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Johdanto

▪ Joensuun edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut vuonna 2011. 

▪ Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkastaa edellisen 

liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneympäristön toimenpidelistaus ja löytää 

uusiin ongelmakohteisiin parannuksia pienillä nopeasti toteutettavissa olevilla 

toimenpiteillä.  

▪ Pääpaino tarkastelussa on ollut yleisten teiden toimenpiteissä, koska kaupunki 

ylläpitää toimenpidelistaa katuverkon toimenpiteiden osalta. Katuverkon listausta  

on kuitenkin tarkistettu työn yhteydessä Joensuun kaupungin omana työnä. 

▪ Ongelmakohteiden tarkastelussa tutkittiin onnettomuuskasaumia, kyselyissä 

esiinnousseita kohteita sekä myös erityisesti kouluilta saatuja palautteita.

▪ Työssä hyödynnettiin Joensuun kaupungin liikenneturvallisuusryhmää 

ongelmakartoituksessa ja toimenpidesuunnittelussa.
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Johdanto

▪ Suunnittelutyö tehtiin yhtä aikaa Joensuun seudun kunnissa (Ilomantsi, 

Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi).

▪ Työn ohjausryhmänä toimi Joensuun seudun liikennetyöryhmä, jonka lisäksi 

kuntien liikenneturvallisuusryhmät osallistuivat kuntakohtaiseen suunnitteluun ja 

ohjaukseen.

▪ Työn aikana on sovittu seudun kuntien yhteiset liikenneturvallisuuden, 

esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen periaatteet, jotka on esitetty erillisessä 

tiedostossa. Periaatteet ovat olleet myös lähtökohtana liikenneympäristön 

toimenpiteiden tarkastelussa. 

▪ Työn yhteydessä järjestettyjen kyselyjen pohjalta on määritelty myös seudullisia 

sekä kuntakohtaisia painopisteitä tulevien vuosien liikenneturvallisuustyölle. 

▪ Työstä vastasi Juha Korhonen Sito Oy:stä. Tilaajana toimi Esko Tolvanen 

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
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Joensuun 

liikenneturvallisuus-

suunnitelma

Nykytilan selvitys

Liikenneonnettomuudet



Onnettomuusanalyysi

Joensuussa vuosina 2011–2015 poliisin tietoon tulleista  liikenneonnettomuuksista 

koottiin seuraavat tiedot:
▪ onnettomuusmäärät

▪ onnettomuuksien sijaintipaikat

▪ onnettomuuksien vakavuusasteet

▪ onnettomuusluokat ja -tyypit

▪ onnettomuuskustannukset

Tapahtuneista liikenneonnettomuuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista 

tehtiin yhteenveto. 

Alkoholionnettomuudet jätettiin pois onnettomuuskasauma- ja myös 

onnettomuusluokitustarkastelusta, että löydettäisiin mahdollisesti 

liikenneympäristöön liittyvät ongelmat.  

Ajankohtaista tietoa poliisin rekisteröimistä liikenneonnettomuuksista on nähtävissä 

Strafica Oy:n karttapalvelussa.
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Yhteenvetoa liikenneonnettomuuksista

▪ Joensuun alueella tapahtui vuosien 2011–2015 aikana yhteensä 1943 poliisin 

tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 12 johti kuolemaan ja 

400 henkilövahinkoihin. 

▪ 84 onnettomuudessa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen ja näistä 28 johti 

loukkaantumiseen. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kahdessa kuljettaja 

oli päihteiden vaikutuksen alainen.

▪ Yleisin onnettomuustyyppi oli risteämisonnettomuudet. 

Risteämisonnettomuuksia tapahtui yhteensä 383. 

▪ Joensuun alueella vuosina 2011–2015 tapahtuneiden onnettomuuksien 

yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset olivat myöhemmin esitettävien 

yksikkökustannusten mukaisesti laskettuina yhteensä noin 50,2 milj.euroa, josta 

kaupungin osuus on noin 10,0 milj.euroa. 
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Joensuun onnettomuudet tieluokittain
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Onnettomuuskasaumat

Kasaumapisteiden laskentaperiaatteet:

▪ Onnettomuuksien kasaumapisteessä on tapahtunut vähintään viisi 

onnettomuutta tai vähintään kaksi henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta

• linjaosuudella enintään 400 metrin matkalla ja

• liittymissä korkeintaan 200 metrin etäisyydellä liittymästä

▪ Riskiluku lasketaan siten, että onnettomuuksien lukumäärä lasketaan yhteen ja 

henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia painotetaan kertoimella 5.

▪ Onnettomuuskasaumapaikkojen tarkastelussa rajattiin pois 

alkoholionnettomuudet, että löydettäisiin alueen ongelmallisimmat kohteet, joissa 

päihteet eivät ole olleet taustatekijänä
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Onnettomuuskasaumat

1 Mt 5013 Mt 5013 Hukanhaudantien ja Niinivaarantien kiertoliittymä 11 3 23

2 Mt 501 Mt 501 Marjalanportin ja mt 15641 Marjalantien liittymä 6 3 18

3 Vt 6
Vt 6 Kajaanintie, Käpykankaan eritasoliittymä, pohjoisen puoleisten 

ramppien liittymä
13 1 17

4 Vt 6 Vt 6 Kajaanintien ja Kuurnankadun liittymä 13 1 17

5 Vt 6 Vt 6 Mulonväylä Kukkuraitin liittymän kohdalla 4 3 16

6 Vt 9 Vt 9 Kuopiontie, huoltoaukko Pilkon kohdalla 4 3 16

7 Vt 6 Vt 6 Mulonväylä Kukkupään kohdalla 3 3 15

8 Vt 6 Vt 6 Kajaanintien ja Voimatien liittymä 11 1 15

9 Mt 15694 Mt 15694 Särkivaarantien tasoristeys 3 3 15

10 Vt 6 Vt 6 Utran eritasoliittymän idänpuoleisten ramppien ja Utrantien liittymä 5 2 13

11 Vt 6 Vt 6 Kajaanintien, Raatekankaantien ja Salpakankaantien liittymä 12 0 12

12 Vt 9 Vt 9 Kuopiontie Kuopion suunnan ajorata huonekaluliikkeiden kohdalla 8 1 12

13 Vt 6 Vt 6 Imatrantie, Pekkalan silta 3 2 11

14 Mt 4846 Mt 4846 Haavanpääntien ja mt 15688 Suhmurantien liittymä 3 2 11

15 Mt 4846 Mt 4846 Haavanpääntie Aholantien liittymän kohdalla 2 2 10

16 Mt 5014 Mt 5013 Hukanhaudantien ja Loinikintien liittymä 2 2 10

17 Mt 494 Mt 494 Tohmajärventie Ahveninen-järven kohdalla 2 2 10

18 Kt 73 Kt 73 Eno-Joensuuntie Riutantien kohdalla (Eno) 4 1 8

19 Vt 6 Vt 6 Kajaanintie, Käpykankaan eritasoliittymä, Teollisuuskadun liittymä 7 0 7

20 Mt 5013 Mt 5013 Kuhasalontien ja Pyhäselänkadun liittymä 5 0 5
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Onnettomuuskustannukset

▪ Vuosittain liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle noin 2-3 miljardin 

euron kustannukset. Laskelmiin sisältyvät onnettomuuksien sekä aineelliset 

vahingot että uhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset.

▪ Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot perustuvat yleisten teiden 

onnettomuustilastojen perusteella määritettyyn vakavuusastejakaumaan 

(henkilövahinko/onnettomuustyyppi).

▪ Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot (€) ovat seuraavat:

.
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Lähde: Tie- ja rautatiehankkeiden hankearvioinnin yksikköarvot 2013, Liikenneviraston ohjeita 1/2015



Onnettomuuskustannukset

▪ Onnettomuuksista kunnille aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan 

15–20 % kokonaiskustannuksista. 

▪ Kustannukset muodostuvat mm. seuraavista asioista:  
• palo- ja pelastustoimen hälytyslähtö- ja kuljetus, onnettomuuspaikan 

raivaus

• erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, invakuljetukset, uhrien 

kuntoutus ja laitoshoito, vammaishuolto, omaishoidon tuki, kotipalvelut, 

toimeentulotuki

• liikenneväylien vahinkojen korjaus

• tuloverojen menetys.
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Joensuun 

liikenneturvallisuus-

suunnitelma

Asukaskyselyjen tulokset



Kysely Joensuun seudun asukkaille 

▪ Suunnittelutyön taustaksi kartoitettiin seudun asukkaiden käsityksiä 

liikennekäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. Kyselyssä 

vastaajia pyydettiin arvioimaan alueen yleistä turvallisuustilannetta sekä 

liikenteeseen liittyviä asenteita ja sääntöjen noudattamista. Lisäksi kysyttiin 

turvalaitteiden käyttöä sekä vastaajan näkemystä erilaisten asenteisiin 

vaikuttamisen keinojen tärkeydestä.

▪ Kyselytulokset yhdessä muiden liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien 

lähtötietojen kanssa ohjaavat liikennekasvatustyön ja liikenneympäristön 

suunnittelua. Kyselyyn vastatessaan asukkaat saivat myös pohtia omaa 

liikennekäyttäytymistään.

▪ Työn yhteydessä järjestettiin myös Joensuun kaupungin työntekijöille 

liikenneturvallisuuskysely sekä esimiehille suunnattu kysely. Kyselyistä saatuja 

tuloksia ja kehitysehdotuksia tullaan käyttämään osana esimieskoulutuksia. 

17



Kysely Joensuun seudun asukkaille 

▪ Kysely järjestettiin huhti-toukokuussa 2016.

▪ Kysely toteutettiin kaikissa seudun kunnissa yhtä aikaa (Ilomantsi, Joensuu 

Kontiolahti, Liperi,  Outokumpu ja Polvijärvi) 

▪ Kyselystä tiedotettiin mm. ELY-keskuksen sivuilla, kuntien ja kaupunkien 

kotisivuilla, extraneteissä, Facebook-sivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä yms. 

▪ Surveypalilla toteutettuun asukaskyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 587 kpl. 

Joensuusta vastauksia saatiin 151 kpl (26% seudun vastauksista)

▪ Seuraavilla sivuilla on esitetty yhteenvedot kyselyistä sekä yksityiskohtaisemmat 

tulokset
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Yhteenveto asukaskyselystä

Taustatietoja: 

▪ Kyselyyn vastanneista 58 % oli naisia, 42 % miehiä. Vastaajien enemmistö (44 

%) kuului ikäluokkaan 40−64-vuotiaat. Suurin osa vastaajista kuului 

työssäkäyviin tai yrittäjiin(48 %).

▪ Vastaajista 90% ilmoitti asuvansa taajamassa, kun muissa kunnissa haja-

asutuksen osuus oli suurempi. Tämä vaikutti erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn 

liittyvien kysymyksien vastauksiin. 

▪ Joensuussa työ- ja koulu- sekä asiointimatkansa polkupyörällä ja kävellen 

liikkuvien vastaajien osuus oli erittäin suuri suhteessa henkilöautolla liikkuviin.  

Muualla seudulla kulkumuodon valinnassa korostui vaihtoehtojen vähyys tai 

olemattomuus.

▪ Pyöräillä ja kävellen liikkuvien vastaajien suuri määrä näkyi myös kysyttäessä 

sopivan päivittäisen yhdensuuntaisen pyöräily- tai kävelymatkan pituutta, että 

vastanneet pitivät hieman pidempää matkaa sopivana kuin sellaisissa kunnissa, 

jossa asiointimatkoja hoidetaan enemmän henkilöautolla. 
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Yhteenveto asukaskyselystä

▪ 56 % vastaajista piti Joensuun liikenneturvallisuuden tasoa kokonaisuutena

hyvänä tai erittäin hyvänä, 22 % piti tilannetta huonona tai erittäin huonona. Noin 

kolmannes oli sitä mieltä, ettei liikenneturvallisuustilanne ole turvallista, mutta ei 

kovin vaarallista. Huonona tai erittäin huonona tilannetta piti 13 % vastaajista. 

▪ Vastaajien mielestä suurimpia ongelmia asuinkunnan alueella olivat 

mobiililaitteiden käyttö autoa ajaessa, nopeusrajoitusten ja suojatien 

väistämissäännön noudattamatta jättäminen sekä puutteet pyöräilijöiden 

sääntötuntemuksessa.

▪ Parhaimpina keinoina liikenneasenteisiin vaikuttamiseen vastaajat pitivät 

vanhempien ja aikuisten esimerkin näyttämistä, kouluissa annettavaa 

liikennekasvatusta, liikennevalvontaa sekä yleistä liikennekasvatusta ja -

valistusta tiedottamisen keinoin. 
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Yhteenveto asukaskyselystä

▪ Liikenneturvallisuuden yleisen tason ja kehityksen koetaan olevan hyvin 

samassa linjassa muun seudun kuntien kanssa. 

▪ Joensuussa heijastimen ja heijastinliivien käyttö on vähäisempää, muuten 

turvalaitteiden käyttö oli samankaltaista seudullisesti. 

▪ Asenteisiin ja liikennesääntöihin liittyvissä vastauksissa korostuivat myös 

pyöräilijöiden sääntötuntemuksen puutteet sekä jalankulkijoiden 

huomioimattomuus suojateillä.

▪ Mobiililaitteiden käyttö ajon aikana sekä nopeusrajoitusten noudattamattomuus 

koettiin isoimmiksi ongelmiksi sekä seudullisesti että myös Joensuussa. 

▪ Vaikuttamiskeinojen tärkeydessä samat asiat korostuivat seudullisesti.
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Yhteenveto asukaskyselystä - avovastaukset

Kyselyssä pyydettiin myös antamaan palautetta asuinkunnan 

liikenneturvallisuudesta. 

Erityisen paljon kommentteja ja toiveita tuli seuraavista aiheista:

▪ Polkupyöräilijöiden sääntötuntemuksen lisääminen

▪ Jalankulkijoiden huomioiminen suojatiellä 

▪ Asenteet liikenteessä (piittaamattomuus)

▪ Ajonopeudet

▪ Liikennevalvonta (Poliisi ja myös kehätien automaattivalvonta)

▪ Väylien kunto 

▪ Valistus (sääntöjen kertaaminen)

▪ Mobiililaitteiden käyttö liikenteessä

▪ Jalankulku- ja pyöräilyväylien määrän lisääminen 
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Poimintoja kehittämisehdotuksista ja 

ongelmista liikenneympäristössä

34

Kettuvaarantien läpiajo 

ja ylinopeudet

Ruutukaavan eteläosan polkupyöräväyläpuutteet, 

ainoastaan Papinkadulla väylä

Penttilänkatu, suojatien 

ylittäjistä ei välitetä

Vanharaitti, 

suojatien 

ylittäminen 

vaikeaa Keskusta, peilejä pihaliittymiin

Lisää valvontaa

Vanhojen 

liikennevaloristeysten 

korvaaminen kiertoliittymillä 

sujuvoittaisi liikennettä. 

Muualla jo tapahtunutkin

Suvantosillan 

pyöräilyväyläyhteydet 

puutteelliset

Kaahausta Enon taajama-

alueella (30km/h alue)

Niinivaaran/

Hukanhaudan 

kiertoliittymä,

Kadun ylittäminen 

vaikeaa



Pyöräilijöiden sääntötuntemuksesta 

ja käyttäytymisestä annettiin paljon 

palautetta.

Joensuun kaava-alueen pyöräilijöiden   

jalkakäytävillä ajoa olisi valvottava 

paremmin ja rangaista  rikkeistä.

Pyöräilijät tekevät äkkinäisiä 

käännöksiä autojen eteen, ilmoittamatta 

aikeistaan etukäteen, ja lisäksi 

pyöräilijöillä on usein liikennesäännöt 

aivan hukassa. 

Pyöräilijät ajelevat missä 

sattuu välittämättä 

liikennesäännöistä.

Piittaamattomat pyöräilijät ovat suurin 

riskitekijä. Ajavat miten sattuu, minne 

sattuu katsoen.

Oman kokemukseni mukaan 

autot väistävät hyvin suojatien 

käyttäjiä, sen sijaan etenkin 

pyöräilijät kiinnittävät liian 

vähän huomiota muuhun 

liikenteeseen. 

Joensuussa ajetaan 

polkupyörillä 

jalkakäytävillä ja 

suojateillä aivan liian 

lujaa ja aiheutetaan 

näin jalankulkijoille 

paljon vaarallisia ja 

läheltä piti tilanteita.  

Pyöräilijät ovat vaarana 

jalankulkuväylillä ja suojateillä jossa 

eivät saisi ajaa.

Polkupyöräilijät pitäisi saada 

perehtymään heitä koskeviin 

sääntöihin. esim.  

väistämisvelvollisuudet, missä 

saa ajaa ja ylittää kadun.

Pyöräilijät ajavat surutta jalkakäytävillä, 

eivätkä huomioi jalankulkijoita!

Polkupyöräilijät ovat 

ehkä se kaikkein 

kamalin ryhmä. 

Minkäänlaisia sääntöjä 

ei noudateta: ajetaan 

jalkakäytävillä 

jalankulkijoiden 

seassa, liian usein 

(jalkakäytävällä) 

vasemmalla puolella 

katua ja vaaditaan että 

jalankulkija väistää. 

Jalankulkijan asema 

Joensuussa on kurja.
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Jalankulkijoiden huomioiminen 

36

Jalankulkijoille/pyöräilijöille annetaan autoilijoiden 

taholta  huonosti mahdollisuus ylittää suojatie, ihan 

sama vaikka kova pakkanen, kaatosade tms.

Liikennesäännöistä ei piitata 

eikä kanssakulkijoita, 

etenkään jalankulkijoiden 

aietta astua suojatielle 

huomioida. 

Joensuun keskustassa suojatiellä 

jalankulkijalle annetaan kohtuullisen hyvin 

tilaa, mutta mentäessä lähiöiden 

kokoojakaduille suojatien yli ei yleensä pääse.

Autot eivät pysähdy, 

kun jalankulkija 

pyrkii suojatielle

Suojatien ylittäminen on 

Noljakan kirkon kohdalla 

mahdotonta,  jos autoja on tiellä 

yhtään! 

Penttilänkadulla jalkakäytävän kohdalla ei 

pysähdytä ja lasketa jalankulkijoita menemään, 

ennen kuin auto jono on ohi.

Joissain liikennevaloissa jalankulkijana joutuu varomaan autoja vaikka ylittäisi tien vihreällä.  

Suojatielle kääntyvät autoilijat eivät edes välttämättä tajua että kohdassa jalankulkijoiden 

liikennevalot ja pitäisi pysähtyä, katsovat vaan tuleeko muita autoja. 

Joensuu on jalankulkijalle vaarallinen 

paikka, varsinkin keskustan alueella. 

Autot eivät väistä ja varsinkin pienet 

kulkijat tuntuu jäävän jalkoihin. 

Autoilijat eivät ota 

huomioon kevyttä 

liikennettä, 

jalankulkijan asema 

esim. suojatiellä on 

erittäin heikko, autot 

eivät juuri pysähdy 

antamaan 

jalankulkijalle 

mahdollisuutta ylittää 

katu. 

Autoilijat eivät huomioi 

jalankulkijoita suojatiellä. 

Suojateiden 

kunnioitus on 

alamaissa.



Autoilijoiden asenteista ja liikennekäyttäytymisestä 

tuli myös runsaasti palautetta

37

Suurimmat asuinkuntani 

liikenneturvallisuusongelmat liittyvät 

taajaman ja asuinalueen ajonopeuksiin. 

Hidasteita ja valvontaa tarvittaisiin, jotta 

30 km/h alueella jotain 80 km/h ajavat 

saataisiin poimittua pois.

Työikäisten lisäksi myös lasten ja nuorten 

liikenneasenteisiin vaikuttaminen on tärkeää.

Ohiajotiellä välillä Siilainen - Ylämylly 

työmatkaliikenteessä aivan järjetöntä 

ohittelua, ylinopeuksia ja turvaväleistä ei 

tietoakaan.

Ohitustiellä parveilee 

ruuhka-aikoina huh-huh-

tyyppejä. 

Heille ei ole kerrottu 

liikennekasvatuksessa 

varsinkaan turvaväleistä.

Liikenneasenteissa on 

korjaamisen varaa. 

Rattijuopot ja kaaharit ovat 

kaikkien uhka. Näitä 

piittaamattomia pelaajia on 

tien päällä edelleen aivan 

liikaa.

Liikenteessä tuntuu 

ylipäätään vallitsevan hyvin 

itsekäs ajatusmaailma. 

Omista oikeuksista pidetään 

kiinni tiukasti eikä jousteta 

tai omata ns. hyvää 

liikennesilmää. 

KERTOKAA MITÄ ME 

ASUKKAAT VOISIMME TEHDÄ 

JA MITEN TOIMIA JOS 

HUOMAAMME LIIKENTEESSÄ 

PIITTAAMATTOMUUTTA JA 

TURVALLISEN 

LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISEN 

LAIMINLYÖNTIÄ KAAHAREITA 

JA LIIK. SÄÄNTÖJEN 

RIKKOJIA , JOKA VAARANTAA 

TOISTEN HENGEN ?  Mitä 

keinoja on käytettävissä ? 

Liikenneturvallisuus 

on heikentynyt 

liikenteen 

lisääntyessä. 

Toisten tielläliikkujien 

huomioiminen ja 

kohteliaisuus on 

unohtunut.



Joensuun 

liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneturvallisuusvisio ja –tavoitteet

Lähivuosien liikenneturvallisuustyön 

painopisteet



▪ Lähtökohtana on nk. nollavisio: ”Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei 

kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. 

▪ Liikenneympäristöä kehitetään ja sitä ylläpidetään turvallisuutta edistäväksi, mutta 

myös käyttäjiltä vaaditaan sääntöjen noudattamista, turvalaitteiden käyttöä ja 

vastuullisuutta liikenteessä. Liikkujilla tulee olla mahdollisuus tehdä matkansa 

pelkäämättä.

Turvallisuuskehitykselle oikea suunta

39

Tavoitteena on, että Joensuun seudun 

liikenneturvallisuuskehityksessä edetään oikeaan suuntaan − sekä 

henkilövahinko-onnettomuuksien että niissä loukkaantuneiden määrä 

laskee ja kukaan ei kuole liikenteessä. 

Lisäksi turvavälineiden käyttöaste liikenteessä kasvaa ja 

riskikäyttäytyminen liikenteessä vähenee.



▪ Tarkkaavaisuus jatkuvaksi teemaksi 

▪ Suojatieturvallisuus 

▪ Esimerkin voima – haastetaan aikuiset mukaan 

▪ Turvavälineet

▪ Ajoterveys

▪ Kestävään ja turvalliseen liikkumiseen kannustaminen

▪ Työmatkaliikenne
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Liikenneturvallisuustyön seudulliset 

painopisteet lähivuosina



Liikenneturvallisuustyön seudulliset 

painopisteet lähivuosina

Seudun yhteiset toimet – jalkautetaan kaikkiin kuntiin:

▪ Vuosi 2016:

– Suunnittelutyön aikana järjestettiin kaikissa seudun kunnissa 

Sinä teet suojatien – kampanja, jossa järjestettiin 

suojatieteemaista ohjelmaa mm. päiväkodeissa, kouluilla, 

työpaikoilla ja myös liikenneympäristössä.

▪ Vuosi 2017:

– Kevät:  Järjestetään tarkkaavaisuuskampanja toukokuussa, 

painotetaan vanhempien esimerkin voimaa. Pyöräilyviikolla 

pyörällä töihin –kampanja.

– Syksy: jatketaan Sinä teet suojatien–kampanjaa. Syksyllä 

jaetaan heijastimia osana Itä-Suomen näkymistempausta. 

▪ Vuosi 2018:

– Koulujen saattoliikenteen vähentäminen ja kestävän 

liikkumisen edistäminen.
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Joensuun omat painopisteet

Asukas- ja työntekijäkyselyiden vastausten pohjalta edistettävät kärkiteemat:

▪ Pyöräilysäännöt ja turvallisuuden tunne – tiedottaminen sekä tapahtumat

▪ Suojatieturvallisuus – jatketaan ja kehitetään kampanjoita

▪ Työmatkaliikenteen turvallisuus – kaupunki toimii esimerkkityönantajana

Ympäristön ja kestävän liikkumisen toimenpiteet:

▪ Koulujen liikenneturvallisuustarkastukset yhteistyössä tilakeskuksen kanssa

▪ Koulumatkojen kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (mm. kampanjat ja pyörätelineet)

▪ Työmatkaliikenne – pyöräliityntäpysäköintimahdollisuuksien järjestäminen

▪ Hyödynnetään paikallisia tapahtumia liikennekasvatustyössä

▪ Liikenneturvallisuusryhmä edistää ja jalkauttaa kampanjoita
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Koulujen liikennejärjestelyt

Koulujen sisäisten liikennejärjestelyiden 

järjestelmällinen tarkistaminen ja tarvittaessa 

suunnittelu seuraavin periaattein:

▪ Koulujen välituntipiha on eroteltu kaikesta saatto- ja 

huoltoliikenteestä sekä henkilökunnan 

pysäköintialueesta

▪ Huoltoliikenteellä ja henkilökunnan 

työmatkaliikenteellä on omat reitit

▪ Koululaiskuljetusten ja saattoliikenteen jättöpaikka 

on riittävän tilava ja turvallinen; ei tienylityksiä eikä 

peruuttamistarpeita

▪ Tarvittaessa pelisääntöjen sopiminen vanhempien, 

koululaiskuljettajien ja henkilökunnan kanssa

▪ Koulujen ympäristön turvallisuus (mm. ylityskohdat 

ja nopeusrajoitukset) tarkistetaan

▪ Koulujen pihassa on riittävästi pyörätelineitä ja 

katoksia. Myös pyöränhuoltomahdollisuudet sekä 

sosiaalitilatarpeet on otettava huomioon 
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Muutamia esimerkkejä koulujen 

liikennejärjestelyjen parantamistarpeista
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Utran koulu

▪ Saattoliikennejärjestelyjen kokonaisuudistus

▪ Henkilökunnan pysäköintipaikoituksen tarkastelu

▪ Jättö-/kääntöpaikan liikennemerkkien täydentäminen 

Reijolan koulu

▪ Kääntöpaikan tilanpuute aiheuttaa ongelmia

▪ Raskas kalusto joutuu peruuttamaan pihassa

Pyhäselän koulu

▪ Linja-autojen pysäkkialueen jäsenteleminen

Suhmuran koulu

▪ Koulukyyditysalueen jäsenteleminen

Kiihtelysvaaran koulu

▪ Koulun koko piha-alueen jäsenteleminen

Enon koulu

▪ Pysäkkikatosten ja odotusalueen parantaminen

▪ Mopojen ohjaaminen eri reitille 



Joensuun 

liikenneturvallisuussuunnitelma

Liikenneympäristön parantamisen 

toimenpiteet



Liikenneympäristön parantaminen

▪ Suunnitelmassa on keskitytty olemassa olevan liikenneympäristön 

parantamiseen toimenpiteillä, jotka ovat pääosin pieniä, kustannustehokkaita ja 

nopeasti toteutettavia. Suunnitelmatyön aikana on käsitelty myös saapuneita 

aloitteita ja tutkittu niiden toteutettavuutta sekä tarpeellisuutta.

▪ Toimenpideohjelma sisältää myös joitakin suurempia rakennustoimenpiteitä, 

jotka vaativat tarkempaa suunnittelua ja erillistä rahoitusta.

▪ Pienten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden täydentäminen ja 

toteuttaminen on jatkuva prosessi.

▪ Työn aikana tehtiin maastokäyntejä, joiden yhteydessä tarkasteltiin 

liikenneympäristön ongelmakohteiden lisäksi myös koulujen saattoliikenne- ja 

pihajärjestelyjä. Jatkotoimenpiteenä esitetään tekemään koulukohtaiset 

turvallisuustarkastukset yhteistyössä tilakeskuksen kanssa esim. Liikenneturvan 

laatimaa tarkastuslistaa hyödyntäen.  
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https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/vaaranpaikkakartoitus_tarkistuslista_koululle.pdf


Liikenneympäristön parantaminen

▪ Hyvällä maankäytön suunnittelulla, tärkeimpien toimintojen 

tarkoituksenmukaisella sijoittelulla, tienkäyttäjien liikenneturvallisuusasenteisiin 

ja käyttäytymiseen vaikuttamisella sekä ihmisten omilla valistuneilla 

kulkutapavalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi liikenneympäristöön 

tarvittavien investointien määrään. 

▪ Mikäli olosuhteita joudutaan korjaamaan jälkeenpäin  turvallisemmiksi, ovat 

tarvittavat toimenpiteet usein varsin kalliita. Seuraavassa on muutamia 

esimerkkejä liikenneympäristön turvallisuustoimenpiteiden kustannuksista. 

Vertailun vuoksi rinnalla on esitetty esimerkkejä liikennevalistustyön 

kustannuksista.
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Mitä liikenneturvallisuuden parantaminen 

maksaa?
Liikenneympäristön parantaminen

▪ Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus 200 €

▪ Nopeusrajoitusmuutos 500 €

▪ Suojatien toteuttaminen 1 000 €

▪ Nopeusnäyttötaulu 3 000 €

▪ Hidastetöyssy 5 000 €

▪ Keskisaarekkeellinen suojatie 20 000 €

▪ Valaistus 35 000 €/km

▪ Kiertoliittymä 150 000–400 000 €

▪ Kevyen liikenteen väylä 350 000 €/km
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Kasvatus-, valistus- ja tiedotus

• Heijastin alakoululaiselle 3 €/kpl

• Heijastinliivit päiväkotiin 5 €/kpl

• ”Tappomopo” -esitys yläkoululla 300 €/kpl

• ”Turvaa Tenaville” -tapahtuma alakoululla 

1 htpv + yhteistyökumppaneiden työpanos 

(useimmiten maksuton)

• Turvallisen ja taloudellisen ajotavan 

koulutus kunnan henkilöstölle (20 henk.) 

20 htvp + 800 €

• Liikenneturvan materiaali 0–10 €/kpl + pk



Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet

▪ Maantieverkon parantamistoimenpiteet on esitetty luettelona ja karttakuvina 

erillisissä liitetiedostoissa.

▪ Toimenpiteet on luokiteltu kiireellisyysluokittain sekä vastuutahoittain.

▪ Kiireellisyysluokat ovat suuntaa antavia ja ne voivat muuttua mm. yleisen 

taloustilanteen vuoksi.

▪ ELY-keskuksen tieverkon kiireellisyysluokitus: 

▪ kiireellisyysluokka PIKA, toteutettavissa nopeasti pienillä kustannuksilla

▪ kiireellisyysluokka 1, tavoite toteuttaa vuosina 2018–2019 

▪ kiireellisyysluokka 2, tavoite toteuttaa vuosina 2020–2022

▪ kiireellisyysluokka 3, tavoite toteuttaa viimeistään 2025.

▪ Erillisrahoitusluokka, isommat hankkeet, jotka vaativat erillistä rahoituksen 

(esim. kaupunki ja ELY-keskus yhteishankkeena) toteutuakseen. 

Toteutusvuodesta ei tarkkaa tietoa. 
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Katuverkon parantamistoimenpiteet

▪ Kaupungin katuverkon parantamistoimenpiteet on esitetty luettelona ja 

karttakuvina erillisissä liitetiedostoissa. 

▪ Kaupungin katuverkon kohteiden kiireellisyysluokitus:

▪ kiireellisyysluokka 1 tai I, tavoite toteuttaa vuosina 2018–2019. 

▪ kiireellisyysluokka 2 tai II, tavoite toteuttaa vuosina 2020–2022.

▪ kiireellisyysluokka 3 tai III, tavoite toteuttaa viimeistään 2025.

▪ kiireellisyysluokat 4-5 tai IV-V, toteutusvuodesta ei ole tarkkaa 

tietoa, mutta tarve on tiedossa. 

▪ Roomalaisilla numeroilla (I-V) luokitellut kohteet ovat pieniä 

liikenneturvallisuuskohteita.

▪ Eräät arabialaisilla numeroilla (1-5) luokitellut kohteet toteutetaan osana 

suurempia investointikohteita tai- kokonaisuuksia, jotka sisältävät myös 

liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Toimenpidetaulukon 

kustannuskentässä voi olla tällöin esitetty koko investointikohteen 

kustannusarvio.
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Kustannusjakoperiaatteet

▪ Useissa maantieverkon kohteissa kaupunki on merkitty toiseksi 

vastuutahoksi. Lähtökohtana on, että kaupunki osallistuu tarpeen mukaan 

niihin hankkeisiin, jotka ovat asemakaava-alueella ja niihin liittyy katujen ja 

katuverkon pyöräteiden järjestelyjä. Haja-asutusalueella on pääsääntönä, 

että kaupunki ei osallistu rahoitukseen.

▪ Kaupunki voi osallistua maantieverkon liikenneturvallisuushankkeen 

kustannuksiin asemakaava-alueen ulkopuolella, jos hanke täyttää ainakin 

seuraavat tavoitteet:

• Tuo säästöjä koulukuljetusten kustannuksiin

• Parantaa koulun lähiympäristön liikenneturvallisuutta

▪ Osallistumisesta ja kustannusjaosta sovitaan aina tapauskohtaisesti 

erikseen.
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Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden 

kustannukset  kiireellisyysluokittain ja 

vastuutahoittain
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Maanteiden toimenpiteille laskettiin liikenneturvallisuusvaikutukset Tarva MT 5.4 -

ohjelmalla.  

HVJO = Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus-vähenemä / vuosi.

PIKA 1 2 3 ERILLIS Yhteensä

ELY 31 480 20 30 995 1 556 0,200

ELY ja

kaupunki
9 360 45 0 4 850 5 264 0,306

Liikennevirasto 0 0 0 0 100 100 0,005

Kaikki yhteensä 40 840 65 30 5 945 6 920 0,511

Vastuutaho
Kiireellisyysluokka, kustannukset (1000€] Maantieverkon 

hvjo-vähenemä



Jatkotoimenpiteet

▪ Suunnitelma käsitellään ja hyväksytään kaupungin päätöksenteossa.

▪ Suunnitelman valmistumisesta tiedotetaan ja suunnitelma viedään luettavaksi 

kaupungin internetsivuille.

▪ Tarkempaa suunnittelua edellyttävien toimenpiteiden suunnittelu 

aikataulutetaan.

▪ Toimenpidetaulukoita ylläpidetään jatkuvasti ja toimenpiteiden toteutumista 

seurataan kaupungin liikenneturvallisuusryhmän kokouksissa.

▪ Kaupungin liikenneturvallisuustilannetta (onnettomuudet, palautteet ja aloitteet) 

seurataan säännöllisesti ja tarpeisiin reagoidaan liikenneympäristön tai 

liikennekasvatustyön toimenpiteillä. 
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Suunnitelman liitteet

Tämän suunnitelman toimenpidetaulukot ja kartat ovat esitetty erillisissä 

liitetiedostoissa.

1. Seudulliset yleiset suunnitteluperiaatteet

2. Toimenpidetaulukko (yleinen tieverkko sekä ELY:n ja kaupungin yhteiset)

3. Toimenpidekartat (yleinen tieverkko sekä ELY:n ja kaupungin yhteiset)

4. Toimenpidetaulukko (kaupungin katuverkko)

5. Toimenpidekartat (kaupungin katuverkko)
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