa vaikutus  on  noin  100 aion./h. Lii-
kennemallin  mukaan nykyinen  iltaruuhkatunnin 

 liikenne  on  ko.  kohdalla noin  1200 ajon./h  ja 
 vuonna  2030  perustilanteessa noin  1600 

ajon./h.  Siten  liikennemäärän  lisäys vastaa  ko. 
 kohdalla noin kuuden vuoden liikenteen kas-

vua.  

Vaaiasalon asuinalueen  osalta ovat vaikutukset 
seuraavia:  

mikäli alue toteutetaan pienenä  (2 000 
 uutta asukasta) ilman valtatien  17  oi-

kaisua, lisää  se  valtatien  5 liikennemää-
nä  vuoden  2030 iltaruuhkatuntitilan-
teessa em. Kettulanlanden  kohdalla 
noin  120 ajon./h  vastaten noin kolmen 
vuoden liikenteen kasvua. Muutoin vai-
kutukset ovat  varsin  vähäisiä.  Ko.  asu

-kasmäärällä  ei alueelle voida toteuttaa 
 lähipalveluja  juuri lainkaan. 

laajempi  5 000  asukkaan kokoinen alue 
yhdistettynä valtatien  17 oikaisuun 
hentää  valtatien  5 Kettulanlanden koh - 

dan liikennemääriä  noin  310 aton./h 
 vastaten lähes kandeksan vuoden lii-

kenteen kasvua (pohjoiseen menevä 
suunta, molemmat suunnat yhteensä 

 500 ajon./h).  Muulla  valtatiejaksolla  vä-
lillä  Siikalahti-Kellolahti  liikenteen arvioi-
daan kasvavan vuoden  2030 iltaruuhka-
tuntitilanteessa  noin  200-370 
ajon./h/ajosuunta  ja  yhteensä noin  450-
650 ajon./h  (vastaten välillä  Siikalahti-
Karjalankatu  keskimäärin noin kuuden 
vuoden kasvua, mutta välillä Karjalan-
katu -Kellolahti  lähes  koko  tarkastelu- 
ajanjakson  2006-2030  kasvua). Alueen 
käyttöönoton arvioidaan kasvattavan 
selvästi myös  Puijonlaaksontien  ja  It-
konniementien liikennemääriä,  jopa yli 
muutoin  tarkasteluajanjaksolle enna-
koidun  kasvun.  Siikalanden eritasoliit-
tymästä  etelään ovat vaikutukset  vähäi

-sia. 

laajin  10 000  asukkaan kokoinen alue 
yhdistettynä valtatien  17 oikaisuun 
hentää  valtatien  5 Kettulanlanden  koh-
dan  liikennemääriä  hieman  em.  enem-
män, noin  330 aion./h  vastaten noin 
kandeksan vuoden kasvua (pohjoiseen 
menevä suunta, molemmat suunnat yh-
teensä  460 ajon./h).  Muulla  valtatiejak-
solla  välillä  Siikalahti-Kelloniemi  on  lii-
kenteen kasvu  em.  pienempää  (5000 
as.)  aluetta vastaava etelään  menevällä 
ajosuunnalla.  Pohjoiseen  menevällä 

 suunnalla  on  vaikutus selvästi  suurem- 
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pi, kokonaisvaikutuksen  ollessa noin 
 600-900 ajon./h  ja  siten jopa ylittävän 

välillä  Karjalankatu-Kellolahti tarkaste-
luajanjaksolle  muutoin  ennakoidun  kas-
vun. Vastaavanlainen ero näkyy myös 
rinnakkaisella  Puijonlaaksontiellä,  jossa 
pohjoiseen menevän suunnan liikenteen 
arvioidaan kasvavan huomattavan pal-
jon. Vaikutukset  Siikalanden eritasoliit-
tymästä  etelään ovat myös tässä vaih-
toehdossa vähäiset.  

Kasvihuonekaasupäästöjen  vähentäminen 

Liikenteen  kasvihuonekaasupäästöjen  vähen-
täminen  on  merkittävä seikka myös Kuopion 

 kaupunkiseudun  liikenteen suunnittelussa. Lii-
kenteen kysynnän vähentäminen  ja  ohjaaminen 

 ympäristöystävällisempiin kulkumuotoihin, 
energiatehokkuuden  parantaminen sekä  esim. 
vähäpäästöisten  polttoaineiden käyttöönotto 
edellyttävät kuitenkin erilaisia  ja  eri  toimijoiden 

 vastuulla olevia toimenpiteitä.  

Osa  liikenteen  päästövähennyksistä  on  saata-
vissa hyvällä suunnittelulla. Jatkamalla  ja  kehit-
tämällä edellä esitetyn mukaisesti Kuopion 
seudulla maankäytön  ja  liikenteen suunnittelun 

 pitkäjänteistä  ja  toisiinsa mandollisimman hyvin 
yhteen  sovittavaa  yhteistyötä,  on  yhdyskunta-
rakenteen  hajautumista  ja  päästöjen kasvua 
mandollista estää  esim. täydennysrakentami

-sen  keinoin. Lisäksi  on  tärkeää ottaa uusien 
asuin-  ja  työpaikka-  ym.  maankäytön alueiden  

sijoittelussa liikenteelliset  vaikutukset huomi-
oon.  

Liikkumistarpeen (liikennesuoritteen)  vähentä-
minen  on  mandollista myös hyvin harkittuja  ja 

 perusteltuja uusia  investointihankkeita  toteut-
tamalla. Erittäin hyvä esimerkki tästä  on  par-
haillaan rakenteilla oleva  Saaristokatu,  joka 

 mm.  lyhentää  Saaristokaupungissa  olevien 
 matkoja  vähentäen liikennesuoritetta, alentaen 

ajonopeuksia  sekä  mandollistaen joukkoliiken-
nekaupungin  ulottamisen myös uusille alueille. 
Päästöjen vähentämiseen vaikuttavat myös 
useat muut tässä luvussa kuvattavat tekijät. 

Vaikuttaminen  kulkumuodon  valintaan  

Kulkumuodon  valintaan vaikuttamalla voidaan 
sekä ihmisten liikkumista että tavaroiden kulje-
tuksia suunnata  ajoneuvoliikennettä vähentä-
vään  ja  ympäristöystävällisempään  suuntaan. 
Ihmisten  liikkumistapoja  koskien  on  tärkeää 
pyrkiä lisäämään kevyen liikenteen  ja  joukkolii-
kenteen kulkutapaosuuksia.  Kuljetusten osalta 
tulee parantaa rauta-  ja  vesitieliikenteen  kilpai-
lukykyä sekä eri  kulkumuotojen  välistä yhteis-
työtä. Suuri  osa  toimenpiteistä  on  fyysisiä, mut-
ta  osa  toiminnallisia.  Osa  toimenpiteitä  on  myös 
ihmisten asenteisiin  ja  toimintatapoihin vaikut

-tammen. Tärkeää  on  myös tarkastella  ja  suun-
nitella  kaupunkiseudun (työssäkäyntialueen) 
liikennepalveluja  kokonaisuutena mandollisim-
man toimivan  ja  kustannustehokkaan  liikenne- 
järjestelmän aikaansaamiseksi. 

Kevyen liikenteen suosion  lisäämismandolli-
suudet  ovat suurimmat lyhyillä  0-5 km  matkoil-
la. Suosion lisäämiseksi tulisi toisaalta täyden-
tää  ja  kehittää keskustaan eri alueilta (erityises-
ti  lähialueilta,  joiden  maankäyttö  ja  yhteydet 
tukevat kevyen liikenteen suosion lisäämistä) 
suuntautuvia kevyen liikenteen väyliä houkutte-
levaksi, turvalliseksi  ja  hyvin  kunnossapidetyksi 

 kevyen liikenteen  pääväylästöksi,  toisaalta  lä-
hiölden  ja  uusien asuinalueiden sisäisten kevy-
en liikenteen  väylästöjen  kattavuutta  ja  korkea-
tasoista toteuttamista (asuinalueiden sisäiset 
matkat pystyttävä hoitamaan kevyellä  liikenteel

-lä).  Tärkeää  on  myös mandollistaa kevyen lii-
kenteen matkat kauempana  sijaitsevilta  alueil-
ta. Keskustan kevyen liikenteen  väylästöä  ja 

 pyöräparkkeja  kehittämällä olisi mandollista 
lisätä hieman kevyen liikenteen suosiota. Li-
säksi keskustaa ympäröivän alueen verkostoa 
tulisi kehittää eri alueiden välisten yhteyksien 
parantamiseksi.  Liikennekäytävää  ajatellen  em. 

 toimenpiteet tarkoittavat lähinnä valtatien  ris
-teävien  reittien lisäämistä sekä olemassa olevi-

en reittien selkeyden  ja  turvallisuuden paran-
tamista sekä nykyisen rinnakkaisen  tie-  ja  katu- 
verkon kevyen liikenteen yhteyksien tason  ja 

 kunnossapidon  parantamista. Vaikutukset  lii-
kennekäytävän liikennemääriin  vaihtelevat alu-
eittain, mutta kokonaisuutena niiden liikenne

-määrävaikutukset  ovat suhteellisen vähäisiä. 
Suurimmillaan  vaikutukseksi  voidaan arvioida 
paikasta riippuen noin  50-1 00 ajonJh. 
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Kuva  12. 	Ranta-Toivalan  alueen  (4 000  asukasta) käyttöönoton vaikutukset vuoden  2030 ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  13. 	Tiedelaakson laajennuksen  käyttöönoton vaikutukset vuoden  2030  ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  14. 	Vaajasalon (2 000  asukasta, ei valtatien  17  oikaisua) käyttöönoton vaikutukset vuoden  2030 ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  15. 	Vaajasalon (5 000  asukasta, valtatien  17  oikaisu) käyttöönoton vaikutukset vuoden  2030 ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  16. 	Vaajasalon  (10 000  asukasta, valtatien  17  oikaisu) käyttöönoton vaikutukset vuoden  2030  ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Joukkoliikenteen  osalta  on  tutkittu, miten 
 30 %:n  muutos joukkoliikenteen kulkutapa-

osuudessa vaikuttaa iltaruuhkatunnin liikenne- 
määriin. Suurimmillaan vaikutuksen arvioidaan 
olevan valtatiellä  5 Siikalanden eritasoliittymän 

 eteläpuolella, jossa liikenteen arvioidaan vähe-
nevän  130 ajon/h  (etelään johtavalla kaistalla). 
Valtatiellä  5 Kellolanden  kohdalla  on  vaikutus 
noin  80 ajonih.  Vastaavaa luokkaa ovat  vä-
henemät  myös rinnakkaisella  tie-  ja katuverkol

-la  sekä sisääntuloväylillä. Vähenemät vastaa-
vat keskimäärin noin kolmen vuoden liikenteen 
kasvua. 

Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden  kasvatta-
minen esitetyllä  30 %:lla  edellyttäisi merkittäviä 
panostuksia joukkoliikenteeseen. Joukkoliiken

-teen  tarjoama palvelutaso  ja  hinta eivät riitä 
nykyisin houkuttelemaan uusia asiakkaita, 
päinvastoin joukkoliikenteen kulkutapaosuus  on 

 viime vuosina laskenut. Ongelmana ovat usein 
 mm. vuorotarjonnan  puutteet  ja matkaketjujen 

toimimattomuus  sekä kustannustaso. Lisäksi 
joukkoliikenteen hitaus suhteessa henkilöautol

-la  liikkumiseen ei houkuta ihmisiä siirtymään 
joukkoliikenteen käyttäjiksi. 

Keskeisessä asemassa joukkoliikenteen suosi-
on turvaamisessa  ja  lisäämisessä  on  maan- 
käyttö  ja sen  kehitys. Joukkoliikennekaupungin 
kasvattaminen ns. sormimallia hyädyntäen, 
täydentävän maankäytön keskittäminen joukko-
liikennereittien varteen sekä uuden maankäy-
tön suunnittelu siten, että etäisyydet pysäkille 
ovat riittävän lyhyet, voi osaltaan tukea joukko- 

liikenteen kulkutapaosuuden kasvattamista. 
Lisäksi joukkoliikenteen houkuttelevuutta tulisi 
kasvattaa myös muutoin. Kaupunkiseudun 
(työssäkäyntialueen) joukkoliikenteen suunnit-
telu-, järjestämis-  ja rahoituskäytäntöjä  tulee 
kehittää kilpailukykyisten  ja houkuttelevien 
joukkoliikenneratkaisujen  kehittämiseksi vaih-
toehdoksi henkilöautoliikenteelle. Joukkoliiken

-teen palvelutasoa  tulisi kehittää kustannuste-
hokkaasti esim. informaatiojärjestelmien käyt-
töä tehostamalla, linjaston  ja vuorotarjonnan 

 kehittämisellä tarjoamalla perusreittien ohella 
myös nopeita lähiöiden-keskustan välisiä yhte-
yksiä, matkakeskuksen toteuttamisella  ja hyö-
dyntämisellä  sekä muun liityntäliikenteen mah-
dollistamisella. Myös joukkoliikenteen käytön 
tulisi olla kustannuksiltaan sellaista, että  se 

 houkuttelee myös uusia käyttäjäryhmiä siirty-
mään joukkoliikenteen käyttäjiksi. Nämä edel-
lyttävät kuitenkin usein valtakunnallisen tason 
päätöksiä, kuten myös työsuhdematkalippujen 
suosion kasvattaminen. Joukkoliikenteen kehit-
tämistoimenpiteitä tulee käsitellä tarkemmin 

 mm.  keväällä  2008 käynnistyneiden paikallislii-
kennesuunnitelman tarkistuksen  sekä LVM:n 
"Tulevaisuuden keskisuuri joukkoliikennekau-
punki"-  projektin  yhteydessä. 

Henkilöliikenteessä energiatehokkaan rautatie-
liikenteen kilpailuaseman parantaminen kau-
punkikeskusten välisessä pitkämatkaisessa 
liikenteessä voi osaltaan hieman vaikuttaa  pit-
kämatkaisen henkilöautoliikenteen  vähentämi-
seen. Vaikutukset voivat olla suurempia lento-
liikenteen kilpailuasemaan. Kilpailukyvyn vah- 

vistaminen edellyttää Savonradan parantami-
sen jatkamista sekä informaatiojärjestelmien  ja 
liityntäliikenteen  kehittämistä. Liikennekäytävän 
osalta vaikutukset liikennemääriin ovat  varsin 

 vähäisiä (koska suurin  osa liikennekäytävän 
 liikenteestä  on seudullista tai  paikallista), mutta 

silti tavoiteltavia. Suurempi merkitys rautatielii-
kenteen suosion lisäämisellä olisi  mm.  seudun 
saavutettavuuteen sekä osin päästöihin (siirty-
mi nen saastuttavammasta lentoli ikenteestä 
rautateille). 

Kulietusten  osalta tulee tukea pääteillä tapah-
tuvien kuljetusten siirtämistä ympäristöystäväl-
lisempiin kuljetusmuotoihin eli lähinnä rauta-  ja 

 vesiteille. Lisäksi tulee kehittää eri kuljetusmuo-
tojen välistä yhteistyötä. 

Rautatieliikenteen kilpailukyvyn kehittäminen 
 sen kuljetusosuuden  nostamiseksi edellyttää 

Savonradan parantamisen (kantavuuden nosto) 
ohella eri kuljetusmuodoille yhteisten terminaa

-lien  kehittämistä, uusia kuormaus-  ja kuormati-
laratkaisuja  sekä panostusta liikenteen ohjaus - 
ja hallintajärjestelmiin. Logistiikkakeskuksen 

 toteuttamisella olisi myös mandollista keskittää 
toimintoja  ja  mm.  lisätä eri kuljetusmuotojen 
välistä yhteistyötä. 

Yhdistettyjen  kuljetusten terminaalin toteuttami-
sella olisi mandollista siirtää pitkämatkaisia 
kuljetuksia rautateille. Vaikutus valtatien liiken-
nemääriin  on ruuhkahuipputuntina  vähäinen, 
mutta vuorokausitasolla kuitenkin selkeä (kar-
kea arvio noin  150 ajon./vrk).  Vaikutus kohdis- 
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tuu  lähinnä Helsinkiin, Tampereelle  ja  Turkuun 
suuntautuvaan runkoliikenteeseen. Kun termi- 
naali sijoitetaan samalle alueelle kuin logistiik-
kakeskus, voidaan samalla yhdistää tukipalve-
luja  ja  myös siten vähentää liikkumis-  ja  kulje-
tustarpeita. Samoin Savonradan parantaminen 
ym. toimenpiteet mandollistaisivat rautatiekulje

-tusten  kustannustehokkuuden  parantamisen, 
mikä voisi osaltaan lisätä rautatiekuljetusten 
suosiota. 

Vesiteitse  tapahtuvien kuljetusten lisäämiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ovat lähes täysin valta-
kunnallisen tason toimenpiteitä, esimerkkinä 
Saimaan kanavan jatkuvuuden turvaaminen  ja 

 ympärivuotisen vesitieyhteyden aikaansaami-
nen. Vesiliikenteellä  on  kehittymispotentiaalia, 

 mutta liikennekäytävän ruuhkahuipputuntiliiken-
teeseen verraten ovat mandolliset vaikutukset 
vähäisiä. 

Kokonaisuutena kuljetusten siirtämistä ympäris-
töystävällisempiin kuljetusmuotoihin tulee suo-
sia.  Koska raskaan liikenteen osuus liikenne- 
käytävän liikenteestä  on  noin  6-1 1  %,  jää  vaiku-
tus iltaruuhkatunnin liikennemääriin suurillakin 
kuljetusmuoto-osuuksien muutoksilla suhteelli-
sen vähäiseksi. 

Taloudelliset ohjauskeinot 

Taloudelliset ohjauskeinot vaativat valtakunnal-
lisen tason päätöksiä. Mandollisia ohjauskeino

-ja  ovat  mm. auto-,  ajoneuvo-  ja  polttoainevero-
jen porrastukset,  tie-  ja  ruuhkatullit, käyttömak- 

sut, parkkimaksut,  työpaikkojen parkkipaikkojen 
verokohtelut, työmatkojen verovähennykset, 
työsuhdeautojen verokohtelu yms.  Ko.  keinot 
ovat usein monisäikeisiä  ja  niiden käyttöönotto 
vaikeaa. Lisäksi esim. työvoimapoliittisia tavoit-
teita tukeva työmatkavähennys sekä käytön 
määrästä riippumaton autoedun verotus  kan

-nustavat  pitkiin työmatkoihin  ja  tukevat henkilö-
auton käyttöä muussa liikkumisessa.  Ko.  vero-
tusta olisikin kehitettävä siten, että niiden kiel-
teinen vaikutus yhdyskuntarakenteeseen  ja 

 matkustuskäyttäytymiseen  vähenee. 

Ohjauskeinojen  käyttö  on  Suomessa vielä vä-
häistä, vaikka  mm.  autoveron porrastus onkin 
vuoden  2008  alussa otettu käyttöön. Tulevai-
suudessa voidaan taloudellisten ohjauskeinojen 
käytön kuitenkin olettaa lisääntyvän huomatta-
vasti, vaikka esim. tietullien  tai  ruuhkamaksujen 

 käyttöönotto voi Kuopion seudulla tuntua vielä 
tällä hetkellä ylimitoitetulta toimenpiteeltä.  Tek-
nologian ja  satelliittipaikannuksen  kehittyessä 
olisi kuitenkin mandollista ohjata liikkumista 
hinnoittelemalla ruuhka-aikoina liikkuminen 
kalliimmaksi kuin muuna aikana. Käyttöä  oh -
jaavassa  hinnoittelussa maksuperusteina olisi-
vat auton käytön määrä, paikka, ajankohta  ja 

 auton ominaisuudet. Tämä käyttöperusteinen 
hinnoittelu tukisi myös Kuopiossa osaltaan 
henkilöautoliikenteen kysynnän ohjaamista 
ruuhkahuippujen tasoittamiseksi  ja  kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseksi (säädellään 
kulkutavan valintaa  ja  auton käytön määrää, 
tehostetaan myös olemassa olevan verkon 

käyttöä  ja  leikataan ruuhkahuippuja  matkan 
 ajankohtaan vaikuttamalla). 

Autoilun kustannusten muutosten vaikutukset 
liikennemääriin tulisivat arvioiden mukaan ole-
maan huomattavia. Mikäli autoilun kustannuk-
set nousisivat  100  %,  vähenisi iltaruuhkatunnin 
liikenne valtatiellä  5  Kettulanlanden  kohdalla 
liikennemallitarkastelujen perusteella noin  900  
ajon./h  (pohjoiseen menevällä kaistalla) vasta-
ten  lähes  koko  tarkasteluajanjaksolle  2006-
2030  ennakoitua ruuhkatuntiliikenteen kasvua. 
Muutokset ovat vastaavansuuntaisia  koko val

-tatiejaksolla  sekä keskeisillä sisääntuloväylillä, 
osin vähenemän arvioidaan jopa ylittävän  en-
nustetun  liikenteen kasvun. 
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Kuva  17. 	Joukkolllkenteen kulkutapaosuuden  muutoksen  (+30  %)  vaikutukset vuoden  2030  ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Kuva  18. 	Autollun  kustannusten muutosten  (+  100 %)  vaikutukset vuoden  2030 ennustetilanteessa (iltahuipputunti). 
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Yhteen  vetotaulukko  toimenpiteiden vaikutuksesta iltahuipputuntiliikenteeseen valtatiellä  5  Kettulan
-landen  ja  Särkiniemen  kohdilla. Arviot perustuvat liikennemallitarkasteluihin. Vaajasalon laajempi-

en  vathtoehtojen  osalta  on  otettava huomioon, että ne lisäävät merkittävästi liikennettä erityisesti 
välillä Siikalahti-Kellolahti. 

Pohjoisen suunnan  iltahuipputunti-  Etelän 	suunnan 	iltahuipputuntilii - 
liikenne (ajon  .Ih)/ Kettulanlahti kenne (ajon./h)/ Särkiniemi  

Nykyinen  iltaruuhkatuntiliikenne  1900  ajon./h  2200  ajon./h  

Ennustettu  iltaruuhkatuntiliikenne vuon-  2900  ajon./h  3400  ajon./h 

na  2030  (perusennuste)  

Ranta-Toivalan  (4 000  asukasta)  käyt- +  270  ajon./h -  35  ajon./h 

töönotto 

Vaajasalon  (2 000  asukasta)  käyttöönot- +  120  ajon./h  -20  ajon./h  
to,  ei  Vt  17  oikaisua  

Vaajasalon  (5 000  asukasta)  käyttäönot- -  310  ajon./h  +20  ajon./h  
to,  Vt  17  oikaisu, silta  1+1  

Vaajasalon  (10 000  asukasta) käyttöön-  -  330  ajon./h  +5  ajon./h  
otto,  Vt  17  oikaisu, silta  2+2  

Tiedelaakson  laajentaminen  (1 000  uutta  +  40  ajon./h +  50  ajon./h  
työpaikkaa)  ________________________________ 

Joukkoliikenteen 	kulkutapaosuuden  -80  ajon./h -  130  ajon./h  
muutos  (+30  %) ________________________________  

Autoilun kustannusten muutos  (+100  %) -  900  ajon./h -  1000  ajon./h  

Tärkeimmät liikennekuormitukseen vaikut-
tavat keinot: 

-  Kuopion  ja koko kaupunkiseudun  yh-
dyskuntarakenteen tehokkuuden säilyt-
täminen  ja  kehittäminen  

- 	eri organisaatioiden  välisen  suunnittelu- 
yhteistyön lisääminen koskien sekä 
maankäytön  ja  liikenteen suunnittelua, 
eri  suunnittelualojen  välistä vuorovaiku-
tusta että laajemmin  koko  seudun kehit-
tämistä  

-  uusien alueiden sisäisen  Ijikenneverkon 
 suunnittelu siten, että kevyen liikenteen 

 ja joukkoliikenteen  kilpailukyky  on  hyvä  
-  taloudellisten  ohjauskeinojen  käyttöön-

otto  
-  kevyen liikenteen  väylästön  kehittämi-

nen erityisesti potentiaalisilla,  0-5 km 
 päässä keskustasta  sijaitsevilla  alueilla  

- joukkoliikenteen  suunnittelu-, järjestä-
mis-  ja rahoituskäytäntöjen  kehittäminen 
sekä suunnittelu  koko työssäkäyntialu-
etta  koskien  

- matkakeskuksen  toteuttaminen  
- yhdistettyjen  kuljetusten terminaalin se- 

kä  logistlikkakeskuksen  toteuttaminen.  
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2.2  Liikenneverkon  käytön tehostaminen 

 Tie-  ja katuverkko  

Nykyisten rinnakkaisten yhteyksien hyödyntä-
minen keventämään valtatien kuormitusta ei ole  
liikennekäytävää  ajatellen laajemmin tarkoituk-
senmukaista.  Rinnakkaisyhteyksien kuormi-
tusasteet  ovat keskeisellä  kaupunkijaksolla  osin 
valtatietä suurempia eikä uuden liikenteen oh-
jaaminen niille ole järkevää.  Häiriötilanteissa  ne 
ovat kuitenkin käytettävissä hyvin  vaihtoehtoi

-sina  reitteinä.  Muulla  tarkastelualueella,  erityi-
sesti eteläisellä jaksolla ovat  liikennemäärät  
puolestaan vähäisempiä  ja  nykyisten  rinnak-
kaisyhteyksien hyödyntämistarpeetkin  siten 
vähäisempiä (lukuun ottamatta väliä  Petonen-
Levänen,  jossa  Petoselta/Petoselle  suuntautu-
van liikenteen ohjaaminen rinnakkaiselle  Le

-väsentielle  voisi vähentää hieman  valtatielii-
kennettä.  Ko.  rinnakkaisen yhteyden hyödyn -
tämiskeinot  ja  vaikutukset  on  kuvattu kohdassa 

 2.3).  

Liittymien kevvillä kaistajäriestelyillä  on  mandol-
lista parantaa hieman  kriittisimpien liittymien 
toimivuuksia  sekä siirtää laajempia investointe-
ja  myöhäisemmäksi.  Lähinnä kyseeseen tule-
vat  Kellolanden  pohjoisen  rampin  kaistajärjes-
telyt  ja  näkemien  parantaminen sekä  Tasaval-
lankadun/Leväsentien liittymän  toinen vasem-
malle  kääntymiskaista  (kaupungin suunnasta  
Leväsentielle). Savilandentiellä liittymien  ny-
kyisten  ajoratojen  tilojen  jäsentelymandollisuu - 

det  ovat vähäisiä. Huomattavaa  on,  että  Saaris-
tokadun liittymien toim ivuus  Haapaniemen 
päässä vaikuttaa voimakkaasti myös läheisiin  
liikennekäytävän liittymiin  ja  niiden  parantamis -
tarpeisiin. 

Suurelta osin rinnakkaiselle  tie-  ja  katuverkolle 
 sijoittuvan nykyisen suurten  erikoiskuijetusten  

reitin pienillä  parantamistoimenpiteillä (porttaa
-lien  nostot,  ahtaiden liittymien avartaminen  se-

kä  korkeusesteiden  poistot)  on  mandollista hel-
pottaa Kuopion läpi kulkevien  erikoiskuljetusten 
liikennöimistä  ja  vähentää  erikoiskuljetuksia  
varten tapauskohtaisesti tehtäviä toimenpiteitä.  
Purettavissa  olevia  tai  liikennettä vastaan  kier-
rettävissä  olevia  porttaaleja  ei kuitenkaan kus-
tannussyistä kannata nostaa. 

Liikenteen  hallinnan  keinot 

Valtatien  5  välin  Pitkälahti-Kellolahti muuttuvilla 
nopeusrajoituksilla  on  mandollista lisätä hieman 
valtatien  välityskykyä  sekä erityisesti tasoittaa  
tilapäisten ruuhkahuippujen  ja  mm.  säästä  joh-
tuvien häiriötilanteiden  aikaisia  nopeuseroja  
(sekä siten parantaa liikenneturvallisuutta).  Ko. 

 rajoituksilla  on  myös mandollista siirtää suu-
rempien investointien tarvetta  myöhäisempään  
ajankohtaan. Muuttuvien nopeusrajoitusten 
suunnittelun lisäksi tulisi laatia  koko  liikenne- 
käytävää koskeva  telematiikan tarveselvitys  
tulevaisuudessa esille nousevien tarpeiden  ja 

 mandollisuuksien yksilöimiseksi.  

Liikennekäytävän häiriötilanteiden opastuksen 
 kehittämisellä voitaisiin lieventää  häiriötilantei

-den  haittoja erityisesti  liikenneturvallisuudelle. 
Häiriötilanteen  hallinta parantaa osaltaan myös 
valtatien toimivuutta  ja  vaikuttaa siten myös  
välityskykyyn. Häiriötilanteiden  opastusta var-
ten  toteutettavalla  järjestelmällä olisi mandollis-
ta myös nostaa henkilöautojen  matkustajamää

-nä  (ja  pienentää  ajoneuvomääriä) esim.  kaista -
etuisuuksien  avulla.  Ko.  opasteilla  olisi mandol-
lista parantaa myös mandollisesti  toteutettavien  
uusien  ramppien  ja  lisäkaistojen  välisten  sekoit-
tumisalueiden  toimivuutta  (Levänen-Petonen). 
Häiriötilanteiden opastuksen  kehittäminen ei 
ole kuitenkaan tarpeen vielä lähitulevaisuudes-
sa  ennakoidulla  liikenteen kasvulla, vaan  se 

 nousee ajankohtaiseksi  häiriötilanteiden  mah-
dollisesti yleistyessä.  

Ramppiohjaus moottoritielle  pyrkivän liikenteen 
rajoittamiseen säilyttäisi valtatien  välityskyvyn 
ylikuormitustilanteessa.  Ko.  ohjauksen tarve  on 

 kuitenkin vielä hyvin vähäinen  ja  noussee esille 
vasta myöhemmin tulevaisuudessa. 

Koulujen  alkamisaikojen porrastaminen  sekä  
liukuvien tyäaikojen  käytän lisääminen voi on-
nistuessaan tasoittaa hieman liikenteen aamu -
ruuhkahuippuja. Alkamisaikojen porrastaminen 

 on  usein kuitenkin koettu suuremmissa kau-
pungeissa hankalaksi toteuttaa.  Ko.  toimenpide 
tulisi kohdentaa erityisesti kouluihin, joiden  lä

-hialueilla  esiintyy  ruuhkahuipun  aikaisia liiken-
teen  toimivuusongelmia (esim.  Klassillinen lukio  
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ja  Hatsala). Liukuvien  työaikojen käytön lisää-
misellä olisi vastaavia vaikutuksia. 

Liikenteen seurannan  ja  informaatiojärjestelmi
-en  kehittäminen tukee reaaliaikaisen tiedotta-

misen käyttöönottoa, jolloin liikenteen, erityises-
ti häiriötilanteiden hallintaa olisi mandollista 
tehostaa  ja  vaikuttaa siten hieman myös liiken-
teen toimivuuteen  koko  liikennekäytävässä.  

Liikkumisen käyttöperusteisella hinnoittelulla 
(esitetty tarkemmin kohdassa  2.1)  olisi myös 
mandollista tasoittaa ruuhkahuippuja esim.  hin

-noittelemalla  auton käyttö ruuhka-aikoina muu-
ta aikaa kalliimmaksi.  Ko.  keino edellyttää kui-
tenkin valtakunnallisen tason päätöksiä  ja  myös 

 teknologian  kehittymistä. 

Hoidon  ja  ylläpidon tehostaminen 

Sekä valtatie  5  että keskeiset rinnakkaiset yh-
teydet ovat hoito-  ja  ylläpitotasoltaan  jo  nykyisin 
korkealuokkaisia. Esimerkiksi valtatie  5  kuuluu 
Kuopion kohdalla korkeimpaan hoitoluokkaan 
eikä hoitoa  ja  ylläpitoa tehostamalla ole juuri-
kaan mandollisuuksia enää tehostaa liikenne- 
verkon käyttöä. Sama koskee myös rinnakkais-
ta tiestöä. Mandollisuudet rajoittuvatkin lähinnä 
yksittäisten ramppiliittymien täsmähoidon  ja 

 liukkauden torjunnan edelleen kehittämiseen. 

Tärkeimmät liikenneverkon käytön tehosta-
miseen liittyvät keinot: 

- 	valtatien  5  välin  Pitkälahti -Kelloniemi 
muuttuvat nopeusrajoitukset 

-  liikenteen seurannan  ja  informaatiojär-
jestelmien  kehittäminen sekä pitkällä 
tähtäimellä liikennekäytävän häiriötilan-
teiden opastuksen kehittäminen 

-  liikenteen ruuhkahuippujen tasoittami-
nen koulujen alkamisaikojen porrasta-
misella sekä liukuvien työaikojen käyt-
töönoton lisäämisellä 

- 	liikkumisen käyttöperusteisen hinnoitte- 
lun käyttöönotto 

- 	liittymien  kevyet kaistajärjestelyt  (Kello- 
landen pohjoinen ramppi, Leväsen-
tien/Tasavallankadun liittymä) 

-  nykyisen suurten erikoiskuljetusten rei- 
tin pienet parantamistoimenpiteet  

2.3  Liikennöitävyyden  säilyttäminen pien-

ten parantamistoimien avulla 

Valtatie  5  

Valtatien  5  mandolliset pienet parantamistoi-
menpiteet kohdistuvat pääosin eritasoliittymien 
parantamiseen sekä risteävän, rinnakkaisen 

 tie-  ja  katuverkon  uusiin alikulkujärjestelyihin. 
 Ko.  toimenpiteillä olisi mandollista parantaa 

liikennekäytävän liikenteen sujuvuutta, ruuhka-
tuntitilanteiden liikenneturvallisuutta sekä osin 
myös vähentää liikennesuoritetta uusien alikul-
kujen myötä (lyhyemmät yhteydet). Lisäksi 

mandollisia toimenpiteitä ovat  mm.  valtatien  5 
kaistajärjestelyt  sekä uudet kolmannet kaistat 
keskeiselle kaupunkijaksolle. Kaikissa toimen-
piteissä  on  tärkeää ottaa huomioon suurten 
erikoiskuljetusten reitin turvaamis-  ja  kehittä-
misvaatimukset.  

Uudet aloneuvoliikenteen alikulut olisi mandol-
lista toteuttaa valtatien  5  ali yliopiston kohdalle 
sekä Särkiniemen kohdalle. Yliopiston kohdalle 
toteutettava alikulku tarjoaisi yliopistoalueelta 
huomattavasti nykyistä lyhyemmän yhteyden 
moottoritien itäpuolella sijaitsevalla Honeywellin 
yritysalueelle. Särkiniemen kohdalle toteutetta-
va uusi katualikulku tarjoaisi suoremman yh-
teyden Leväsentien varrella voimakkaasti kehit-
tyneen  ja  kehittyvän maankäytön alueelta 
moottoritien länsipuolelle Volttikadulle  ja  vähen-
täisi siten osaltaan paitsi Leväsentien myös 
Leväsentien  ja  Tasavallankadun liittymän 

 kuormitusta. 

Eritasoliittymien ramppien  parantamisella olisi 
mandollista parantaa erityisesti valtatien ruuh-
kahuipputuntitilanteiden liikenneturvallisuutta 
sekä välttää ramppijonojen ulottuminen mootto-
ritielle saakka. Kyseeseen tulevia kohteita olisi-
vat Kellolanden eritasoliittymän pohjoisen  er

-kanemisrampin  jatkaminen  ja  liikennevalojen 
toteuttaminen ramppiliittymiin (vapain oikein) 
sekä Karjalankadun eritasoliittymän erkanemis

-rampin  jatkaminen  ja  liikennevalo-ohjauksen 
tehostaminen. Lisäksi Siikalanden eritasoliitty

-män  etelän suunnan liittymis-  ja  erkanemis-
ramppien  sekä Karjalankadun etelän suunnan 
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liittymisrampin kaksikaistaistamisella  olisi mah-
dollista parantaa sekä moottoritien että  rinnak-
kaisteiden liittymien  liikenteen sujuvuutta  ja 

 ohjautuvuutta. Kaksikaistaistaminen  edellyttäisi 
kuitenkin merkittäviä muutoksia sekä  rinnak-
kaistiestöllä  että erityisesti valtatien  5  varressa. 

Toteuttamalla uusi  erkanemisrami  moottori- 
tieltä etelästä  Puiionkadulle  voitaisiin keventää 
sekä rinnakkaisen  Puijonlaaksontien  (ja  samal-
la  Puijonlaaksontien/Puijonkadun  ja  Puijonlaak-
sontien/Suurmäentien  rampin  liittymien kuormi-
tuksia)  että  Karjalankadun/Asemakadun  kuor-
mitusta. Vaikutus olisi suurin  Puijonlaaksontiel

-lä,  noin  2800  ajon./vrk.  Uusi  ramppi  lisäisi kui-
tenkin valtatien  liikennemääriä  välillä Karjalan-
katu-Puijonkatu  noin  5100  ajoneuvolla/vrk.  Ko. 

 jakso  on  keskeisen  kaupunkijakson vähäliiken-
teisin  eikä  liikennemäärän  lisäys aiheuttaisi 
merkittäviä ongelmia.  Puijonkadun  rampin  to-
teuttaminen  on  kuitenkin  liikenteellisesti  haas-
tavaa  eritasoliittymien  välisistä  lyhyistä etäi-
syyksistä  sekä  Puijonkadun  suurista liikenne- 
määristä (uuden  liittymän  toimivuus) johtuen. 
Uuden  rampin  toteuttaminen edellyttää Karja

-lankadun  nykyisen  erkanemisrampin  "nokan" 
siirtämistä hieman etelään päin, joka parantaisi 
osaltaan myös liikenneturvallisuutta (vertaa 
edellä).  

Puijonkadun  uuden  rampin  yhteydessä olisi 
järkevää toteuttaa myös uusi  Pohiolankadun 

 alikulku  (kuva  22).  Alikulku  keventäisi  hieman 
valtatien kuormitusta. Merkittävin vaikutus ali

-kululla  olisi kuitenkin  Maaherrankadun  ja  Suo- 

kadun  liikennemääriin.  Yhdessä  Puijonkadun 
 uuden  rampin  kanssa alikulku tarjoaisi selke-

ämmän yhteyden  moottoritieltä Itkonniemen 
 alueelle  suuntautuvalle  liikenteelle sekä vähen-

täisi siten keskustan kautta "turhaan"  kiertävää 
 liikennettä. 

Kuva  19. 	Uuden Pu(/onkadun kohdalle toteu- 
tettavan erkanemisrampin per/aat

-teet  

Suuri  osa  Leväsen eritasoliittymästä  etelään 
 suuntautuvasta  liikenteestä poistuu  moottoritiel

-tä  seuraavassa  Petosen eritasoliittymässä. 
Eritasoliittymien  muodoista sekä ympäröivän 
alueen  ympäristöarvoista  johtuen ei erillisen 

 rinnakkaistien  toteuttaminen ole  ko.  välille 
mandollista. Valtatien  5  Leväseltä  etelään liitty-
vän  rampin  sekä  Petoselle  etelän suuntaan 

 erkanevan  rampin  yhdistämisellä  olisi mandol-
lista selkeyttää  eritasollittymien  välisen  jakson 

 liikennöitävyyttä  ja  parantaa liikenneturvallisuut-
ta erityisesti  iltaruuhkatunnin  aikana. Ongel-
maksi muodostuvat kuitenkin  sekoittumisalueen 

 pituus sekä osin suunnitteluohjeiden vastaiset 
ratkaisut, koska  ramppien  yhdistäminen  nor-
maalitapauksessa  edellyttäisi  lyhyempää liitty-
mäväliä (lähekkäiset liittymis-  ja  erkanemisalu-
eet  voidaan yhdistää  tisäkaistaksi,  jos er

-kanemisnokka  näkyy kaistan alusta).  Ko.  rat-
kaisun toteuttamiskelpoisuutta tulee vielä tar-
kentaa  jatkosuunnittelussa.  

Valtatien  välin  Petonen-Päiväranta  3+3-  kais-
taistaminen  parantaisi merkittävästi moottori

-tiejakson  kapasiteettia. Kapasiteetin merkittä-
vää  parantamistarvetta  ei  ko.  jaksolla ole kui-
tenkaan vielä lähitulevaisuudessa. Maankäytön 
suunnittelussa sekä mandollisissa valtatien 
muissa  parantamisratkaisuissa  on  kuitenkin 
syytä varautua mandollisiin  lisäkaistoihin  eikä 
sulkea pois niiden mandollista myöhempää 
toteuttamista.  
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Kuva  20.  Uuden  Särkiniemen  kohdalle toteutettavan  vt  5 alikulun  vaikutus  liikennemääriin (KAVL  2030). 
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Puijonkadun ramppijärjestelyn  vaikutus 
 2030  KAVL 

Liikennemäärän  muutos 
Liikenne vähenee 
Liikenne kasvaa  
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Kuva  21. 	Uuden Puijonkadun kohdalle toteutettavan erkanemisrampin vaikutus liikennemääriin (KA VL  2030).  
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Pohjolankadun alikulun  vaikutus  Puijonkadun ramppijärjestelyillä  
2030  KAVL 

Liikennemäärän  muutos 
Liikenne vähenee 
Liikenne kasvaa 
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Kuva  22. 	Uuden Pohjolankadun alikulun vaikutus liikennemääriin (KA VL  2030,  tausta verkko sisältää myös Puijonkadun ramppijärjestelyt). 
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Rinnakkainen  tie-  ja katuverkko  

Rinnakkaisten yhteyksien toimivuuden paran-
taminen pienin toimenpitein tukee yhteyksien 
liikennäitävyyden turvaamista ennen järeämpiä 
parantamistoimenpiteitä sekä varmistaa liiken-
nekäytävän toimivuutta mandollisissa valtatien 
häiriötilanteissa. Erityisen tarpeellisia toimenpi-
teet ovat Savilandentien  ja  Puijonlaaksontien 
muodostamalla  keskeisen kaupunkijakson rin-
nakkaisyhteydellä sekä vilkkaimmilla liikenne- 
käytävään liittyvillä pääkaduilla. 

Savilandentien  pienet parantamistoimenpiteet 
(lioharjunkadun liittymän porrastaminen sekä 
kevyen liikenteen eritaso Savilandentielle  Pris-
man  kohdalle) parantaisivat sekä Neulamäen-
tien että Neulaniementien liittymien toimivuutta 
sekä siten  koko  Savilandentien liikennäitävyyt

-tä.  Ko.  toimenpiteiden voidaan arvioida siirtä-
vän järeämpien toimenpiteiden tarvetta noin 
kolmella-neljällä vuodella eteenpäin. 

Eri kaupunginosien  välisen  paikallisliikenteen 
helpottamiseksi tulisi Savilandentielle toteuttaa 
lisäksi yliopiston kohdalle korkeatasoiset vaih-
topysäkit informaatiojärjestelmineen. Informaa-
tiojärjestelmien hyödyntäminen edellyttää kui-
tenkin laajempaa Kuopion paikallisliikenteen 
informaatiojärjestelmien kehittämistä. 

Puiionlaaksontien kaistajärjestelyt  a  liittymien 
yhdistäminen/surto lnkilänmäen  kohdalla paran-
taisi Puijonlaaksontien toimivuutta  ja  lisäisi ka-
pasiteettia vaikuttaen liikennöitävyyteen erityl- 

sesti ruuhkatuntitilanteissa. Kaistajärjestelyt 
 liittyvät myös Kellolanden eritasoliittymän 

ramppiliittymien parantamiseen. Järjestelyissä 
tulisi ottaa huomioon myös suunnitellut valta-
tien  17  Vaajasalon oikaisuun  liittyvät Kellolah

-den  kohdan toimenpiteet. Kaistajärjestelyt 
mandollistaisivat Kellolanden eritasoliittymän 
etelään lähtevän  rampin  parantamisen. 

Muiden kuormittuneimpien rinnakkaisen katu- 
verkon liittymien parantamisella parannettaisiin 
vastaavasti liittymien toimivuutta  ja  vähennet-
täisiin ruuhkatuntien  aikaisen liikenteen häiriöti-
lanteita. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat Pui-
jonlaaksontien/Suurmäentien ramppiliittymän 
liikennevalot sekä Tasavallanka-
dun/Leväsentien liittymän toimivuuden paran-
tamiseksi toteutettava Tasavallankadun ylittä-
vän suojatien poisto (korvaava yhteys toteute-
taan liittymästä keskustan suuntaan sijaitsevaa 
nykyistä alikulkukäytävää hyödyntämällä  ja 

 parantamalla). 

Nykyisten katuyhteyksien leventämisellä  2+2-
kaistaisiksi  olisi mandollista parantaa erityisesti 
liikenteen toimivuutta keskeisillä sisääntulo- 
väylillä  ja  pääkaduilla.  Tarpeita leventämiselle 

 on  erityisesti Leväsentiellä lyhyellä tähtäimellä 
välillä Tasavallankatu-Särkiniementie sekä pit-
källä tähtäimellä välillä Särkiniementie-
Kartanokatu-Rauhalandentie, Kellolandentiellä 

 ensin  välillä eritasoliittymä-Pohjantie  ja  pitkällä 
tähtäimellä Kellolahteen saakka, Suurmäentiel

-lä  Puijonlaaksontien rampista Hiihtäjäntien  hit- 

tymään  sekä Petosentiellå välillä Pitkälandentie 
- Leväsentie. 

Petosentien  a  Leväsentien  uudet rampit mah-
dollistaisivat rinnakkaistienä toimivan Leväsen-
tien käytön hisäämisen Petoselta keskustaan 
suuntautuvassa liikenteessä. Tämä voisi ke-
ventää hieman valtatien hiikennekuormitusta, 
erityisesti ruuhkatuntitilanteissa. Uudet rampit 
parantaisivat merkittävästi myös Petoselta sekä 
erityisesti Saaristokaupungista etelään suun-
tautuvan liikenteen yhteyksiä. Samassa yhtey-
dessä tulisi liikenteen toimivuussyistä leventää 
Petosentie  2+2-kaistaiseksi  em.  välillä Pitkä-
landentie - Leväsentie sekä katkaista Nurmi-
rannantien hiittymä. Saaristokadun avaaminen 
hiikenteelle tulee vaikuttamaan hieman toimen-
piteen kiireellisyyteen. 

Liikennemallitarkastelujen  mukaan  em.  uusien 
ramppien vaikutus olisi kuitenkin valtatiehiiken-
teeseen suhteellisen vähäinen. Käytännössä 
vaikutus lienee kuitenkin suurempi, riippuen 

 mm.  Leväsentien  muista parantamistoimenpi-
teistä, moottoritien kuormitusasteen heikkene-
misestä sekä Nurmirannantien/Petosentien 
liittymän toimivuudesta. Vaikutukset Petoselta 

 ja  Saaristokaupungista  etelään suuntautuvan 
liikenteen yhteyksiin ovat huomattavat  ja  mah-
dolhistavat  läpikulkuliikenteen ohjaamisen ny-
kyistä paremmille väylille (joilla  mm.  kevyt lii-
kenne pääosin eritasossa). Lisäksi ratkaisu 
mandollistaa Nurmirannantien tonttikadun rau-
hoittam  isen.  



Kuva  23. 	Petosentien  ja  Leväsentien  uudet  rampit  sekä Pienen  Neulamäen  ja  Petosen  yhdistävä uusi 
kevyen liikenteen väylä.  Ramppien  muotoilussa  on  tärkeää ottaa huomioon suurten  erikois

-kuljetusten reitin vaatimukset niin pohjoisen kuin erityisesti etelän suuntaan.  
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Kuvassa  23 esitetty uusi kevyen liikenteen yh-
teys välillä Pieni Neulamäki-Petonen mandollis-
taisi Pienen Neulamäen alueelle suunnitellun 
uuden asuinalueen liittämisen myös Petosen 
alueen palveluihin. Yhteystarve riippuu kuiten-
kin  mm.  asuinalueen tarkemmasta  sijainnista  ja 

 koosta (minkälaiset lähipalvelut alueelle  on 
 mandollista luoda  ja  mihin nykyiseen alueeseen 
 ko.  uusi alue tukeutuu). 

Keskustan katuverkon kehittämisellä sekä  Ala
-tori-hankkeen toteuttamisella  on  myös hieman 

vaikutuksia rinnakkaisen  tie-  ja  katuverkon 
kuormitukseen.  Uudet toim eteläpuoliset  to

-rinaluspysäköintirampit  sekä katuverkon kak-
sisuuntaistamiset muuttavat hieman sisääntu-
loväylien merkitystä keskustaan saapumisessa. 
Vaikutukset ovat kuitenkin kokonaisuutena vä-
häisiä. 

Tärkeimmät liikennäitävyyden säilyttämi-
seen liittyvät pienet parantamistoimet: 

- 	valtatien  5  eritasoliittymien ramppien  
parantaminen Kellolanden  ja  Karjalan- 
kadun liittymissä 

-  uuden Puijonkadun kohdan erkanemis - 
rampin  toteuttaminen valtatielle  5  

- Leväsen  ja  Petosen eritasoliittymien 
ramppien  yhdistäminen valtatien  5  län-
sipuolella 

- 	Savilandentien  ja  Puijonlaaksontien  hit- 
tymien parantamiset 

- Petosentien  ja  Leväsentien  uudet rampit 
sekä Petosentien  2+2-  kaistaistaminen 
Pitkälandentiestä  länteen.  ____ 
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Kuva  24. 	Uusien Petosentien  ja  Leväsentien ramppien  vaikutus liikennemääriin (KA VL  2030).  
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2.4  Uusinvestoinnit  

Valtatien  5 liikennekäytävään on  suunnitteilla 
useita suuria parantamishankkeita. Näistä 
hankkeista  osa  on  jo  rakenteilla (Saaristokatu 

 ja Matkuksen eritasoliittymä). Matkuksen  eri-
tasoliittymän jatkeeksi tulisi toteuttaa myös 
rinnakkaistieyhteys  valtatien länsipuolelle  Kart-
tulantielle  saakka.  Em.  hankkeet ovat merkittä-
viä myös valtatiellikenteelle, erityisesti Saaris-
tokadun toteuttamisen arvioidaan siirtävän val-
tatien  välin Petonen-Siikalahti parantamistar-
peita  usealla vuodella  (osa Saaristokaupungis-
ta  pohjoiseen suuntautuvasta liikenteestä siirtyy 
käyttämään moottoritien sijasta Saaristokatua). 
Myös Matkuksen eritasoliittymä  ja  uusi rinnak-
kaistieyhteys keventävät hieman valtatien 
kuormitusta, erityisesti tilanteessa, kun Matkuk

-sen  alueelle suunniteltu uusi maankäyttö  on 
 toteutunut. 

Muista hankkeista merkittävin  on tarkastelualu-
een  pohjoispuolelle sijoittuvan valtatien  5  välin 
Päiväranta-Vuorela parantaminen. Parantamis-
hanke käynnistynee vuonna  2010.  

Lisäksi Saaristokatuhankkeeseen osin liittyvän 
Kumpusaarentien toteuttaminen lienee lähivuo-
sina ajankohtaista. Kumpusaarentien toteutta-
misella parannetaan Tasavallankadun toimi-
vuutta sekä turvataan osin  koko Siikalanden 
eritasoliittymän itäpuolisen  tie-  ja katuverkon 

 to  im  iv U  utta  

Uusien rinnakkaisten  tie-  ja katuyhteyksien  to-
teuttaminen valtatien länsipuolelle,  ensin  em. 

 välille Matkus-Karttulantie sekä myöhemmin 
maankäytön kehittyessä välille Karttulantie-
Kolmisoppi keventäisi valtatien liikennekuormi-
tusta Matkuksen  ja Karttulantien  alueille suun-
nitellun maankäytön toteutuessa. Lisäksi uusi-
en yhteyksien toteuttamisen myötä myös valta-
tien länsipuolelle muodostuisi jatkuva rinnak-
kaisyhteys Matkuksesta pohjoiseen. Tällä 
mandollistettaisiin myös liikenteen ohjaaminen 
rinnakkaisteille mandollisissa valtatien häiriöti-
lanteissa, erityisesti pitkällä tähtäimellä. Lisäksi 
suurten erikoiskuljetusten reitin siirtäminen  ko. 

 uudelle rinnakkaisyhteydelle voisi olla pitkällä 
tähtäimellä mandollista. 

Valtatien itäpuolelta puuttuu selkeä rinnakkai-
nen yhteys Tasavallankadusta pohjoiseen aina 
Kettulanlanden kohdalle saakka. Keskeisellä 
kaupunkijaksolla olisi mandollista keventää 
hieman niin valtatien  5  kuin rinnakkaisen Savi-
landentien-Puijonlaaksontien kuormitusta to-
teuttamalla uusi rinnakkaisyhteys Tasavallan- 
kadun  ja Puijonkadun  välille.  Ko.  yhteyden to-
teuttaminen olisi kuitenkin maankäytöllisistä  ja 
maastonmuodollisista  syistä erittäin hankalaa  ja 

 kallista eikä sitä ote tässä yhteydessä tutkittu 
tarkemmin. 

Valtatien itäpuolisen rinnakkaisen yhteyden 
parantaminen Päivärannan kohdalla (Kallantien 
oikaisu  ja  yhdistäminen Päivärannantiehen Iso-
Valkeisen kohdalla) nousee ajankohtaisem-
maksi alueen maankäytön kehittymisen sekä  vt  

5 Päiväranta-Vuorela-hankkeen yhteydessä 
toteutettavan uuden rinnakkaisyhteyden toteu-
tumisen myötä. Rinnakkaisen yhteyden toteut-
taminen selkeyttäisi  koko  valtatien itäpuolisen 
alueen liikenneverkkoa. 

Uusi rinnakkaiskatu MicroTeknian taakse ke-
ventäisi hieman Savilandentien kuormitusta  ja 

 sitä pitkin olisi mandollista hoitaa  osa  yliopisto- 
alueen sisäisestä liikenteestä. Lisäksi yhteys 
toimisi häiriötilanteissa varareittinä.  Ko.  kadulla 
voidaan siirtää Savilandentien järeän paranta-
misen tarvetta hieman myöhäisemmäksi. 

Savilandentien iäreä  parantaminen välillä  vt  5 - 
Neulaniementie - KYS eritasoratkaisuin ia hit-
tymiä  yhdistämällä lisäisi merkittävästi vilk-
kaimman rinnakkaisyhteyden kapasiteettia se-
kä parantaisi liikenteen toimivuutta  ja  liikenne-
turvallisuutta. Ympäröivän maankäytön jatkuva 
kehittyminen jopa ennakoituakin nopeammin 
voi nopeuttaa järeän parantamishankkeen tar-
peellisuutta. 

Uuden kevyen liikenteen kehäväylän toteutta-
minen  koko  välille Tasavallankatu -Honeywell-
Kuopiohalli selkeyttäisi  kevyen liikenteen ver-
kostoa  ko.  alueella sekä tukisi kevyen liiken-
teen kulkutapaosuuden kasvattamista alueella, 
jolla  se  olisi lyhyiden  matkojen  johdosta mah-
dollista. Alkuosuus Tasavallankadulta lähelle 
Honeywelliä  on  jo  rakenteilla. 

Valtatien  17  oikaisun (Vaajasalon yhteyden) 
toteuttaminen keventäisi valtatien  5  kuormitusta 
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Kellolanden eritasoliittymästä  pohjoiseen, mutta 
lisäisi  Vaajasaloon  tulevan  asuinalueen  koosta 
riippuen merkittävästi sekä valtatien  5  että  nfl-
nakkaisen Puijonlaaksontien  liikennettä  Kello- 
landen  eritasoliittymästä  etelään. Hanke edel-
lyttää merkittäviä muutoksia myös  valtatielle  5 

 ja  se  tulee ottaa huomioon  Kellolanden  alueelle 
aikaisemmin toteutettavissa  parantamistoimen-
piteissä.  Kaupunki ei ole kuitenkaan pitänyt 
valtatien oikaisua  kiireellisenä  eikä  sen  toteut-
tamista voida pitää valtatien  5  kannalta oleelli-
sena. 

Kaikissa hankkeissa  on  tärkeää ottaa huomi-
oon suurten  erikoiskuljetusten  reitin  vaatimuk- 

,  niin suunnittelun (tehdään  ns. enikoiskulje-
tusauditoinnit)  kuin rakentamisen aikana. Eri -
koiskuljetusreitin  ohjaamista  koko  keskustajak-
solla valtatielle  5  ei voida pitää  pitkälläkään  
tähtäimellä realistisena, koska valtatiellä  5 on 

 lukuisia silloista aiheutuvia  korkeusesteitä.  

Tärkeimmät  liikennekäytävän uusinvestoin
-nit:  

- Saaristokadun  sekä siihen liittyvän  
Kumpusaarentien  toteuttaminen (Saa -
nistokatu  jo  rakenteilla)  

-  valtatien  5  parantaminen välillä Päivä-
ranta-Vuorela  rinnakkaistieyhteyksineen 
(käynnistynee  vuonna  2010)  

-  vt  5  Matkuksen eritasoliittymä  sekä  nfl-
nakkaistieyhteys  välille  Matkus-
Karttulantie-Kolmisoppi 

- Savilandentien  järeä parantaminen eri -
tasoratkaisuin. 
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3  LIIKENNEKÄYTÄVÄN 
KEHITTAMISPOLKU  

3.1  Lähtökohdat 

Kehittämispolun  määrittämisen lähtökohtana 
ovat olleet erityisesti arviot liikennekäytävän 
maankäytän kehitysvaiheista, ns. perusennus-
teena kuvattujen merkittävimpien parantamis-
toimenpiteiden vaikutusten analysointi sekä 
kohdassa  2  kuvatun neliportaisen toimenpide- 
analyysin tulokset. Tärkeitä lähtökohtia ovat 
olleet myös voimakkaasti esille nousseet tar-
peet ilmastonmuutoksen hillinnän lisäämiseksi 
sekä Kuopion tehokkaan yhdyskuntarakenteen 
säilyttäminen  ja  kehittäminen myös liikennekäy-
tävän kehittämistoimenpiteiden keinoin. Muita 
keskeisiä kehittämispolun määrittämisen lähtö-
kohtia ovat olleet: 

-  Pienten askelten periaate  ja  toimenpi-
teiden realistisuus 

-  Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen yhdis-
täm  i  nen 

-  Liikenteen  ja  maankäytön suunnittelun 
yhteenkytkentä 

-  Keskustan saavutettavuuden tukeminen 
- Liikenneturvallisuus  on  ensisijainen ta- 

voite, ajoittainen ruuhkautuminen salli- 
taan silloin kun  se on  turvallista 

- Parantamishankkeiden  yhteydessä ke-
hitetään myös kevyen liikenteen  ja  jouk-
koliikenteen  olosuhteita 

-  Valtakunnallisella tasolla päätettävien 
toimenpiteiden käyttöönoton tukeminen 

- Vaikutusten hallinta. 

Kehittämispolun  osalta  on  kuvattu omana koh-
tanaan maankäyttöön, liikennetarpeeseen  ja 

 kulkumuodon  valintaan vaikuttavat toimenpi-
teet. Muutoin  tie-  ja  katuverkon  käytön tehos

-tamis-  ja  kehittämistoimenpiteet  on  kuvattu vai-
heittain. Kehitysvaiheita  on  havainnollistettu 
liikennemallitarkasteluilla  ja  liikenteen sijoitta-
misella kunkin vaiheen väyläverkolle.  

3.2  Maankäyttöön, liikennetarpeeseen  ja 

 kulkumuodon  valintaan vaikuttaminen 

Kuopion kaupungin  ja koko  kaupunkiseu
-dun  yhdyskuntarakenteen tehokkuuden säi-

lyttämisellä  ja  kehittämisellä  on  merkittävin 
vaikutus liikennekäytävän  ja koko  seudun lii-
kennesuoritteisiin  ja  -määriin  ja  tätä kautta liik-
kumistarpeiden hillitsemis- / vähentämistarpei

-sun  ja  -mandollisuuksiin. Tällä  on  pitkällä täh-
täimellä merkittävä vaikutus myös suurten 
hankkeiden investointitarpeisiin  ja  -ajankohtiin. 

 Keskeistä onkin säilyttää  ja  kehittää yhdyskun-
tarakenteen tehokkuutta  ja  välttää  sen  hajau-
tumista.  Kuopion jalankulku-  ja  joukkoliikenne-
kaupunkiajatuksen (ns. sormimalli)  noudattami-
nen  ja  kehittäminen muodostaa hyvän lähtö-
kohdan yhdyskuntarakenteen tehokkuuden 
kehittämiselle  ja  siten myös ilmastonmuutoksen 
hillintään vaikuttamiselle. 

Uusien maankäyttöalueiden sijoittamisella 
 ja  käyttöönoton vaiheistuksella  on  mandollis-

ta vaikuttaa  tie-  ja  katuverkon  eri osien kuormi-
tukseen  ja  liikenteen kasvuun. Uusien asuin-  ja 

 työpaikka-alueiden sijoittamismandollisuudet 
ovat  mm.  kaupunkirakenteesta  ja  maaston- 
muodoista johtuen kuitenkin rajalliset, niitä  on 

 tarjottava myös nykyisen kaupunki rakenteen 
reuna-alueilta eikä niiden sijaintipaikkavalin-
noissa ole aina mandollista painottaa liikenne- 
asioita riittävällä laajuudella. Tärkeää  on  kui-
tenkin tunnistaa uusia alueita suunniteltaessa 
kattavasti myös niiden liikenteelliset vaikutuk-
set, minimoida liikennetarpeet  ja  huolehtia lii-
kenneverkon kapasiteetin riittävyydestä  em. 

 yhdyskuntarakenteen tehokkuutta tavoitellen. 

Liikenneverkon  kapasiteetin varmistaminen 
tarkoittaa lähinnä uusien maankäyttöalueiden  ja 

 niiden lähialueiden katuverkon  ja  liittymien  ke-
hittämistä samanaikaisesti alueiden käyttöön-
oton kanssa. Valtatien  5  sekä rinnakkaisen  tie- 
ja  katuverkon toimenpidetarpeisiin  ei uusilla 
maankäyttöalueilla  ja  niiden käyttöönoton vai-
heistuksella ole kokonaisuutena kuitenkaan 
merkittävää vaikutusta Vaajasalon asuinaluetta 
lukuun ottamatta.  Ko.  alueen  ja  mandollisen 
valtatien  17  oikaisun vaikutukset ulottuvat laa-
jalti valtatien  5  liikennekäytävään  erityisesti 
Siikalanden eritasoliittymästä pohjoiseen sijait-
sevalla jaksolla, mikä tulee tunnistaa  ko.  toi-
menpiteiden jatkosuunnittelussa. 
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Kulkumuodon  valintaan vaikuttamalla voidaan 
sekä ihmisten liikkumista että tavaroiden kulje-
tuksia suunnata ajoneuvoliikennettä vähentä-
vään  ja  ympäristäystävällisempään  suuntaan. 
Ihmisten liikkumistapoja koskien  on  tärkeää 
pyrkiä lisäämään kevyen  ja  joukkoliikenteen 
kulkutapaosuutta.  Tämä edellyttää kevyen lii-
kenteen  ja  joukkoliikenteen  kilpailukyvyn  ja 

 palvelutason järjestelmällistä kehittämistä  
koko  liikennekäytävässä.  Kevyen liikenteen 
suosion lisäämismandollisuudet ovat suurim-
mat lyhyillä  0-5 km  matkoilla. Suosion lisäämi-
seksi tulisi toisaalta täydentää  ja  kehittää kes-
kustaan erityisesti lähialueilta suuntautuvia ke-
vyen liikenteen väyliä houkuttelevaksi, turvalli-
seksi  ja  hyvin kunnossapidetyksi kevyen liiken-
teen pääväylästöksi, toisaalta toteuttaa lähiöi-
den  ja  uusien asuinalueiden sisäiset kevyen 
liikenteen väylästät kattavina  ja  korkeatasoisi-
na.  Tärkeää  on  myös kehittää keskustan sisäis-
tä  ja  keskustaa ympäröivää kevyen liikenteen 
väylästöä  ja  pyöräparkkeja.  Keskustaan suun-
tautuvien kevyen liikenteen  matkojen  tulee olla 
mandollisia myös kauempana sijaitsevilta alu-
eilta. 

Keskeisessä asemassa joukkoliikenteen suosi-
on turvaamisessa  ja  lisäämisessä  on  maan- 
käyttö  ja sen  kehitys. Joukkoliikennekaupungin 
kehittäminen, täydentävän maankäytön keskit-
täminen joukkoliikennereithen varteen sekä 
uuden maankäytön suunnittelu siten, että etäi-
syydet pysäkille ovat riittävän lyhyet, tukee 
osaltaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden 
kasvattamista. 

Myös  joukkoliikenteen suunnittelu-, rahoi-
tus-  ja  järjestämiskäytäntöjä  tulee kehittää 
kilpailukykyisten  ja  houkuttelevien joukkoliiken-
neratkaisujen  kehittämiseksi vaihtoehdoksi 
henkilöautoliikenteelle. Joukkoliikenteen palve-
lutasoa tulee kehittää kustannustehokkaasti 
esim. informaatiojärjestelmien käyttöä  tehosta

-maIla,  linjaston  ja  vuorotarjonnan  kehittämisel-
lä, matkakeskuksen aikaansaamisella  ja  hyö-
dyntämisellä  sekä muun liityntäliikenteen mah-
dollistamisella. Joukkoliikenteen käytön tulisi 
olla kustannuksiltaan sellaista, että  se  houkut-
telee myös uusia käyttäjäryhmiä siirtymään 
joukkoliikenteen käyttäjiksi.  Osa  toimenpiteitä 

 on  myös ihmisten asenteisiin  ja  toimintatapoihin 
 vaikuttaminen. Joukkoliikenteen kehittämistoi-

menpiteitä tulee käsitellä tarkemmin  mm.  ke-
väällä  2008  käynnistyneiden  paikallisliikenne- 
suunnitelman tarkistuksen sekä LVM:n "Tule-
vaisuuden keskisuuri joukkoliikennekaupunki"

-projektin  yhteydessä. 

Kuljetusten osalta tulee parantaa rauta-  ja  
vesitieliikenteen  kilpailukykyä sekä eri  kul -
kumuotojen  välistä yhteistyötä. Suuri  osa 

 toimenpiteistä  on  fyysisiä, mutta  osa  toiminnal-
usia.  Toimenpiteet ovat pääosin liikennejärjes-
telmätason toimenpiteitä. Näistä keskeisimpiä 

 ja  ajankohtaisimpia  ovat kuljetusten kannalta 
yhdistettyjen kuljetusten terminaalin sekä 
logistiikkakeskuksen toteuttaminen. 

Liikennejärjestelmätason 	toimenpiteiden 
toteuttaminen  on  muutoinkin oleellinen  osa 

 Iiikennekäytävän  ja  seudun liikkumisen  ja  kulje- 

tusten  kehittämistä. Vuosina  2003-2005  laadi - 
tussa  Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelmassa  ja sen  pohjalta laaditussa aiesopi-
muksessa sovittujen toimenpiteiden edistämi-
nen  on  tärkeää  koko  liikennekäytävän  kannalta. 

 Em.  aiesopimuksen päivittämisessä  tulee 
ottaa aikaisempaa voimakkaammin huomioon 
myös maankäyttöön, liikennetarpeeseen  ja 

 kulkumuodon  valintaan vaikuttavat toimenpi-
teet. 

Eri organisaatioiden välistä laaja-alaista 
yhteistyötä koskien maankäytön  ja  liikenteen 
suunnittelua sekä laajemmin  koko  seudun ke-
hittämistä tulee lisätä. Usein juuri muiden  poll-
tiikkasektoreiden  päätökset, kuten etenkin 
maankäytän suunnittelu, asunto-,  vero- ja  elin-
keinoratkaisut vaikuttavat liikenteen kysyntään 
sekä liikenteen ympäristöhaittoihin enemmän 
kuin pelkkä liikennepolitiikka. 

Liikkumisen taloudelliset ohjauskeinot  vaa-
tivat valtakunnallisen tason päätöksiä. Ohjaus- 
keinojen käyttö  on  Suomessa vielä vähäistä, 
vaikka  mm.  autoveron porrastus onkin vuoden 

 2008  alussa otettu käyttöön. Tulevaisuudessa 
voidaan taloudellisten ohjauskeinojen käytön 
kuitenkin olettaa lisääntyvän huomattavasti. 

 Teknologian ja  satelliittipaikannuksen  kehitty-
essä olisi esimerkiksi mandollista ohjata liikku-
mista hinnoittelemalla ruuhka-aikoina liikkumi-
nen kalliimmaksi kuin muuna aikana. Tämä 
käyttöperusteinen hinnoittelu tukisi myös Kuo-
piossa osaltaan henkilöautoliikenteen kysynnän 
ohjaamista ruuhkahuippujen tasoittamiseksi  ja  
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kasvihuonekaasupäästöjen 	vähentämiseksi 
(säädellään kulkutavan valintaa  ja  auton käytön 
määrää, tehostetaan myös olemassa olevan 
verkon käyttöä  ja  leikataan ruuhkahuippuja 

 matkan  ajankohtaan vaikuttamalla).  

3.3 Tie-ja  katuverkon  käytön tehostami-

nen  ja  kehittäminen vaiheittain  

3.3.1  Kehittäminen vuoteen  2010  mennessä  

Tie-  ja  katuverkon  käytön tehostamiseksi 
toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: 

Parannetaan ensi vaiheessa  Kello/ah-
den eritasoliittymän  pohjoisesta erkane

-van  rampin kaistajärjestelyjä liittymän 
 toimivuuden  ja  näkemien  sekä samalla 

liikenneturvaliisuuden parantamiseksi. 
Parannetaan sisääntuloväylien liittymien 
liikenne valojen ajoituksia  Ii  ittym ien  toi-
mivuuksien parantamiseksi. 
Laaditaan selvitys valtatien  5  välin  Pit-
kälahti-Kellolahti  muuttuvista nope usra-
joituksista.  Selvityksen pohjalta pääte-
tään  ko.  järjestelmän laajuudesta  ja  tar-
kemmasta toteuttamisajankohdasta.  
Toteutetaan nykyisen suurten erikois-
kuijetusten reitin liikennöitävyyden pa-
rantamiseksi tarvittavat pienet  paranta-
mistoimenpiteet (porttaalien  nostot,  ah

-taiden liittymien avartaminen  sekä  kor
-keusesteiden  poistot) 

Tie-  ja  katuverkkoa  kehitetään pienin toi-
menpitein.  Ko.  toimenpiteillä siirretään suu-
rempien investointien tarvetta, hyödynnetään 
nykyistä  tie-  ja  katuverkkoa  tehokkaammin se-
kä väitetään ylikapasiteetin luomista. Tärkeim-
piä toimenpiteitä ovat: 

Puijonlaaksontien / Suurmäen  tien  ramp-
piliittymän  liikennevalojen toteuttaminen 
parantaa vilkkaan rinnakkaisyhteyden 
liittymän toimivuutta  ja  turvallisuutta se-
kä Karjalan kad  u  ta  Iii  kennekäytävää 

 pohjoiseen suuntautuvan liikenteen su-
juvuutta.  
Le väsentien 2+2- kaistaistamisella  välil-
lä Tasa vallankatu-Särkiniementie luo-
daan lisäkapasiteettia Saaristokadun  ja 

 Kumpusaarentien  valmistumisen myötä 
lisääntyvää liikennettä varten. 
Valta tielle  5  Särkilanden kohdalle  tote u-
tetta  valla katualikululla  tarjotaan suo-
rempi yhteys Leväsentien varrella voi-
makkaasti kehittyneen  ja  kehittyvän 
maankäytön alueelta moottoritien länsi- 
puolelle Voittikadulle  ja  vähennetään si-
ten osaltaan paitsi Leväsentien myös 
Leväsentien  ja  Tasavallankadun liitty

-män  kuormitusta. Alikulkuna voidaan 
hyödyntää nykyistä  rata-alikulkua.  

Kuva  25. 	Vuoteen  2010  mennessä toteutet- 
tavaksi  esitettäviä  toimenpiteitä.  



Valtatien  5  Iiikennekaytävän  kehittäminen Kuopion kohdalla 	 47  
LIIKENNEKÄYTÄVÄN KEHITTAMISPOLKU  

Kuva  26. 	Tie-ja  katuverkon kuormittuminen  vuoteen  2010  mennessä toteutettavaksi esitettyjen toimenpiteiden jälkeen (vuoden  2010  iltahuippu- 
tunti). 
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Lisäksi keskustan katuverkon kehittämisellä 
sekä Alatori-hankkeen toteuttamisella (uudet 
torin eteläpuoliset pysäköintirampit) paranne-
taan keskustan saavutettavuutta  ja  siten myös 
kaupungin sisääntuloväylien ohjaavuutta. 

Lähivuosina toteutetaan  liikennekäytävässä 
 myös merkittäviä suuria investointeja.  Osa 

 investoinneista  on  jo  rakenteilla,  osa  odottaa 
toteuttamispäätöksiä: 

Va/tat/en  5  välin  Päiväranta -Vuorela  pa-
ran tam/se/la (käynnistynee  vuonna  
2010)  varmistetaan valtakunnallisesti 
tärkeän väylän toimivuus, tuetaan kau-
pungin pohjoispuolisen maankäytön ke-
hittymistä, vähennetään häiriötilanteita 

 ja  luodaan jatkuva rinnakkaistieyhteys 
myös tarkastelualueen pohjoispuolelle 
Saaristokatu  on  rakenteilla  ja  avataan 
liikenteelle vuoden  2008  lopussa. Inves-
toinnilla lyhennetään Saaristokaupun

-gissa  asuvien keskustaan suuntautuvia 
 matkoja,  vähennetään liikennesuoritetta 
 ja  kevennetään valtatien  välin  Petonen-

Siikalahti liikennekuormitusta  sekä 
mandollistetaan joukkoliikennekaupun

-gin  ulottaminen uusille alueille. 
Kiinteästi Saaristokadun toteuttamiseen 
liittyvä hanke  on  Kumpusaarentien  to-
teuttaminen, jolla parannetaan Tasaval-
lankadun toimivuutta sekä turvataan 
myös  koko  Siikalanden eritasoliittymän 
itäpuolisen  tie-  ja  katuverkon  toimivuut-
ta.  Ko.  hankkeen toteuttamisajankoh- 

dasta  ei ole vielä tehty lopullisia päätök-
siä, mutta hanke käynnistynee alueen 
asemakaavan saatua lainvoiman. 
Merkittävä,  jo  käynnistynyt hanke  on 

 Kuopion eteläpuolelle sijoittuvan  Mat
-kuksen yritysalueen  toteuttamiseksi 

välttämättömän va/tat/en  5  Matkuksen 
eritaso/iittymän  toteuttaminen. 
Matkuksen eritasoliittymän valmistuttua 
tulisi toteuttaa myös uusi valtatien länsi- 
puoli ne  n rinnakkaistie  yhteys välille  Mat

-kus-Karttulantie.  Ko.  yhteydellä  yhdiste-
tään kaksi uutta yritysaluetta (Matkus  ja 

 Karttulantie)  sekä mandollistetaan alu-
een maankäytön suunniteltu laajenta-
minen ilman valtatien  5  merkittävää 
kuormituksen lisäystä. Rinnakkaistieyh-
teyden toteuttamisessa tulee selvittää 
mandollisuudet johdattaa erikoiskulje-
tusreitti jatkossa Matkuksen eritasoliit-
tymän kautta uudelle länsipuoliselle rin-
nakkaisyhteydelle, pitkällä tähtäimellä 
aina Kolmisoppeen saakka. 

Kevyen liikenteen yhteyksiä  ja  kilpailukykyä 
parantaa lisäksi parhaillaan rakenteilla oleva 
uusi kevyen liikenteen kehäväylä välillä Tasa-
va//ankatu-Honeywell.  Ko.  yhteydellä  lyhenne-
tään  mm.  yhteyksiä Haapaniemelta yliopisto- 
alueelle  ja  luodaan mandollisuuksia kevyen 
liikenteen suosion lisäämiselle. Vuoteen  2010 

 mennessä toteutettavien liikennekäytävään 
kohdistuvien toimenpiteiden kustannukset ovat 
yhteensä noin  8,0 M€  (ilman  vt  5  Päiväranta

-Vuorelaa, Saaristokatua  ja  Kumpusaarentietä).  

3.3.2  Kehittäminen vuoteen  2020  mennessä  

Tie-  ja katuverkon  käyttöä tehostetaan  lii-
kennemäärien kasvaessa vuoteen  2020  men-
nessä erityisesti liikenteen  hallinnan  keinoin. 
Näistä merkittävimpiä ovat: 

Koulujen alkamisa/kojen porrastamisella 
sekä liukuvien työaikojen käytön lisää-
misel/ä tasoitetaan hieman liikenteen 
aamuruuhkahuippuja. Koulujen aIka-
misaikojen porrastaminen tulisi kohden-
taa erityisesti kouluihin, joiden lähialueil

-la  esiintyy ruuhkahuipun aikaisia liiken-
teen toimivuusongelmia (esim. Klassilli-
nen lukio  ja  Hatsala). 
Va/tat/en  5  välin  Pitkä/ahti-Kellolahti 
muuttuvil/a nopeusrajoituksi//a  lisätään 
hieman valtatien  5  välityskykyä  sekä  ta - 
soitetaan tilapäisten ruuhkahuippujen  ja 

 mm.  säästä johtuvien häiriötilanteiden 
aikaisia nopeuseroja (sekä siten paran-
netaan liikenneturvallisuutta).  
Koko  /iikennekäytävää  koskeva te/ema-
tiikan tarveselvitys  laaditaan tulevaisu  u - 
dessa  esille nousevien tarpeiden  ja 

 mandollisuuksien yksilöimiseksi sekä  to
-teuttamisajankohtien täsmentämiseksi.  

Liikenteen seurannan  ja /nformaat/ojär-
jestelmien kehittämisel/ä  te  hostetaa  n 

 häiriötilanteiden  hallintaa  ja  paranne-
taan siten hieman myös liikenteen toi- 
mivuutta  koko  liikennekäytävässä.  
Liikkumisen käyttöperusteisen hinnoitte-
lun käyttöönoto/la tasoitetaan merkittä- 
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västi ruuhkahuippuja esim. hinnoittele
-maila auton käyttö ruuhka-aikoina muu-

ta aikaa kalliimmaksi.  Ko.  keino edellyt-
tää kuitenkin valtakunnallisen tason 
päätöksiä  ja  myös  teknologian  kehitty-
mistä. Osana liikkumisen taloudellista 
ohjausta voidaan  ko.  keinon kuitenkin 
arvioida tulevan ajankohtaiseksi vuo-
teen  2020  mennessä.  

Tie-  ja katuverkon  kehittämistä jatketaan 
suurelta osin pienehköin toimenpitein. Näis-
tä merkittävimpiä ovat: 

Lisäämällä  Leväsentien /  Tasa  va/lanka-
dun  liittymään toinen vasemmalle  kään-
tymiskaista  (keskustan suunnasta  Le

-väsentielle)  turvataan  liittymän  toimi- 
vuus  liikennemäärien  kasvaessa.  
Kellolanden eritasoliittymään toteutetta

-villa  lIIkenne va/oil/a  sekä pohjoisen  er
-kanemisrampin  jatkamisella turvataan 

 liittymien  toimivuus,  väItetään ramppi-
jonojen  ulottuminen  moottoritielle  saak-
ka  liikennemäärien  kasvaessa sekä pa-
rannetaan valtatien  5  ruuhkahuipputun-
titilanteiden  liikenneturvallisuutta. Sama 
vaikutus  on  myös  Karjalankadun  eri

-tasoliittymän erkanemisrampin  fatkami
-se/la  sekä  lllkennevalo-ohjauksen te-

hostamisella. 
Nykyisten  katuyhteyksien leventämisellä  
2+2-  kaistaisiksi  parannetaan liikenteen 
toimivuutta keskeisillä  sisääntuloväylillä 

 ja  pääkaduilla. Levennettäviä  osuuksia 

ovat vuoteen  2020  mennessä  Kellolah-
dentie  välillä  eritasoliittymä-Pohjantie 

 sekä  Leväsentie  välillä  Särkiniementie-
Rauhalandentie. 
Savilandentien lllttymien  toimivuutta pa-
rannetaan poistamalla  Neulamäentien 

 liittymästä  suojatie  (toteuttamalla kevy-
en liikenteen  eritaso Savilandentielle 

 Prisman  kohdalle) sekä  porrastamalla 
Iloharjunkadun  liittymä  pohjoisemmaksi. 

 Ko.  toimenpiteillä voidaan  Savilanden
-tien järeää parantamista siirtää myö-

hemmäksi. Lisäksi  helpotetaan  eri kau-
punginosien välistä paikallisliikennettä 
toteuttamalla yliopiston kohdalle korkea-
tasoiset  vaihtopysäkit.  
Toteuttamalla  va  Itatielle  5  yliopiston 
kohdalle uusi  katualikulku  tarjotaan yli

-opistoal ueelta  lyhyemmät yhteydet 
moottoritien itäpuolella sijaitsevalla  Ho

-neywellin yritysalueelle  sekä kevenne-
tään hieman  Savilandentien  liikenne- 
kuormitusta.  
Valtatien  5  Petosen  ja  Le  väsen  eri

-tasoliittymien ramppien yhdistämisellä  ja 
 kaistajärjestelyillä (Leväseltä  etelään liit-

tyvän  rampin  sekä  Petoselle  etelän 
suuntaan  erkanevan  rampin  yhdistämi

-sellä)  selkeytetään eritasoliittymien  väli-
sen  jakson  liikennöitävyyttä  ja  paranne-
taan liikenneturvallisuutta erityisesti ilta

-ruuhkatunnin  aikana. Ratkaisun toteut-
tamiskelpoisuutta tulee vielä tarkentaa 

 jatkosuunnittelussa.  

Kuva  27. 	Vuoteen  2020  mennessä toteutet- 
tavaksi  esitettä  viä  toimenpiteitä.  
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Kuva  28. 	Tie-ja  katuverkon kuormittuminen  vuoteen  2020  mennessä toteutettavaksi esitettyjen toimenpiteiden jälkeen (vuoden  2020 iltahuip- 
putunti). 
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Vuoteen  2020  mennessä toteutetaan  liiken-
nekäytävässä  lisäksi useita  suurinvestointe

-ja  turvaamaan liikenteen toimivuus niin valta-
tiellä  5  kuin rinnakkaisella  tie-  ja katuverkolla. 

 Lisäksi investoinneilla tuetaan maankäytän 
kehittymistä sekä myös kevyen liikenteen suo-
sion lisäämistä: 

- Karttulantien  ja  Kolmisopen  välille (vai-
tatien länsipuolelle) toteutetta va/la uu-
della rinnakkaistiellä mandollistetaan 
Pienen Neulamäen käyttöönotto asuin - 
ja  työpaikka-alueena sekä luodaan val-
tatien länsipuolelle jatkuva rinnakkaistie 
Matkuksesta pohjoiseen. Järjestelyillä 
mandollistetaan myös liikenteen ohjaa-
minen rinnakkaisteille mandollisissa val-
tatien häiriötilanteissa, erityisesti pitkällä 
tähtäimellä. Erikoiskuljetusten ohjaa-
mismandollisuudet  ko.  uudelle rinnak-
kaistielle tulee ottaa suunnittelussa 
huomioon. 

- Savilandentielle  Micro-Teknian  taakse 
toteutettavalla uudella rinnakkaiskadu//a 

 (Micro  katu) kevennetään hieman Savi-
landentien liikennekuormitusta sekä siir-
retään Savilandentien järeän paranta-
misen tarvetta. 

-  Lisäksi aikaisemmassa vaiheessa välille 
Tasavallankatu-Honeywell  toteutetun 
kevyen lIIkenteen kehäväylän täyden-
tämisellä välille  Honeywell-Kuopiohalli 
selkeytetään  alueen kevyen liikenteen 
verkkoa sekä luodaan mandollisuuksia 
kevyen liikenteen suosion lisäämiselle. 

Vuoteen  2020  mennessä toteutettavien liiken-
nekäytävään kohdistuvien toimenpiteiden kus-
tannukset ovat yhteensä noin  12,1 M€. 

3.3.3  Kehittäminen vuoteen  2030  mennessä 

Vuoteen  2030  mennessä tehostetaan  tie-  ja  
katuverkon  käyttöä kehittämällä  va  Itatien  5 

 lllkennekäytävän häiriötilanteiden  opastusta 
edellisessä vaiheessa laaditun telematiikan 
tarveselvityksen pohjalta.  Ko.  toimenpiteellä 
voidaan lieventää häiriötilanteiden haittoja eri-
tyisesti liikenneturvallisuudelle. Häiriötilanteiden 
hallinta parantaa osaltaan myös valtatien toimi-
vuutta  ja  vaikuttaa siten myös välityskykyyn.  

Tie-  ja  katuverkon  kehittäminen painottuu 
suurelta osin  pienehköihin  investointeihin. 
Lisäksi esitetään valtatien  17  oikaisun sekä 
Savilandentien järeän parantamisen toteutta-
mista ennen vuotta  2030.  Keskeisimpiä pie-
nehköjä toimenpiteitä ovat: 

Nykyisten katuyhteyksien leventäm istä 
 2+2- kaistaisiksi  jatketaan liikennemää-

rien kasvun myötä Ke/lolandentiellä vä-
lillä Pohjantie-Ke/lo/ahti sekä Suurmä-
entien alkuosuudella Hllhtäjäntien liitty-
mään saakka. 
Puijonlaaksontien kaistajärjeste/yllIä  ja 

 liittymien yhdistämisellä/siirrolla mk1-
länmäen  kohdalla parannetaan Puijon-
laaksontien toimivuutta  ja  lisätään ka-
pasiteettia vaikuttaen liikennöitävyyteen 
erityisesti ruuhkatuntitilanteissa. Kaista - 

järjestelyt liittyvät myös Kellolanden eri-
tasoliittymän ramppiliittymien paranta-
miseen. Järjestelyissä tulee ottaa huo-
mioon suunnitellut valtatien  17 Vaajasa-
Ion oikaisuun  liittyvät Kellolanden koh-
dan toimenpiteet. Kaistajärjestelyt mah-
dollistavat Kellolanden eritasoliittymän 
etelään lähtevän  rampin  parantamisen. 
Kellolanden eritasolllttymää paranne-
taan rakentamalla uusi Puijonkadun 
ramppi etelän suunnasta. Samalla to-
teutetaan uusi Pohjolankadun rautatien 
alikulku. Uudella  rampilla  kevennetään 
sekä rinnakkaisen Puijonlaaksontien et-
tä Karjalankadun/Asemakadun kuormi-
tusta. Toteuttamalla sekä ramppi että 
alikulku tarjotaan selkeämpi yhteys 
moottoritieltä Itkonniemen alueelle 
suuntautuvalle liikenteelle sekä vähen-
netään siten keskustan kautta "turhaan" 
kiertävää liikennettä. 
Toteuttamalla Petosentielie lisä kaistat  ja 

 rampit Leväsentielie  sekä katkaisemalla 
Nurmirannantien liittymä, mandolliste-
taan rinnakkaistienä toimivan Leväsen-
tien käytän lisääminen Petoselta kes-
kustaan suuntautuvassa liikenteessä. 
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Kuva  29. 	Vuoteen  2030  mennessä toteutet- 
tavaksi  esitettäviä  toimenpiteitä.  

Tämä keventää hieman valtatien liiken-
nekuormitusta, erityisesti ruuhkatuntiti-
lanteissa. Uudet rampit parantavat 
myös Petoselta  ja  Saaristokaupungista 

 etelään suuntautuvan liikenteen yhteyk-
siä. Nykyisen erikoiskuijetusreitin toimi-
vuus  on  erityisen tärkeää varmistaa  em. 

 ramppien  suunnittelun yhteydessä. 
Uusi kevyen liikenteen väylä valta tien  5  
yli välille Pieni  Neulamäki-Petonen  tu-
kee Pienen Neulamäen asuinalueen 
käyttöönottoa  ja  tukeutumista Petosen 

 palveluihin. 

Vuoteen  2030  mennessä toteutettava  va/tat/en 
 17  oikaisu  (Vaajasalon  yhteys) keventää valta-

tien  5  kuormitusta Kellolanden eritasoliittymästä 
pohjoiseen, mutta lisää Vaajasaloon tulevan 
asuinalueen koosta riippuen merkittävästi sekä 
valtatien  5  että rinnakkaisen Puijonlaaksontien 
liikennettä Kellolanden eritasoliittymästä ete-
lään. Hanke edellyttää merkittäviä muutoksia 
myös valtatiellä  5  ja  se  tulee ottaa huomioon 
Kellolanden alueelle toteutettavissa muissa 
parantamistoimenpiteissä.  

Sa  vilanden  tien järeä parantaminen  eritasorat-
kaisuin  sekä  liittymiä  yhdistämällä nousee 
ajankohtaiseksi pienempien parantamistoimen-
piteiden jälkeen vuoteen  2030  mennessä.  Pa

-rantamishanke  koskee väliä valtatie  5  - KYS. 
Siltaratkaisujen  kustannuksia nostaa katujak

-son  kuuluminen suurten erikoiskuljetusten reit
-tim.  Hanke lisää merkittävästi vilkkaimman nfl-

nakkaisyhteyden kapasiteettia sekä parantaa  

liikenteen toimivuutta  ja  liikenneturvallisuutta. 
Ympäröivän maankäytön jatkuva kehittyminen 
jopa ennakoituakin nopeammin voi nopeuttaa 
järeän parantamishankkeen tarpeellisuutta. 

Vuoteen  2030  mennessä toteutettavien liiken-
nekäytävään kohdistuvien kehittämistoimenpi-
teiden kustannukset ovat yhteensä noin  17,0 
M€  (ilman valtatien  17  oikaisua). 
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Kuva  30. 	Tie-ja katuverkon kuormittuminen  vuoteen  2030  mennessä toteutettavaksi esitettyjen toimenpiteiden jälkeen (vuoden  2030  iltahuip- 
putunti). 
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3.3.4 	Kehittäminen vuoden  2030  
jälkeen 

Vuoden  2030  jälkeen toteutettavaksi  on  esitetty 
toimenpiteitä, joihin  on  syytä varautua, mutta 
joita ei ole pidetty vielä lähitulevaisuudessa 

 ta  rpeel  Ii  sina.  

Li  ikenneverkon  käytön tehostamiseksi esite - 
tää n  suoja tien poistamista  Tasavallankadun/ 
Leväsentien  liittymästä, jotta liittymän toimivuut-
ta voidaan liikennemäärien kasvaessa edelleen 
parantaa. Suojatien poistaminen edellyttää ke-
vyen liikenteen ohjaamista olemassa olevan 
alikulun kautta uudelle Tasavallankadun poh-
joispuoliselle kevyen liikenteen väylälle. 

Valtatien  5  ramppiohjaus moottoritielle  pyrkivän 
liikenteen rajoittamiseksi säilyttäisi valtatien 
välityskyvyn ylikuormitustilanteessa.  Ko.  ohja-
uksen tarve  on  kuitenkin vielä hyvin vähäinen  ja 

 noussee esille vasta myöhemmin tulevaisuu-
dessa. 

Valtatien 	5 	itä puolella 	Päivä rannan- 
Kettulanlanden  kohdalla sijaitsevan Kallantien 
olkaisulla  ja  yhdistämisellä Päivärannantiehen 

 olisi mandollista selkeyttää alueen liikennever
-kon  toimivuutta.  Ko.  hanke ei ole kuitenkaan 

vielä lähitulevaisuudessa välttämätön. 

Maankäytön suunnittelussa sekä mandollisissa 
muissa  tie-  ja  katuverkon parantamisratkaisuis

-sa  esitetään varautumista valtatien  5  lisäkaisto
-len  (3+3)  toteuttamiseen välillä  Petonen - 

Päivä  ranta.  Lisäkaistat parantaisivat  merkittä-
västi moottoritiejakson kapasiteettia. Kapasitee-
tin merkittävää parantamistarvetta ei  ko.  jaksol-
la ole kuitenkaan vielä lähitulevaisuudessa. 

Lisäksi Siikalanden eritasoliittymän etelän puo-
leisten liittymis-  ja  erkanemisramppien  sekä 
myös Karjalankadun liittymän etelän suunnan 
liittymisrampin kaksikaistaistamisen tarvetta 
tulee tarkkailla liikennemäärien kehittymisen 
myötä.  Ko.  toimenpiteitä ei esitetä suoraan to-
teutettavaksi, mutta niiden toteuttamiseen tulee 
varautua niin maankäytön suunnittelussa kuin 
muissa  tie-  ja  katuverkon parantamisratkaisuis

-sa.  

Vuoden  2030  jälkeen toteutettavaksi esitettävi
-en  toimenpiteiden kustannuksia ei ole arvioitu. 

Toimenpiteet  on  esitetty kuvassa  31.  Erillistä 
liikenneverkon kuormituskuvaa ei ole  em.  toi-
menpiteiden vaikutuksista laadittu.  

Kuva  31. 	Vuoden  2030  jälkeen toteutet- 
tavaksi  esitettäviä  toimenpiteitä.  
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4  PAATELMIA  

4.1  Nel iportainen toimenpideanalyysi  

Maankäyttöön, liikennetarpeeseen  ja kul-
kumuodon  valintaan vaikuttami nen 

Yhdyskuntarakenteen tehokkuuden säilyttämi-
sen  ja  kehittämisen merkitys liikennemäärien 
kasvun hillitsemisessä  on  koko  liikennekäytä

-vää  ajatellen erityisen tärkeää.  Ko.  seikka sekä 
useat muut muiden politiikka-alojen päätökset 
ovatkin usein pelkkää liikennepolitiikkaa vaikut-
tavampia tutkittaessa liikenteeseen vaikuttavia 
toimia. Eri organisaatioiden  välisen  laaja- 
alaisen yhteistyön lisääminen nouseekin tätä 
kautta myös tärkeäksi lähiajan kehittämistoi-
menpiteeksi. 

Uusien maankäyttöalueiden sijoittamisen  ja 
 käyttöönoton vaiheistuksen osalta ovat liiken-

teelliset tekijät  vain  yksi  osa  laajempaa päätök-
sentekokokonaisuutta eikä alueita ole aina 
mandollista sijoittaa yhdyskuntarakenteen  ja 

 liikennetarpeiden minimoinnin  kannalta parhai-
siin paikkoihin. Tärkeää  on  kuitenkin tunnistaa 
alueiden liikenteelliset vaikutukset  ja  minimoida 
systemaattisesti alueista syntyvät lilkennetar-
peet ilmastonmuutoksen hillinnän asettamat 
vaatimukset huomioon ottaen. 

Kulkumuodon  valintaan vaikuttaminen vaatii 
laaja-alaisia toimenpiteitä.  Ko.  toimenpiteiden 

vaikutukset realisoituvat usein hitaasti. Usein 
kyse  on  Ilikennejärjestelmätason  toimenpiteistä, 
jolloin aktiivisen  ja  jatkuvan liikennejärjestelmä-
työn merkitys korostuu. 

Liikennetarpeisiin  ja  -  tottumuksiin vaikuttami-
nen tapahtuu usein nopeimmin  ja  tehokkaim-
min liikkumisen taloudellisella ohjauksella.  Oh

-jauskeinojen  käyttö  on  Suomessa vielä vähäis-
tä  ja  ne edellyttävät valtakunnallisen tason pää-
töksiä. Yhteiskunnan ilmapiirin muuttuminen 
koskien ilmastonmuutoksen hillintää voi johtaa 
taloudellisten ohjauskeinojen voimakkaampaan 
käyttöönottoon  jo  lähitulevaisuudessa. 

Liikenneverkon  käytön tehostaminen 

Liikenteen  hallinnan  keinoilla voidaan lisätä 
liikennekäytävän välityskykyä  ja  parantaa eri-
tyisesti häiriötilanteiden liikenneturvallisuutta. 
Selkein toimenpide  on  valtatien  5  välin  Pitkä-
lahti-Keliolahti muuttuvien nopeusrajoitusten 
toteuttaminen. Lisäksi pitemmällä tähtäimellä 

 on  mandollista toteuttaa liikenteen kasvun 
mandollisesti vaatiessa myös muita liikenteen 
sujuvuuteen vaikuttavia toimenpiteitä, esim. 
liikennekäytävän häiriötilanteiden liikenteen 
opastuksen kehittäminen, liikenteen seurannan 

 ja  informaatiojärjestelmien  kehittäminen sekä 
ramppiohjaus. Koulujen alkamisaikojen  porras

-tamisella  ja  liukuvien tyäaikojen  käytön lisäämi-
sellä olisi mandollista tasoittaa aamun ruuhka- 
huippuja, mikäli  ko.  toimenpiteisiin löytyy riittä-
västi poliittista tahtoa.  

Pienet parantamistoimet 

Liikennekäytävän välityskykyä  on  mandollista 
nostaa huomattavasti suhteellisen keveillä  in

-vestoinneilla.  Mandollisuudet ovat suurimmat 
Savilandentiellä-Puijonlaaksontiellä sekä valta-
tien eritasoliittymissä. 

Uusinvestoinnit 

Liikennekäytävässä  on  vireillä  ja  osin  jo  raken-
teilla useita merkittäviä uusinvestointeja. Saa-
ristokatu tullaan ottamaan käyttöön vuoden 

 2008  lopussa. Lisäksi  jo  pitkään vireillä ollut 
vaitatien  5  välin  Päiväranta-Vuorela parantami

-non  käynnistynee  vuonna  2010.  Lähivuosina 
toteutetaan myös useita muita uusinvestointeja, 
esim. Kumpusaarenkatu. 

Vaikka liikennekäytävässä toteutettaneenkin 
lähitulevaisuudessa useita uusinvestointeja, 
voidaan esitetyillä ensimmäisen -kolmannen 

 portaan toimenpiteillä kuitenkin siirtää  osa  laa-
jemmista uusinvestoinneista selvästi kauem-
maksi tulevaisuuteen. Samalla väitetään ns. 
ylikapasiteetin rakentamista  ja  saadaan aikaan 
merkittäviä kustannussäästöjä. 

Huomattavaa  on se,  että suuri  osa  uusinves-
toinneista  vaatii myös valtakunnallisen tason 
päätöksiä. Toisaalta suuri  osa  esitetyistä toi-
menpiteistä  on  Kuopion kaupungin vastuulla, 
jolloin päätöksenteko  on  paremmin mandollista 
paikallisella tasolla. 
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4.2  Neliporrasperiaatteen  soveltaminen 

suunnitteluprosessissa 

Neliporrasperiaate  nostettiin heti työn alussa 
tehtävien tarkastelujen lähtökohdaksi. Suurin 
hyöty periaatteesta saadaan toimenpiteiden 
muodostamis-  ja  analysointivaiheessa,  koska 
tarkastelumalli johtaa uusien toimenpidemah-
dollisuuksien esille nousuun  ja  jäsentää eri- 
tyyppisten toimenpiteiden tarkastelua. Suunni-
telmassa esitettävien, vaiheittain toteutettavaksi 
esitettävien toimenpiteiden esitystapana  ko. 

 portaittainen  malli ei ole kuitenkaan riittävän 
selkeä. Tärkeää onkin tunnistaa neliporrasperi-
aate tarkastelutyökaluksi, jonka tulee kuulua 
kaikissa suunnittelutehtävissä  ja  -vaiheissa 
jokapäiväiseen toimintaan. 

Huomioon otettavaa  on se,  että neliporrasperi-
aatetta osin vastaava lähestymistapa  on  ollut 
käytössä  jo  pitkään Kuopion kaupungilla. Yh-
distämällä nämä toimintamallit saadaan  paras 

 hyöty tarkasteltavien toimenpiteiden  ana
-lyyseistä.  

Tarkasteltavan alueen tulee olla riittävän laaja, 
myös verkollisella tasolla. Tarkastelemalla  koko 

 valtatien  5 liikennekäytävää  kokonaisuutena 
voidaan tarkastella paremmin  koko  Kuopion 
kohdan pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen ke-
hittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä  ja  niiden 
vaikutuksia. Lisäksi laajempi tarkastelu auttaa 
tunnistamaan selkeämmin maankäytön  ja  lii-
kenteen vuorovaikutteisen suunnittelun mah-
dollisuudet.  Ko.  suunnitteluyhteistyötä  tulee 

kehittää jatkossa entistä voimakkaammin osak-
si jokapäiväistä toimintaa  ja  hankkeiden vaiku-
tusten arviointia. 

Suuri  osa  neliporrastarkasteluissa  esille nouse- 
vista  ensimmäisen  ja  myös toisen portaan toi-
menpiteistä ei ole päätettävissä paikallisesti  tai 
seudullisesti  eikä myöskään pelkästään liiken-
nesektorin toimesta. Esim. tehokas maankäy-
tön ohjaus edellyttäisi maankäyttö-  ja  rakennus- 
lain  kehittämistä. Tärkeäksi seikaksi nousee 
myös laaja-alaisen yhteistyön kehittäminen  ja 

 liikenneasioiden  liittäminen voimakkaammin 
osaksi poliittista keskustelua  ja  päätöksentekoa 
osana muuta yhteiskunnan kehittämistä.  

Neliporrasperiaatteen  mukaisten toimenpitei-
den vaikutukset tulee pystyä tunnistamaan jat-
kossa entistä laaja-alaisemmin,  mm.  ilmaston 
muutoksen hillinnän tulee nousta voimak-
kaammin esille. 

Suunnitteluprosessia  ja sen  jatkoa ajatellen 
nousee merkittäväksi haasteeksi  se,  miten  ja 

 kuka vastaa  ja  vie  eteenpäin erityisesti esitetty-
jä ensimmäisen-toisen portaan toimenpiteitä. 
Liikennejärjestelmätyön aktivoimisella  ja  kehit-
tämisellä pystytään hoitamaan  osa  em.  asiois-
ta, mutta ei kaikkia.  Kolmannen ja  neljännen 
portaan toimenpiteet ovat perinteisempää lii-
kennesektorin  alla  päätettävää  toimintaa. 

4.3  Jatkotoimenpiteet  

Savo-Karjalan tiepi  in  pyytää tästä selvityksestä 
lausunnot Kuopion kaupungilta sekä keskeisiltä 
sidosryhmiltä. Selvityksessä esitetyt toimenpi-
teet  ja  niiden vaiheistus tulevat ohjaamaan lii-
kennekäytävän kehittämistä sekä maankäytön 
suunnittelua  ja  ne tulee ottaa huomioon myös 
seudun liikennejärjestelmän kehittämistyössä. 
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Liikennekäytävän  luvussa  3  esitetyn kehittämispolun liikenne-ennusteet: 

- KAVL  2006 (Pitkälahti-Päiväranta) 
- KAVL  2010  (keskeinen kaupunkialue) 
- KAVL  2020  (keskeinen kaupunkialue) 
- KAVL  2030 (Pitkälahti-Päiväranta). 
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