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Kuljetusten palvelutasoanalyysi

Yhteenveto
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä kehittämislinjaukset. Kehittämislinjaukset on muodostettu tavoitteellisiksi, mutta realistisiksi. Rahoitusresurssien niukkuus edellyttää yli kulkumuotorajojen tapahtuvaa
priorisointia ja eri kulkumuotojen työnjaon selkeyttämistä. Oman haasteensa kehittämiseen tuovat myös
ilmastonmuutoksen hillinnän asettamat vaatimukset. Tärkeää on, että liikennejärjestelmän kehittäminen
perustuu asiakkaiden tarpeisiin koskien niin ihmisten arjen liikkumista kuin elinkeinoelämän kuljetus- ja
liikkumistarpeita ja että toimenpiteet tukevat mahdollisimman hyvin maakunnan kehittymistä.
Maakunnan useat vahvat osaamisalueet, vahvat kärkiyritykset ja Venäjän läheisyys antavat alueelle vahvat kasvun eväät, joita tukevat myös maakunnan luonnonarvot ja -resurssit. Maakunnan sijainti sivussa
keskeisimmistä valtakunnan yhteysverkoista vaikuttaa kuitenkin maakunnan saavutettavuuteen ja sen
parantamistarpeisiin ja -tapoihin. Maakunnan sisäinen kehitys, niin väestön, palvelujen ja työpaikkojen
keskittyminen, väestön ikääntyminen ja väheneminen kuin harva asutus ja pitkät välimatkat asettavat
myös merkittävän haasteen maakunnan liikkumis- ja kuljetustarpeiden hoitamiseksi.
Ihmisten liikkuminen perustuu maakunnassa vahvasti henkilöauton käyttöön. Taajamien yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja osin tästä johtuvan autoistumisen myötä on henkilöauton käyttö entisestään
lisääntynyt kevyen ja joukkoliikenteen kustannuksella. Henkilöauton käyttö on haja-asutusalueilla jo
lähes käytännön pakko kuihtuvan joukkoliikenteen vuoksi. Myös kuljetukset hoidetaan suurelta osin
tieverkolla. Toisaalta rautateiden merkitys on usealle elinkeinoelämän alalle tärkeä. Vesiliikenteen ja
lentoliikenteen osuus kuljetuksista on vähäinen, mutta potentiaalisina kuljetusmuotoina ovat molemmat
tärkeitä. Matka- ja kuljetusketjujen toimivuudessa on vielä selkeitä puutteita.
Keskeisimmät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet kohdistuvat ihmisten arjen liikkumisen osalta kestävien kulkutapojen, niin kevyen kuin joukkoliikenteen käytön edistämiseen taajamissa, taajamien ja
lähiliikkumisympäristöjen liikenneturvallisuuteen, viihtyisyyteen ja esteettömyyteen, haja-asutusalueiden
pientiestöön ja julkiseen liikenteeseen sekä päätiestön liikenneturvallisuuteen ja sujuvuuteen Joensuun
kohdalla ja lähiympäristössä. Lisäksi Karjalanradan henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen on yksi keskeisimpiä suunnitelmassa esitettäviä toimenpiteitä.
Elinkeinoelämän kilpailukyvyn osalta tärkeimmät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet kohdistuvat valtatien
23 ja Karjalanradan parantamiseen, rajaylitysten sujuvuuden, kuljetusketjujen toimivuuden, aluelogistiikan ja logistiikkayhteistyön kehittämiseen, pientiestön liikennöitävyyden turvaamiseen sekä lentoliikenteen hintakilpailukyvyn ja ulkomaan jatkoyhteyksien parantamiseen.
Liikennejärjestelmän kehittämistä koskevan yhteistyön osalta merkittävimmät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet kohdistuvat Itä-Suomen maakuntien välisen yhteistyön ja maakunnassa tehtävän liikennejärjestelmätyön kehittämiseen, maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamiseen sekä
päätöksentekijöiden sitouttamiseen. Lisäksi rahoituksen osalta olisi tärkeää pystyä vaikuttamaan valtakunnallisesti erityisesti alueellisten investointien toteuttamismahdollisuuksiin sekä maakunnan kannalta
erittäin huolestuttavaan joukkoliikenteen rahoituskehitykseen.
Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen kärkitehtävät määriteltiin priorisoimalla maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiä osa-alueita. Kärkitehtäviksi määriteltiin mm. yhteistyön kehittämisen ja
rahoitukseen vaikuttamisen ohella kestävien kulkutapojen käytön edistäminen taajamissa, raideliikenteen kilpailukyvyn parantaminen, haja-asutusalueen joukkoliikenne, pientiestön ympärivuotinen
liikennöitävyys, aluelogistiikka sekä lentoliikenteen vuorotarjonnan ja hintakilpailukyvyn kehittäminen.
Infrahankkeista tärkeimmiksi katsottiin Karjalanradan nopean henkilöjunaliikenteen kehittäminen sekä
valtatien 23 parantaminen.
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
1.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttöja liikennepolitiikka
Ilmastonmuutoksen hillintä on noussut keskeiseksi
haasteeksi niin alueidenkäyttö- kuin liikennepolitiikassa. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes ja siitä tieliikenteen
osuus on noin 90 %. Valtakunnallisena tavoitteena
on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 %
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia liikenteessä, ajoneuvotekniikassa, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa sekä verotuksessa ja
maksupolitiikassa. Soveltuvat toimenpiteet ovat
eri alueilla erityyppisiä. Selvää kuitenkin on, että
toimenpiteisiin on ryhdyttävä koko Suomessa.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(VAT) tarkistustyö valmistui vuonna 2009. Tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen
haasteisiin vastaaminen ja keskeiset tarkennukset koskivatkin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, asuntotuotannon, liikenteen ja maankäytön
kokonaisuutta (erityisesti Helsingin seutu) sekä
alueidenkäytön energiakysymyksiä. Tavoitteiden
mukaan kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen
kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheyttä. Kaavoituksessa tulee pyrkiä alueidenkäyttöratkaisuihin, joilla säästetään energiaa ja lisätään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.
Asunnot, työpaikat ja palvelut on sijoitettava siten,
että henkilöautoliikenteen tarve vähenee. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä on
parannettava. Alueidenkäytössä on myös edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta.
Vuonna 2008 valmistuneessa valtioneuvoston
liikennepoliittisessa selonteossa tarkasteltiin
muun muassa elinkeino- ja ilmastopolitiikkaa,
joukko- ja kevytliikennettä, liikenneturvallisuutta,
kuljetusmarkkinoita sekä liikenneverkkoa ja sen
rahoitusta. Selonteko sisältää myös vaalikauden
investointiohjelman ja listan myöhemmistä hankkeista, joiden suunnittelua on tarpeen viedä eteenpäin. Selonteon sisältämä liikennejärjestelmän tavoitetila vuoteen 2020 on kuvattu seuraavasti:
- Liikenteen rahoitus on pitkäjänteistä ja
kestävällä pohjalla.
- Liikenneverkko tarjoaa maan eri osille mahdollisuudet kehittyä ja pysyä elinvoimaisina.
8
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- Logistinen järjestelmä toimii Suomessa
tehokkaasti ja tarjoaa yrityksille mahdollisuudet kilpailukykyiseen toimintaan.
- Kuljetusmarkkinoilla on tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet ja merkittävät
kilpailun esteet on poistettu.
- Joukkoliikenteen matkamäärät ovat oleellisesti kasvaneet ja henkilöautomatkat eivät
kasva.
- Tarve liikkua on vähentynyt kaupunkirakenteen eheytymisen ja maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovituksen ansiosta.
- Joukkoliikenne on suurilla kaupunkiseuduilla houkutteleva vaihtoehto. Alueidenkäytön
ratkaisut tukeutuvat joukkoliikenteeseen.
- Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain alle 150 ihmistä.
- Turvallisuuden poikkihallinnollinen yhteistyö toimii hyvin.
Liikenne- ja viestintäministeriön vuoteen 2013
ulottuva toiminta- ja taloussuunnitelma (Liikenne ja viestintä 2013) pohjautuu liikenteen osalta
Liikennepoliittiseen selontekoon. Suunnitelmaan
kirjatun vision mukaan tarvittavat matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset toimivat Suomessa ja
ulkomaan yhteyksissä joka päivä tukien ihmisten
hyvää arkea, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Liikkuminen ja kuljettaminen on
turvallista ja liikennejärjestelmä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä. Vision tueksi
suunnitelmaan on kirjattu seuraavat liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitetilat vuodelle 2020:
- Liikennejärjestelmä edistää hyvinvointia
ja elinkeinoelämän kilpailukykyä varmistamalla toimivat matka- ja kuljetusketjut koko
maassa. Alueidenkäytön ratkaisut tukeutuvat joukkoliikenteeseen.
- Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain alle 150 ihmistä. Turvallisuuden poikkihallinnollinen yhteistyö toimii hyvin.
- Liikenteen hiilidioksidipäästöjä (ekvivalentti)
on enintään 11,4 miljoonaa CO2ekv -tonnia
vuonna 2020 (15 %:n päästövähennys
vuodesta 2005). Liikennetarve on vähentynyt kaupunkirakenteen eheytymisen sekä
maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovituksen ansiosta.
- Liikenneverkko tarjoaa maan eri osille mahdollisuudet kehittyä ja pysyä elinvoimaisina.
Logistinen järjestelmä toimii tehokkaasti

ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kilpailukyiseen toimintaan huolimatta pitkien
etäisyyksien ja ankaran ilmaston aiheuttamista ylimääräisistä kuljetuskustannuksista.
Kuljetusmarkkinoilla on tasapuoliset ja syrjimättömät kilpailuolosuhteet ja merkittävät
kilpailun esteet on poistettu. Suomalainen
kuljetuselinkeino on kilpailukykyinen kansainvälistyvillä markkinoilla.
- Liikenteen rahoitus on pitkäjänteistä ja
kestävällä pohjalla. Käytettävissä on monipuolinen, budjettirahoitusta täydentävien
rahoitusmallien valikoima.
- Rahoitus kohdennetaan erityyppisiin toimenpiteisiin siten, että liikennejärjestelmän
toimivuus sekä laatu lyhyellä ja pitkällä
aikajänteellä voidaan turvata mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
ilmastopoliittisessa toteutusohjelmassa (2009)
esitetään hallinnonalan konkreettiset ilmastotavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi sekä
arvioidaan toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit ja kustannukset. Ohjelman toimenpiteet
painottuvat tie- ja erityisesti henkilöautoliikenteeseen, sillä valtaosa (noin 90 %) kansainvälisten
sopimusten säätelemistä liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä. Tieliikenteen päästöistä taas noin 60 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä.
- Tavoitteena on aikaansaada merkittäviä
päästövähennyksiä kaikessa elinkeinoelämässä, hallinnossa ja kansalaisten arjessa
liikenne- ja viestintäpolitiikkaa kehittämällä.
- Liikenteen päästöjä leikataan biopolttoaineiden käytön lisäksi 2,8 miljoonalla tonnilla vuoden 2020 arvioituun päästötasoon
verrattuna.
- Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala sopeutuu ilmastonmuutokseen
liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin rakentamisessa, hoidossa ja ylläpidossa siten, että
liikenteen ja viestinnän palvelutaso säilyy
ilmastonmuutoksen oloissa. Ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomat hyödyt käytetään hyväksi.
Liikenne- ja viestintäministeriön Kansallinen
älyliikenteen strategia (selvitysmiehen ehdotus) valmistui syksyllä 2009. Strategian mukaan
älyliikenne siirtää liikennepolitiikan keskeisen
huomion liikenneverkkojen rakentamisesta asiakkaiden matkojen ja kuljetusten toimintaan, josta vastataan liikenneverkkoa operoimalla. Älykäs
liikennejärjestelmä syntyy monien julkisten ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä ja monien

toimenpiteiden tuloksena. Älyliikenteen strategian
painopisteet ovat:
- Paremmat ja ympäristölle ystävällisemmät
informaatiopalvelut.
- Turvallisempi liikenne.
- Sujuvampi liikenne.
- Tehokkaampi logistiikka.
- Kehittyneet älyliikenteen markkinat.
- Liikennejärjestelmäsuunnittelun uudistaminen.
Valtakunnalliset linjaukset muodostavat haasteellisen lähtökohdan Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiselle. Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan kuitenkin
ensisijaisesti maakunnan omista tarpeista lähtien
ja valtakunnallisiin tavoitteisiin vastataan maakunnan erityispiirteet ja vahvuudet huomioiden.
Pohjois-Karjalassa ilmastonmuutoksen hillintä
nähdään mahdollisuutena parantaa maakunnan
elinvoimaa ja kilpailukykyä.

1.2 Liikenteen hallinnonalan ja
aluehallinnon uudistukset
Liikennejärjestelmätyön toimintaympäristöön vaikuttavat myös useat valtakunnantason hallinnolliset ja organisatoriset uudistukset. Vuoden 2010
alusta Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto yhdistyivät Liikennevirastoon. Vuoden 2010
alussa voimaan tullut aluehallinnon uudistus
puolestaan jakoi valtion aluehallinnon eli lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten,
alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät
kahteen viranomaiseen. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksissa (ELY) hoidetaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristöasiat. Aluehallintovirastossa
(AVI) puolestaan hoidetaan mm. lupa- ja työsuojeluasioita. Samassa yhteydessä alueiden kehittämistä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin.
Vuoden 2010 alusta lukien voimaan astunut laki alueiden kehittämisestä sisältää säännökset
alueiden kehittämisen tavoitteista, suunnittelujärjestelmään liittyvistä tehtävistä ja niitä hoitavista
viranomaisista. Uuden lain myötä maakuntaliittojen rooli liikennejärjestelmätyössä on vahvistunut.
Lain mukaan maakuntaliitto vastaa jatkossa mm.
alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä
luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja
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kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan suunnittelun kanssa.
Uusi joukkoliikennelaki astui voimaan samanaikaisesti EU:n palvelusopimusasetuksen kanssa 3.12.2009. Laki ja asetus vaikuttavat yhdessä
aluehallinto- ja liikennevirastouudistuksen ja aluehallinnon aluerajojen muutosten kanssa liikenteen
järjestämistapoihin ja rahoitukseen sekä viranomaistoimintaan ja ohjaukseen. Joukkoliikennelaissa on määritelty 10 vuoden siirtymäaika, jolloin uuteen järjestelmään siirrytään porrastetusti
toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden
ja yrityksille aiemmin myönnettyjen toimilupien
perusteella. Myös joukkoliikennerahoitusvastuut
koskien kuntien ja valtion välistä työnjakoa ovat
muuttumassa, jolloin kuntien vastuu palvelujen
järjestämisestä tulee kasvamaan.
Joukkoliikennelain nojalla toimivaltaisia lupaviranomaisia ja palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja tieliikenteen toimivaltaisia viranomaisia
Pohjois-Karjalan alueella ovat Joensuun kaupunki
yksinomaan kaupungin alueella ja muiden kuntien alueella Pohjois-Savon ELY-keskus. Lisäksi
kuntalain nojalla myös kaikilla muilla kunnilla on
oikeus hankkia palvelusopimusasetuksessa mainittuja sekä julkisia että yksinomaan erityisryhmille
tarkoitettuja liikennepalveluja, ei kuitenkaan joukkoliikennelaissa säädettyjä käyttöoikeussopimusliikenteitä.
Toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä muiden
kuntien ja maakuntaliittojen kanssa määriteltävä
alueelleen joukkoliikenteen palvelutaso ja samalla
päätettävä, tarjotaanko alueella parempia palveluja kuin mitä markkinaehtoisesti alueelle muutoin
syntyisi. Palvelusopimusasetuksessa on määrätty
keinot, joilla viranomainen voi puuttua markkinoihin. Tästä syystä toimivaltaisilla viranomaisilla on
aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella ja
hankkia määrittelemiensä palvelutasotavoitteiden
mukaisia liikennepalveluja laajempina kokonaisuuksina.
Pohjois-Karjalassa siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät pääosin 30.6.2014. Pitempiaikaisia sopimuksia on käytännössä vain pitkän
matkan liikenteissä reiteillä Joensuu-Imatra,
Joensuu-Nurmes-Kajaani ja Joensuu-Varkaus
sekä välillä Joensuu-Kiihtelysvaara ja joissakin
kuntien sisäisissä kouluvuoroissa. Suurin merkitys
uudistuksilla on Joensuun seudulla, jossa joukkoliikenteen laatukäytävien ja keskeisten taajamien
väliset liikennepalvelut hankitaan vuoden 2013
aikana (vuonna 2011 käynnistyvän joukkoliikennesuunnittelun perusteella).
10
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1.3 Maakunnan kehittämisen
tavoitteet ja avaintekijät
Maakunnan useat vahvat osaamisalueet, vahvat
kärkiyritykset ja Venäjän läheisyys antavat maakunnalle vahvat kasvun eväät, joita tukevat myös
maakunnan luonnonarvot ja -resurssit. Myös
maakunnan kiinnittyminen kansainväliseen yhteistyöhön antaa hyviä mahdollisuuksia. Liikennejärjestelmää kehittämällä tulee pystyä tukemaan kasvun eväitä kestävällä tavalla. Maakunnan sijainti sivussa keskeisimmistä valtakunnan
yhteysverkoista vaikuttaa kuitenkin maakunnan
saavutettavuuteen ja sen parantamistarpeisiin ja
-tapoihin. Maakunnan sisäinen kehitys, niin väestön, palvelujen ja työpaikkojen keskittyminen,
väestön ikääntyminen ja väheneminen kuin harva
asutus ja pitkät välimatkat asettavat myös merkittävän haasteen maakunnan liikkumis- ja kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Liikennejärjestelmää
tulee pystyä kehittämään kestävällä tavalla, koskien niin ihmisten suurelta osin maakunnan sisällä
tapahtuvaa arjen liikkumista kuin elinkeinoelämän
kilpailukykyä ja kehittymistä.
Maakunnan kehittämisen tavoitteita ja painopistealueita on esitetty mm. maakuntasuunnitelmassa
ja -ohjelmassa sekä maakuntakaavassa. Maakuntasuunnitelma 2030 sekä maakuntaohjelma
(POKAT 2011-2014) on juuri uudistettu. Lisäksi
Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa on laadittu kolmessa eri vaiheessa.
Uuden maakuntasuunnitelman kehittämislinjoja ja
maakunnan vetovoimatekijöitä ovat Kansainvälisesti kilpailukykyinen yritystoiminta, Osaamisen
ja työllisyyden vahvistaminen, Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta sekä Kestävä aluerakenne ja
saavutettavuus. Maakuntaohjelman painotuksia
tulevat em. pohjalta olemaan mm. Kilpailukykyiset
elinkeinot ja yritystoiminta, Menestys viriää osaamisesta, Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta sekä
Puitteet houkutteleviksi. Liikennejärjestelmän kehittämistoimenpitein tulee pystyä tukemaan em.
painotuksia. Esille nousevat mm. tarpeet Venäjän
yhteyksien sujuvuuden kehittämiseen, luonnonvarojen (mm. kaivannaisteollisuus, bioenergia)
käytön tukemiseen, arjen liikkumisen tukemiseen,
ilmastonmuutoksen hillintään myös liikennejärjestelmän keinoin sekä kokonaisuutena maakunnan
kehittymisen tukemiseen tehokkaan, taloudellisen
ja kestävän liikennejärjestelmän keinoin.



Kansainvälisesti kilpailukykyinen yritystoiminta

maakunnan menestystekijän?




Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen
Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta

(Teema 2: Luonnonvarojen uusi aika)
Miten hyödynnämme Pohjois-Karjalan sijainnin



Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus.



lähellä Venäjää?
(Teema 3: Valttikorttina Venäjä)


Miten maakunta onnistuu houkuttelemaan nuoria aikuisia ja tarjoamaan heille vireän ja kiinnostavan elinympäristön?
(Teema 4: Nuoret tulevaisuuden tekijöinä)

osin erilaisia, on seuduilla useita yhteisiä liikennejärjestelmän kehittämishaasteita:
- Toimintaympäristön muutokset kuten
väestön ikääntyminen ja palvelujen kesTEEMAT
kittyminen edellyttävät liikenneympäristön
muuttamista aiempaa turvallisempaan ja
Nuoret
Valttikorttina
tulevaisuuden
esteettömään sekä liikkumisen helppoutta
Venäjä
tekijöinä
KEHITTÄMISEN YDIN
painottavaan suuntaan.
Yrittäjyys ja
Osaamisen
liiketoimintaVenäjän yhteydet eivät ole riittävän sujuvia
tuotteistaminen
osaaminen
ja nopeita.
KansainVahvuuksien
välistyminen
yhdistäminen
- Miten haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelut pystytään turvaamaan?
Tulevaisuuden
Ilmapiiri ja
Luonnonvarojen
kasvualat
yhteistyökyky
uusi aika
- Alempiasteisen tieverkon kunnon heikkeneminen sekä hoidon ja ylläpidon resurssien
riittävyys on noussut keskeiseksi ongelmaksi.
Kuva 2. Pohjois-Karjalan kehittämisen
Kansainvälisesti
Osaamisen ja
- Seutujen valtakunnallinen ja kansainvälikilpailukykyinen
pitkän aikavälin strategiset linjaukset.
työllisyyden
yritystoiminta
vahvistaminen
nen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla (päätie- ja ratayhteydet, vesiliikenne
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sekä liityntäliikenne JoenKuva 1. Maakunnan kehittämisen ydinkysymyksuun rautatie- ja lentoasemille on tärkeää
siä.
erityisesti elinkeinoelämälle.
- Logististen ketjujen toimivuudessa ja logistiikkayhteistyön toimivuudessa on kehittä1.4 Seutujen erityispiirteet
misen varaa.
- Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen soJoensuun ja sen kaupunkiseudun merkitys maapeutuminen asettaa uusia haasteita; keinot
kunnan keskuksena ja kehityksen veturina on
ovat seuduilla osin erilaisia.
suuri. Seutu on kasvanut hyvin viime vuosia lu- Liikenneasioiden seudullinen organisointi
kuun ottamatta, mikä on näkynyt väestön ja työon hajanaista.
paikkamäärän kasvuna ja myös mm. kasvavana
rakentamisena. Keskeisenä haasteena onkin, miJoensuun seudun erityishaasteena nousee esille
ten maakunnan muut alueet pystyvät hyötymään
lisäksi henkilöautoriippuvuuden kasvun ehkäisy
keskuksen kasvusta ja sinne kasautuneesta osaaja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kevyen liimisesta entistä paremmin ja miten liikennejärjeskenteen asema sekä joukkoliikenteen palvelujen
telmä voi tukea tätä kehitystä.
ja vuorotarjonnan parantaminen. Keski-Karjalan
seudun liikennejärjestelmän keskeisiä haasteita
Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seutukunnat
ovat em. lisäksi taajamien lähiliikkumisympärisja toisaalta myös Joensuun seudun reuna-alueet
töjen turvallisuus ja viihtyisyys sekä Niiralan raovat jääneet jälkeen keskuksen kasvusta. Väesjanylityspaikan ja sen yhteyksien luomien mahtön ja työpaikkojen määrä on laskenut. Alueilla on
dollisuuksien hyödyntäminen. Pielisen Karjalan
kuitenkin omat vahvuutensa ja kasvupotentiaalinosalta korostuvat lisäksi mm. tilapäisten rajanylisa. Esimerkiksi puolet koko maan kivituoteteollityspaikkojen kehittäminen, matkailun sekä kiviaisuuden viennistä on lähtöisin Pielisen Karjalasta.
nesteollisuuden toimintaedellytysten tukeminen,
Seudun luonto kansallismaisemineen muodostaa
kuntakeskusten välisten joukkoliikenneyhteyksien
erinomaiset lähtökohdat kasvavalle matkailulle.
kehittäminen sekä myös em. taajamien lähiliikkuKeski-Karjala on monipuolisen erikoisosaamisen
misympäristöjen turvallisuuden ja esteettömyyden
seutukunta, jonka vahvuuksia ovat mm. mekaakehittäminen. Lisäksi kaikilla seuduilla, mutta erininen puunjalostus, metalliteollisuus, maaseutuetyisesti Keski- ja Pielisen Karjalassa on haasteelinkeinot, kulttuuri ja rajaosaaminen.
na se, miten liikennejärjestelmällä voidaan tukea
esim. valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonSeutujen liikennejärjestelmälle asettamia kehitteon visiota maaseudun kehittämisestä.
tämishaasteita on selvitetty mm. Joensuun ja
Keski-Karjalan seuduilta laadituissa seudullisissa
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä Pielisen
Karjalaa koskeneissa erillisissä seudullisen tason
tarkasteluissa. Vaikka seudut ovat em. mukaisesti
STRATEGISET LINJAUKSET

Kestävä
aluerakenne ja
saavutettavuus

Hyvinvoiva ja
turvallinen
maakunta
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Esille voidaan nostaa seuraavia liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta
keskeisiä haasteita ja avaintekijöitä:
- Ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin vastaaminen nousee entistä tärkeämmäksi; yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen tarpeiden huomioiminen
maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa korostuu tulevaisuudessa. Tapojen tulee
olla maakunnan erityispiirteet huomioivia.
- Kansainvälisten yhteyksien, erityisesti Venäjän yhteyksien sujuvuus, nopeus ja vaivattomuus
(raja-alueyhteistyö, kansainväliset yhteistyöalueet). Venäjän yhteyksissä korostuvat lähialueiden ohella myös Pietarin suunnan yhteydet. Kansainvälisissä yhteyksissä korostuu muutoin erityisesti lentoliikenteen sujuvuus.
- Yhteydet naapurimaakuntiin keskeisten kehityskäytävien (Joensuu-Kuopio, Kajaani-Joensuu-Imatra) suunnassa. Poikittaisten yhteyksien merkitys on jatkuvasti korostumassa.
- Maakunnan saavuttavuuden parantaminen Joensuu-lähtöisesti ottaen huomioon niin ihmisten liikkuminen kuin tavaroiden kuljetukset; erityisesti maakunnan vahvojen osaamisalueiden ja kärkiyritysten tarpeet. Maakunnan seuduilla on kuitenkin erilaisia tarpeita ja eroja
liikkumisen suuntautumisessa.
- Julkisen palvelurakenteen muutosten vaikutukset liikkumistarpeisiin; miten palvelujen saavutettavuus turvataan kestävällä tavalla ja tasapuolisesti.
- Miten väestön ikääntyminen käännetään vahvuudeksi ja miten liikennejärjestelmällä voidaan
tukea tätä (liikennepalvelut, esteettömyys, selkeys).
- Ihmisten arkiliikkumisen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä Joensuun seudun liikkumisen suuntaaminen entistä enemmän jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen.
- Alemman tieverkon merkitys on metsä- ja matkailuosaamisen maakunnalle erittäin suuri,
niin nyt kuin myös tulevaisuudessa.
- Matkailuelinkeino vaatii sujuvia yhteyksiä.
- Uusien kasvavien toimialojen, esim. kaivannaisteollisuuden ja bioenergia-alan kasvumahdollisuuksien tukeminen.
- Liikennejärjestelmän ongelmia ei voida ratkaista yksinomaan väyläinvestoinnein tai yhden
hallintokunnan voimin.

12
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2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
2.1 Väestö
Pohjois-Karjalan väestökehitystä kuvaavat hyvin
seuraavat tekijät: vanhusväestön osuus kasvaa,
kuolleisuus on suurempaa kuin syntyvyys, poismuutto maakunnasta on suurempaa kuin tulomuutto maakuntaan, maakunnassa väestö keskittyy Joensuun seudulle ja maaseutu autioituu.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun näkökulmasta
toimintaympäristö on vähintäänkin haastava.
Maakunnan väkiluku oli vuoden 2008 lopussa noin
166 100 henkilöä. Maakunnan väestökehitys pysyi aina 1990-luvun puoleen väliin asti maltillisena,
lähes muuttumattomana. Tämän jälkeen on väestömäärä laskenut: 1990-luvun lopulla väestömäärä laski 6 000 henkilöä. Vuosien 2000-2008 välillä
maakunnan asukasmäärä on vähentynyt 5 480
henkilöä (-3 %). Poismuutto ja väestön keskittyminen maakuntakeskukseen Joensuun seudulle

on vähentänyt asukkaita erityisesti Pielisen Karjalassa ja Keski-Karjalassa. Joensuun seudulla,
Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella, väestömäärä on 2000-luvulla kasvanut 1 721 hengellä
(+6 %). Väestötavoite vuodelle 2025 ja 2030 on
162 500 henkeä (Tilastokeskuksen trendiennusteen mukainen asukasmäärä vuodelle 2025 on
161 700 henkeä).
Väestön nopea ikääntyminen lähitulevaisuudessa
on koko maata koskettava trendi, mutta erityisesti
se koskettaa väestöltään väheneviä kuntia ja seutuja. Vuonna 2008 Pohjois-Karjalan väestöstä yli
65-vuotiaita oli noin viidennes (19 %), mikä on
selvästi koko maan keskiarvoa korkeampi osuus.
Pielisen Karjalassa yli 65-vuotiaita oli peräti neljännes (25 %) ja Keski-Karjalassa lähes neljännes
(23%). Joensuun seudulla positiivinen väestökehitys ja muuttoliike ovat puolestaan pitäneet väestön
ikärakenteen tasaisempana ja yli 65-vuotiaiden
osuus onkin lähellä koko maan keskiarvoa (17%).

Väestön ikärakenteen kehitys
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Kuva 2. Väestön ikääntyminen Pohjois-Karjalassa.
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Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna
2040 Pohjois-Karjalan väestöstä peräti joka kolmas olisi yli 65-vuotias. Keski-Karjalan ja Pielisen
Karjalan seuduilla yli 65-vuotiaiden osuudeksi ennustetaan jopa yli 40 % vuonna 2040.
Negatiivinen väestökehitys yhdessä väestön
ikääntymisen kanssa vaikuttaa sekä liikennepalveluiden kysyntään että palveluille ja liikenneympäristölle asetettuihin laatuvaatimuksiin. Myös kuntien mahdollisuudet osallistua liikennejärjestelmän
kehittämiseen heikentyvät entisestään. Väestön
ikääntymisen myötä muuttoliikkeen merkitys alueiden väestön kehitykselle on entistä suurempi.
Iäkkäämpi väestö keskittyy tulevaisuudessa erityisesti taajamakeskuksiin, joissa tulevat korostumaan esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden
tarpeet huomattavasti nykyistä enemmän. Myös
liikenneympäristön selkeyteen ja joukkoliikennepalveluiden esteettömiin ratkaisuihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Joukkoliikenteen kehittämisen näkökulmasta kuntien väestöpohjan
heikentyminen ja väestön ikääntyminen ovat lisähaasteita yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja
autoistumisen ohella. Etenkin haja-asutusalueilla
perinteinen joukkoliikenne on tullut tiensä päähän
ja uudenlaisia ratkaisumalleja tarvitaan.

2.2 Elinkeinot ja logistinen
toimintaympäristö
Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2007 noin 63 100
työpaikkaa. Toisin kuin väestökehitys on työpaikkamäärän kehitys ollut positiivista, joskin suhteellisen hidasta koko 2000-luvun ajan, aivan viimeaikaisen talousnotkahduksen aiheuttamaa vähenemää lukuun ottamatta. Kasvu on kohdistunut Joensuun seudulle, Joensuuhun ja Kontiolahdelle,
jonne vuosina 2000-2007 syntyi noin 2850 uutta
työpaikkaa. Vuonna 2007 maakunnan työpaikoista jo 73 % sijaitsi Joensuun seudulla. Maakunnan
työttömyysaste (TEM) on ollut jo ennen nykyistä
talousnotkahdustakin korkea ja oli vuoden 2009
lopulla koko maan korkein, yli 17 %. Taustana tälle
ovat talousnotkahduksen ohella mm. tapahtuneet
teollisuuden tuotantorakenteen muutokset.
Viime vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset toimialarakenteessa ovat korostaneet kokonaisuutena palvelu- ja teollisuussektorin osuutta,
maa- ja metsätaloussektorin osuus on puolestaan
edelleen pienentynyt. Maa- ja metsätalouden ja
teollisuuden merkitys korostuu Pielisen Karjalassa
14
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ja Keski-Karjalassa. Palvelusektorin työpaikkojen
osuus on suurin Joensuun seudulla.
Pohjois-Karjalassa on useita vahvoja osaamisalueita, joiden kärkenä on maakunnassa useita
suuria kansainvälisiä yrityksiä. Työpaikkojen määrän 2000-luvulla tapahtunut kasvu on suurelta
osin juuri em. osaamisalueiden yritysten ansiota.
Haasteen maakunnan kehittymiselle tuo kuitenkin
se, että monet aiemmin maakunnan talouskasvun vetureina toimineista teollisuuden aloista ovat
taloustaantuman ja globalisaatiokehityksen myötä suurten haasteiden edessä. Pohjois-Karjalan
myönteinen työpaikkakehitys oli 1990-luvun lamasta toivuttaessa suurelta osin teollisuuden kasvualojen varassa. Globalisaatiokehityksen myötä
asetelma on nyt muuttunut.
Useiden kärkiyritysten työllisyys- ja aluetaloudelliset sekä myös liikennejärjestelmään, esim.
vientikuljetusten määrään, kuljetusten tasapainoon ja Joensuun sataman kuljetuksiin kohdistuvat vaikutukset ovat suuria. Lisäksi Venäjältä
tulevan raakapuun kuljetusten väheneminen
asettaa uudentyyppisiä haasteita rajaliikenteen
kehittämiselle. Kuljetusten suuntautuminen toisaalta voimakkaasti pääteille ja -radoille, mutta
myös alemman tieverkon suuri merkitys luovat
haasteita em. muutospaineiden ohella logistisen
järjestelmän kehittämiseen. Suuria määriä kuljettavan perusteollisuuden vähetessä on jo aiemminkin ongelmana ollut maakuntaan tulevien ja
maakunnasta lähtevien kuljetusten epätasapaino
lisääntynyt entisestään. Logistinen järjestelmä on
muutospaineiden edessä.
Yritysten ja logistiikan toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaasti paikallisten muutosten ohella
myös globaalit trendit ja muutospaineet. Liikennejärjestelmän tulee pystyä vastaamaan em. muuttuneisiin tarpeisiin sekä tukea osaltaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja talouskasvun paikallisia
edellytyksiä sekä mahdollistaa koko maakunnan
alueelle tasapainoiset kehittymismahdollisuudet.
Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen ja tätä kautta uusien työpaikkojen luominen ja nykyisten säilyttäminen ovat perusedellytys maakunnan
väestömäärän ja elinvoimaisuuden säilyttämiselle
ja lisäämiselle.

Työpaikkojen toimialarakenteen kehitys seutukunnittain
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Kuva 3. Elinkeinorakenteen muutoksia Pohjois-Karjalassa.

2.3 Yhdyskuntarakenne
Alue- ja yhdyskuntarakenteessa tapahtuneiden
muutosten keskeisimpiin piirteisiin on niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisesti kuulunut
asutuksen suuntautuminen maaseudun hajaasutusalueilta kaupunkeihin ja maaseutukuntien
kirkonkyliin ja muihin keskustaajamiin. PohjoisKarjalassa väestö on keskittynyt erityisesti Joensuun seudulle, jossa myös yhdyskuntarakenteen
muutokset ovat selvimmin nähtävissä. Vuonna
2005 maakunnan väestöstä jo 60 % asui taajamissa, tosin seutukuntien välillä on suuria eroja.
Esimerkiksi Joensuun seudulla taajamaväestön
osuus on lähes 70 % (Joensuussa 88 %), kun se
Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa jää alle
50 %.
Seutujen ja kuntien tasolla tarkasteltuna yhdyskuntarakenteen kehitystrendi on kuitenkin ollut
päinvastainen: taajama-alueet ovat laajentuneet
ja samalla niiden asukastiheys on pienentynyt. Aivan viimeaikainen kehitys on näyttänyt etenevän
niin, että taajamat eivät enää laajene nopeasti,
vaan rakentaminen suuntautuu hajarakentamisena jo aiemmin väljemmin rakennetuille alueille.

Hajautumisen selkein muoto on ollut kaupunkiseutujen ja kuntataajamien reuna-alueiden alhaisen
tiheyden pientalovaltaiset taajama-alueet, joita
on syntynyt nauhamaisina ketjuina maanteiden
suuntaisesti, erityisesti Joensuun ympäristössä
valtateiden 6 ja 9 tuntumassa. Alhaisen tiheyden
reuna-alueet ovat yhdyskuntarakenteen hajautumisen kannalta ongelmallisia, koska niiden tiivistäminen myöhemmin on usein erittäin vaikeaa.
Lopputuloksena on useimmiten keskeneräisiä
asuinalueita, joissa palvelutarjonta on heikkoa,
joukkoliikenteen järjestäminen vaikeaa sekä kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen vaikeaa
ja kustannustehotonta. Pahimmillaan hajautumiskehitys johtaa myös sijainniltaan edullisten yhdyskuntarakenteen alueiden kehittämismahdollisuuksien rajoittamiseen ja osin hukkaamiseen.
Yhdyskuntarakenteen kehityksen myötä ja suurelta osin siihen liittyen myös Pohjois-Karjalaa
on koskettanut kaupan rakennemuutos, mikä on
näkynyt muun muassa päivittäistavarakaupan
keskittymisenä suuriin yksiköihin, lähikauppojen
vähentymisenä ja myymäläverkon harvenemisena. Kuntakeskukset ovat edelleen oman kuntansa
voimakkaimpia palvelukeskittymiä, mutta entistä suurempi osa asiointiliikenteestä suuntautuu
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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Taajamien asukastiheyden kehitys 1980–2005
(YKR-aineisto©SYKE ja Tilastokeskus)
asukasta/250 ruutu
140,0

Kuva 4. Yhdyskuntarakenteen muutoksia 1980-2005.
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Kuva 5. Taajamien asukastiheyden kehitys 1980-2005 (YKRaineisto@SYKE ja Tilastokeskus).
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Joensuuhun kattavamman ja monipuolisemman
palvelutarjonnan johdosta. Kun aikaisemmin oltiin huolestuneita kylien peruspalveluista, nykyisin
myös väestöpohjaltaan pienten kuntakeskusten
palvelut ovat uhattuina. Palvelurakenteen muutosten myötä osaa kuntakeskuksista ja taajamaalueista leimaakin jo toiminnallinen yksipuolistuminen. Yhdyskunta- ja palvelurakenteen muutokset
ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös työssäkäynnin suuntautumiseen.

tulee kalliiksi kuntien taloudelle. Parhaimmillaan
on maaseutuasuminen elinvoimaisissa kyläyhteisöissä kuitenkin erittäin ekologista ja kestävällä
pohjalla. Hyvillä tietoliikenneyhteyksillä, uudenlaisilla liikkuvilla palveluilla voidaan ”paikata” monia
palveluvarustuksen puutteita. Liikennejärjestelmää ja yhdyskuntarakennetta kehittämällä tulee
pystyä tukemaan haja-asutusalueiden kestävää
liikkumista ja asumista.

Pohjois-Karjala on kolmanneksi vesistörikkain
maakunta, joten vapaa-ajan asutuksella on merkittävä asema maakunnassa. Pohjois-Karjalan
maakunnan kesämökkien ja loma-asuntojen
painopisteitä ovat suurvesistöt Pielinen, Höytiäinen, Juojärvi, Pyhäselkä, Orivesi, Puruvesi sekä
Pyhäjärvi. Suuri osa vapaa-ajan asunnoista on
rakennettu taajamien läheisyyteen suurten vesistöjen rannoille. Maakunnan tihein vapaa-ajan
asutus keskittyy Joensuun lähialueille Höytiäiselle
ja Viinijärvi-Kuorinkajärvien rannoille. Vapaa-ajan
asutuksen suurta merkitystä kuvaa muun muassa
se, että useimmissa kunnissa asukasmäärä jopa
kaksinkertaistuu kesäaikaan. Vapaa-ajan asujat
nähdäänkin monissa kunnissa tärkeänä keinona
vahvistaa kuntien elinvoimaa ja varmistaa palveluiden säilyminen nykytasolla. Vapaa-ajan asutus
voidaan myös nähdä mahdollisuutena erilaisia uusia joukkoliikenneratkaisuja kehitettäessä.
Maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä on valtakunnallinen, myös valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa
mainittu tavoite, jonka keskeisimpiä edellytyksiä
ovat maaseudun negatiivisen väestökehityksen
katkaiseminen, peruspalveluiden turvaaminen ja
tiestön kulkukelpoisuus kaikkina vuodenaikoina.
Maaseudun asuntojen kysyntä onkin Pohjois-Karjalassa tasaisesti kasvanut ja kasvaa erityisesti
kaupunkien ja suurten taajamien vaikutusalueella
(15-30 km) hyvien teiden varsilla sekä vesistöjen läheisyydessä. Myös vapaa-ajan asuntoja on
muutettu kiihtyvään tahtiin palveluvarustukseltaan
omakotitalotyyppisiksi ja niissä asutaan vuosittain
entistä pidempiä aikoja.

Kuva 6. Vapaa-ajan asutuksen sijoittuminen PohjoisKarjalassa.

Yhdyskuntarakenteen kehitystä koskevissa tarkasteluissa taajama-alueiden ulkopuolelle suuntautuva hajarakentaminen nähdään varsin usein
negatiivisessa valossa. Haja-asutusalueen asukkaiden liikkuminen perustuu pitkälti kasvihuonepäästöistä syyllistettyyn yksityisautoiluun, vaikkakin haja-asutusalueella asuvien osuus koko maan
liikenteen päästöistä on hyvin pieni. Taajamien
reunoille ja pääteiden varsille suuntautuva asutus
on sekä merkittävä liikenneturvallisuusriski että
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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2.4 Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen hillinnän merkitys yhdyskuntien kehittämistä ohjaavana tekijänä kasvaa, kun
kansainväliset tavoitteet ja sopimukset lisäävät
tarvetta kasvihuonekaasupäästöjä vähentäville
toimenpiteille. Sopimusten velvoitteet koskevat
sekä kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä
että energiatehokkuuden lisäämistä ja uusiutuvien
energialähteiden osuuden kasvattamista.
Pohjois-Karjalan kasvihuonekaasupäästöt (CO2ekvivalentti) olivat vuonna 2007 noin 1,6 milj.
tn. (josta liikenteen osuus 35 %). Vuonna 1990
ko. päästöt olivat 1,7 milj.tn. (liikenteen osuus
30 %). Liikenteen päästöistä tieliikenne muodostaa peräti 75 %. Asukasta kohden laskettuna kasvihuonepäästöt (CO2-ekvivalentti) ovat PohjoisKarjalassa 9,5 tn. ja koko maassa 14,8 tn.
Liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta
on toisaalta kyse ilmastonmuutoksen hidastamisesta kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen kautta ja toisaalta ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin (ilmaston lämpeneminen,
sateisuuden lisääntyminen, jne.) varautumisesta.
Liikenteen päästöjä vähennetään kilometrikohtaisia päästöjä pienentämällä ja vähentämällä
liikennesuoritetta. Liikennesuoritteen määrä ei
ole Pohjois-Karjalassa ongelma, mutta liikkumistarpeiden järkevöittäminen on myös maakunnan
kannalta järkevää. Toisaalta ajoneuvoteknologian
kehittymisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus
liikenteen päästöjen vähentämiseen.
Yksikköpäästöihin vaikuttaminen tapahtuu pääasiassa em. moottoritekniikan ja polttoaineiden
kehittymisen kautta. Ajosuoritteiden pienentämiseen vaikutetaan etenkin maankäytön suunnittelulla, mutta myös ympäristöystävällistä liikkumista
ja kuljettamista suosimalla. Ilmastonmuutoksen
huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa
edistää myös turvallisen, terveellisen ja viihtyisän
asuinympäristön muodostamista ja energiatalouden ja yhdyskuntatalouden kannalta edullista
sekä kestävää rakentamista. Tämä koskee paitsi Joensuun seutua myös koko maakuntaa. Liikenteen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa
myös teiden ja katujen kunnossapidolla, liikenneteknisillä ratkaisuilla, kuten linjaus-, tasaus- ja
liittymien ratkaisutavoilla, tarkoituksenmukaisella
liikenteenohjauksella (liikenteen sujuminen) sekä
nopeusrajoituksilla.
Paljon riippuu myös ihmisten omasta toiminnasta. Yksilöt voivat vaikuttaa päästökuormaansa
18
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asuinpaikka- ja kulkutapavalinnoillaan. Liikkumisen painopistettä on siirrettävä henkilöautoilusta
vähemmän päästöjä aiheuttaviin kulkutapoihin –
joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Tämä
ei kuitenkaan onnistu, jos henkilöautolle korvaavia
kulkutapoja ei pystytä liikennejärjestelmän kehittämisen keinoin järjestämään. Autonkäyttöäkin
voidaan tehostaa ajotapoihin ja autovalintoihin
puuttumalla tai esimerkiksi autojen yhteiskäytön
keinoin tähän soveltuvilla alueilla.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen
näkökulmasta haasteet ovat vähintäänkin yhtä
suuret. Ilmastonmuutoksen vaatimat toimenpiteet
koskettavat etenkin infrastruktuurin kestävyyttä ja
häiriötilanteiden hallintaa sekä tiedottamista häiriöistä ja poikkeusjärjestelyistä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat koko liikennejärjestelmään, mutta niiden merkittävyys vaihtelee liikennemuodoittain. Ilmastonmuutosten vaikutusten ja
niihin sopeutumisen kannalta liikennejärjestelmän
eri osat ovat myös haavoittuvuudeltaan erilaisia.
Erityisesti tieliikenteen on arvioitu olevan herkkä
ilmastonmuutokselle, mikä esimerkiksi tavaraliikenteen osalta tulee asettamaan suuria haasteita
kuljetusketjun kokonaisvaltaiselle hallinnalle erilaisissa häiriötilanteissa.
Tutkimusten mukaan liikennejärjestelmän kehittämisessä tulisi varautua ainakin seuraavanlaisiin
muutoksiin:
- Keskilämpötilat nousevat, erityisesti talvien
lämpötilat kohoavat (lämpötilojen vaihtelu
nollan molemmin puolin lisää tiepäällysteisiin kohdistuvaa rasitusta ym.)
- Vuotuinen sademäärä kasvaa, rankkasadetulvien riski kasvaa (pengersortumat,
soratiet, kuivatuksen toimivuus ym.)
- Vesistöjen tulvimisriski kasvaa (sillat ym.)
- Kesät ovat kuivempia ja lämpimämpiä,
pohjaveden pinta alenee (soratiet, hoito ja
ylläpito)
- Lumipeitteen paksuus vähenee, talven
pituus lyhenee, lyhytaikaisten lumisateiden
voimakkuus kasvaa (hoito ja ylläpito)
- Jääteiden ylläpitoedellytykset heikkenevät
- Roudan väheneminen (alempi tieverkko,
metsäautotiet ym.)
- Liukkaudentorjunnan tarve kasvaa, kun
talvet leudontuvat
- Useiden säätekijöiden haitalliset yhdistelmät (sorateiden syyskelirikkoaika yleistyy ja
jatkuu ym.)
- Ääri-ilmiöiden todennäköisyys kasvaa.

3. LIIKENNEVERKOT
Maakunnan liikenneverkon rungon muodostavat
tieverkon osalta valtatiet 6, 9 (entinen vt 17 ja kt
70) ja 23. Myös Lieksan-Nurmeksen kautta johtava kantatie 73, Ilomantsiin johtava kantatie 74
sekä kantatiet 71 (Savonlinnaan) ja 75 (Kuopioon)
ovat tärkeitä. Rautatiestön osalta Karjalanradan
merkitys on keskeinen niin henkilöliikenteen kuin
kuljetusten suhteen. Kuljetusten kannalta on myös
rajalle johtavan Niirala-Säkäniemi -radan merkitys
suuri, samoin henkilöliikenteen osalta JoensuuPieksämäki -radan. Rataverkkoa täydentävät vähäliikenteiset, elinkeinoelämän kuljetustarpeiden
hoitamiseksi tärkeät Joensuu-Ilomantsi- ja Siilinjärvi-Joensuu -radat. Yhteydet Joensuusta Uimaharjun kautta Nurmekseen sekä Nurmeksesta Porokylän kautta Vuokattiin ovat myös maakunnan
kannalta tärkeitä kehitettäviä ratayhteyksiä.
Vesiliikenteen osalta muodostavat Joensuuhun
ja Puhokselle asti ulottuva syväväylä sekä Nurmekseen saakka ulottuva yhdysväylä satamineen
ja laitureineen rungon vesiliikenteen hoitamiselle. Maakunnassa on kahden syväsataman lisäksi
teollisuuslaitosten omia satamia, henkilöliikenneja vierassatamia ja mm. uiton pudotuspaikkoja.
Joensuun sataman kehittämismahdollisuuksien
turvaaminen on jatkossa tärkeää.
Lentoliikenteen osalta palvelee Joensuun lentoasema hyvin nykyisiä tarpeita ja mahdollistaa
myös lentoliikenteen kasvun. Maakunnassa on
lisäksi useita harrastelentokenttiä. Kiteellä on vireillä lentokeskuksen kehittämishanke.

Joensuu on maakunnan liikenteellinen solmupiste. Kuntien sijainti keskeisiin liikenneverkkoihin
nähden vaihtelee. Valtatien 6 ja Karjalanradan
vaikutusalueella olevat kunnat hyötyvät sijainnistaan parhaiten. Toisaalta valtatien 23 merkitys on
kasvanut erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten
kannalta tärkeänä Etelä-Suomeen ja valtatielle 5
johtavana yhteytenä. Käynnissä olevat valtatien
5 kehittämishankkeet korostavat em. merkitystä.
Poikittaisten yhteyksien merkitys on muutoinkin
jatkuvasti kasvamassa (vt 9 Kuopion suuntaan).
Liikenneverkkojen kattavuus on kokonaisuutena
riittävä, mutta niiden tasossa ja kunnossapidossa
esiintyy puutteita useilla yhteysväleillä. Rahoituksen puutteesta johtuen on lisäksi seututeitäkin
jouduttu paikoin muuttamaan sorateiksi. Alemman tieverkon hoidon ja ylläpidon haasteet ovat
samasta syystä johtuen jatkuvasti kasvaneet.
Laajemminkin liikennejärjestelmän rahoitus on
kohdistunut entistäkin voimakkaammin päivittäisen liikennöitävyyden sekä joukko- ja henkilöliikennepalvelujen turvaamiseen, jolloin liikenneverkkojen kehittämiseen käytössä oleva rahoitus
on jatkuvasti pienentynyt.
Tiestö muodostaa liikenneverkon rungon

Maakunnassa on kansainvälinen rajanylityspaikka
Tohmajärven Niiralassa sekä seitsemän tilapäistä
rajanylityspaikkaa (Inari, Leminaho, Ruhovaara,
Kivipuro, Kokkojärvi, Haapovaara ja Valkeavaara). Tilapäiset rajanylityspaikat ovat ensisijaisesti yritysten puutavaraliikenteen käytössä ja niitä
pidetään toiminnassa tarpeen mukaan. Niiralan
raja-asemaa on viime vuosina kehitetty ja sen infrastruktuuri on lähiajan tarpeisiin nähden pääosin
riittävä.

Valtatien 6 merkitys on suuri pohjois-eteläsuuntaisena läpikulkuliikennettä ja kuljetuksia palvelevana yhteytenä. Toisaalta valtatien 23 merkitys on
em. mukaisesti suuri erityisesti elinkeinoelämälle.
Suuri osa valtateidenkin liikenteestä on kuitenkin
maakunnan eri seutujen sisäistä seudullista liikennettä. Poikittaisten valta- ja kantateiden merkitys on toisaalta itä-länsisuuntaisen liikenteen
runkoväylinä ja toisaalta myös kuntakeskusten
välisinä yhteyksinä maakunnan kannalta suuri ja
koko ajan kasvamassa. Maakunnassa on myös
useita kuntakeskusten välistä liikennettä välittäviä
kanta- ja seututeitä, joiden merkitys on kuntayhteistyön tiivistymisen ja myös kuntaliitosten myötä
kasvamassa.

Verkkojen ja eri liikennemuotojen solmupisteinä
ovat tärkeitä joukko- ja tavaraliikenteen terminaalit (mm. Joensuun ja Uimaharjun ratapihat)
sekä niiden yhteydet. Em. verkot terminaaleineen
muodostavat myös rungon maakunnan saavutettavuudelle.

Suuri osa kuntakeskusten läpi kulkevista väylistä
on asemakaava-alueilla olevia maanteitä. Ko. tiet
siirtyvät lähivuosina kuntien haltuun. Pienempien
kuntien katuverkko on rakentunut asutuksen ja
muun maankäytön ohjaamana; osin maankäytön
hajanaisuus on johtanut myös katuverkon hajanaiPohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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suuteen ja laajuuteen. Joensuun seudun osalta
on laadittu yhteinen yleiskaava vahvistamassa
ns. sormimallin mukaista väylästön rakennetta,
vaikkakin yhdyskuntarakenteen hajaantuminen
on tähän asti johtanut myös väyläverkoston hajaantumiseen.
Kevyen liikenteen verkolla esiintyy yhteyspuutteita erityisesti taajamien reuna-alueilla. Puutteita
esiintyy niin koulureiteillä kuin taajamien verkoston yhdistävyydessä ja kunnossapidon tasossa.
Joensuun seudulla on määritelty kevyen liikenteen laatukäytävät, jotka ohjaavat osaltaan väylästön kehittämistä.
Alemman vähäliikenteisen tieverkon merkitys on
elinkeinoelämän ohella erittäin suuri myös matkailulle ja ylipäätään haja-asutusalueella asumisen
mahdollisuuksille ja liikkumiselle. Alempi tieverkko muodostaa suuren osan tieverkon pituudesta
asettaen tätä kautta merkittävän haasteen tiestön hoidon ja ylläpidon tasolle ja kustannuksille.
Myös yksityistiestöverkko on laaja muodostaen
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haja-asutusalueen liikenneverkon hiussuoniston. Yksityistiestö on haja-asutusalueella asuville ja liikkuville olennaisen tärkeä. Vastaavasti
myös metsäautotiestö muodostaa maakunnan
puunhankinnan osalta ensimmäisen ”kannolta
tehtaalle”-kuljetusketjun osan, mitä ilman koko
kuljetusketju ei toimi.
Liikenneverkko muodostaa kokonaisuutena rungon ihmisten liikkumiselle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Huomioon otettavaa kuitenkin on, että
verkolla ei ole ”omia tarpeita”, vaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet perustuvat ihmisten liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetusten tarpeisiin
ja vaatimuksiin.

Kuva 7. Maakunnan keskeinen liikenneverkko.
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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4. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN PALVELUTASOANALYYSI
4.1 Liikkumistarpeet
Yhdyskuntarakenteen ominaisuudet ja niissä tapahtuneet muutokset vaikuttavat kaikki osaltaan
siihen, minkälainen pohjoiskarjalaisten liikkumisen
profiili tänä päivänä on. Viime vuosina kehitys on
kulkenut yhä enemmän autoistuvaan suuntaan,
mikä on ollut havaittavissa niin liikkumisen tunnusluvuissa kuin maakunnan autokannan kehittymisessä ja kotitalouksien autoistumisessa.
Autoistuminen on valtakunnallinen trendi, joka
on ollut suurelta osin seurausta kotitalouksien
elintason kasvusta. Autoistumista ruokkivat myös
monet muut tekijät, esimerkiksi ihmisten asenteet
ja arvostukset, väestörakenne, verotuskäytännöt,
yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehitys sekä
joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso. PohjoisKarjalassa autonomistus on selvästi koko maan
keskiarvoa korkeampi ja vain Joensuussa autonomistus jää alle maan keskiarvon. Autoistuneinta
aluetta on Keski-Karjalan seutu.

Autottomien kotitalouksien määrä on jatkuvasti
laskenut, vastaavasti kahden tai useamman auton
kotitalouksien määrä on kasvanut. Vuonna 2005
peräti neljänneksellä kotitalouksista oli kaksi tai
useampia auto käytössään. Ja kun auto omistetaan, sitä myös käytetään. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan pohjoiskarjalaiset
tekevät matkoistaan noin 60 % ja matkasuoritteesta peräti 80 % henkilöautolla, joko kuljettajana tai matkustajana. Kevyen liikenteen osuus
päivittäisistä matkoista on noin kolmanneksen ja
joukkoliikenteen noin viisi prosenttia.
Liikkumisen profiili ei kuitenkaan ole samanlainen
kaikkialla maakunnassa. Se, missä ja minkälaisessa ympäristössä ihmiset asuvat, korreloi vahvasti autonomistuksen, autonkäytön ja liikkumisen
määrän suhteen: pientalovaltaisten ja haja-asutusalueiden väestö liikkuu henkilöautolla selvästi
enemmän kuin taajamien kerrostalovaltaisilla ja
palveluiltaan vahvoilla alueilla asuvat. Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen ominaisuuksien välisen
kytkennän havainnollistamiseksi Pohjois-Karjalan
alueella hyödynnettiin valtakunnan tasolle tehtyä

Henkilöautonomistuksen kehitys 2000-luvulla
(henkilöautoa/1000 asukasta kohti)
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Kuva 8. Autonomistuksen kehitys Pohjois-Karjalassa 2000-luvulla.

22

| Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma

2006

2007

asuinalueen tyyppiin ja sijaintiin sekä valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen perustuvaa
alueluokittelua. Luokittelussa alueet ja niiden väestö ryhmiteltiin viiteen ominaisuuksiltaan erilaiseen
taajamaluokkaan sekä haja-asutusalueeseen.
Luokittelun keskeinen ajatus on, että asuinalueen
ominaisuudet (mm. asukas- ja työpaikkatiheys,
joukkoliikenteen ja päivittäispalveluiden palvelutarjonta) vaikuttavat alueella asuvien liikkumistarpeisiin ja kulkutapavalintoihin.
Alueluokkien matkatuotokset poikkeavat toisistaan erityisesti henkilöautoliikenteen ja kevyen
liikenteen osalta. Keskustapalvelujen alueet ja
palvelutaajamat ovat kulkutapajakaumaltaan
keskimääräisesti selvästi muita alueluokkia edullisempia: matkat ovat lyhyempiä ja päivittäisten
palvelujen hyvä saavutettavuus näkyy kävelyn ja
pyöräilyn määrässä. Maakunnan väestöstä noin
40 % asuu keskustapalveluiden ja palvelutaajamien alueella.
Rakenteeltaan selvästi väljemmissä asutustaajamissa, joiden määrä on jatkuvasti kasvanut, sekä etenkin haja-asutusalueilla henkilöauton rooli
liikkumisessa kasvaa selvästi. Asutustaajamissa
on määrittelyn mukaan vain välttämättömimmät
palvelut, jolloin merkittävä osa päivittäisistä palveluista pitää usein hakea oman asuinalueen ulkopuolelta. Muihin taajamaluokkiin nähden matkat
ovat selvästi pidempiä ja liikkuminen painottuu
vahvemmin auton käyttöön. Maakunnan väestöstä asutustaajamissa asuu vajaa kolmannes. Hajaasutusalueilla eli taajamien ulkopuolella maakunnan väestöstä asuu puolestaan reilu kolmannes.
Seutujen ja kuntien väliset erot yhdyskuntarakenteessa ovat erittäin suuret, mikä heijastuu
suoraan liikkumisen profiiliin. Joensuun seudulla
asukkaista lähes puolet asuu keskustapalveluiden
tai palvelutaajamien alueella, mikä näkyy sekä
alhaisessa autonomistuksessa että auton selvästi pienemmässä roolissa ihmisten arjen liikkumisessa. Vastaavasti kävelyn ja pyöräilyn osuus
on korkea. Joensuun keskustataajamassa jopa
yli puolet matkoista tehdään kevyellä liikenteellä. Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan väestöstä
puolestaan merkittävä osa asuu joko taajamien
ulkopuolella tai niin sanotuissa asutustaajamissa,
mikä näkyy selvästi maakunnan keskiarvoa korkeampana autonomistuksena ja käyttönä.
Väestön väheneminen haja-asutusalueilta ja
keskittyminen taajamiin on vaikuttanut osaltaan
Pohjois-Karjalan palveluverkon harvenemiseen.
Palveluverkon harvenemiseen ovat vaikuttaneet
myös palvelujen haun suuntautumisessa eli ih-

misten asiointikulttuurissa tapahtuneet muutokset.
Nykyisin suuret, etenkin Joensuun seudulle keskittyneet ostoskeskukset, automarketit ja erityiskaupan keskittymät houkuttelevat autoilevia asiakkaita kaikkialta maakunnasta. Tämän kehityksen
myötä omassa kuntakeskuksessa asioidaan yhä
harvemmin. Seutujen omien keskuskaupunkien
keskukset houkuttelevat kuitenkin myös osan pienempien kuntien asiointiliikenteestä.
Maakunnan työpaikoista peräti 70 % sijaitsee Joensuun seudulla, mikä näkyy myös kehyskuntien
työpaikkaomavaraisuudessa ja työssäkäynnin
suuntautumisessa. Joensuun seudun työssäkäyntialue onkin merkittävin ja laajin: kaikista PohjoisKarjalan sisällä tehtävistä työmatkoista yli kolmannes (36 %) suuntautuu Joensuuhun ja peräti
72 % Joensuun seudulle. Joensuun seudun lisäksi
maakunnassa on kaksi pienempää työssäkäyntialuetta, Nurmeksen ja Kiteen työssäkäyntialueet.
Joensuun ja Kiteen työssäkäyntialueet sijoittuvat
osin päällekkäin. Joensuun seudun työssäkäyntialue on laajenemassa pääyhteyksien suunnissa.
Pendelöintiliikenne on erityisen voimakasta Joensuun seudun kehyskunnista Joensuuhun.
Esimerkiksi Joensuussa käy töissä noin 2 900
Kontiolahdella ja noin 1 800 Liperissä asuvaa.
Pendelöintiliikenne myös muista seudun kunnista Joensuuhun sekä myös toiseen suuntaan on
vilkasta. Myös kehyskuntien välillä on vilkasta
pendelöintiliikennettä esim. Liperistä Kontiolahdelle ja Outokumpuun. Seutujen kokoon nähden
vilkasta pendelöintiliikennettä on myös Valtimon
ja Nurmeksen sekä Kiteen ja Tohmajärven välillä.
Lisäksi merkittävät kysyntää synnyttävät poikkeamat, esim. varusmiesten kulkemistarpeet vaikuttavat kysyntään ja kaluston kokoon, mutta eivät
näy asukas- tms. määrissä.

4.2 Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen osuus kaikista pohjoiskarjalaisten päivittäin tekemistä matkoista on varsin
pieni, vain noin viisi prosenttia (koko maassa
8 %). Matkasuoritteesta joukkoliikenteellä tehdään
puolestaan noin kymmenesosa (koko maassa
15 %), mikä kuvastaa erityisesti raideliikenteen
roolia pitkämatkaisessa liikkumisessa. PohjoisKarjalassa tehdään tuetuin joukkoliikennelipuin
vuosittain noin 1,1 milj. matkaa, josta yli 95 %
Joensuun seudulla. Pohjois-Karjalan maakuntalipulla tehtäviä matkoja on vuodessa noin 27 000 ja
Keski-Karjalan seutulipulla 7 000. Tuettuja lippuja
ovat lisäksi opiskelija- ja koululaisliput.
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Seutujen väestön jakautuminen eri alueluokkiin
(valtakunnallinen alueluokitus / HLT 04-05)
Joensuu

Joensuun seutu

Pielisen Karjala

Keski-Karjala

60 %
52 %

Kuva 9. Pohjois-Karjalan jakautuminen eri alueluokkiin.

50 %
38 %

40 %
30 %

33 %

30 %

29 %
21 %

10 %
0%

23 %

21 %

21 %

20 %

14 %

13 %

8%
0% 0%

Keskustapalveluiden Palvelutaajama,
alue
hyvä jkl

4% 3%

Palvelutaajama,
tyydyttävä jkl

11 %

9% 8%
4%
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13 %

0%

Asutustaajama,
tyydyttävä jkl

Kuva 10. Pohjois-Karjalan väestö alueluokittain.
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23 %

20 %

Asutustaajama,
välttävä jkl

Haja-asutus

Vuosina 2004-2005 toteutetussa valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa on selvitetty neljän viikon ajalta yli sata kilometriä pitkiä matkoja.
HLT 2004-2005:n mukaan Pohjois-Karjalasta tehtävät pitkät ylimaakunnalliset matkat suuntautuvat
merkittävimmin Pohjois-Savoon ja Uudellemaalle.
Joukkoliikenteen kulkutapaosuus (bussi) Kuopion
suuntaan on 13 %. Pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla matkoilla joukkoliikenteen kulkutapaosuus
on noin 32 %, josta junalla tehtävien matkojen
osuus on yli puolet. Lentoliikenteen osuus on
myös merkittävä, noin 12 % tehdyistä matkoista.
Tulokset perustuvat 572 tutkimushavaintoon.
Pohjois-Karjalan maakunnan ulkoiset yhteydet
valtakunnallisesti merkittävimpiin kohteisiin lento-,
juna- ja bussiliikenteellä ovat kohentuneet. Maakunnan vahvuutena on Joensuun lentoaseman
hyvä vuorotarjonta ja liityntäliikenteen kattavuus.
Lentoliikenteessä on pieniä puutteita lähinnä kansainvälisen liikenteen matkaketjuja palvelevilla
varhaisaamun ja myöhäisillan yhteyksillä. Lentoliikenteeseen kaivataan kuitenkin lisää kilpailua.
Junaliikenne etelään on nopeutunut oikoradan
valmistumisen myötä, mutta yöjunaliikenne on
lakkautettu ja matkat läntiseen Suomeen ovat
ajallisesti pitkiä. Rautatieliikenteessä on edelleen
kehittämispotentiaalia, sillä Lahti-Luumäki -yhteysvälin ja Karjalanradan parantamisen myötä
henkilöliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle
nopeutuvat alle neljään tuntiin. Helsingin yhteyk-

sien kehittäminen palvelee useita käyttäjäryhmiä
(työasiamatkustus, opiskelijat, kausiasukkaat).
Yhteyksien nopeutuminen on kiinni Karjalanradan parantamisesta. Viime vuosina on maakunta
osoittanut EU-rahoitusta juuri Karjalanradan tasoristeysten vähentämiseen.
Kuopion ja Joensuun maakuntakeskusten välillä
on erityisesti opiskeluyhteystarpeita, jotka ovat lisääntymässä Itä-Suomen yliopiston perustamisen
myötä. Pikavuoroyhteydet ovatkin parantuneet
Kuopioon (ja myös Jyväskylään), erityisesti välillä
Joensuu-Kuopio on jo varsin kattava pikavuoroliikenne. Pitkämatkaisen linja-autoliikenteen kehittämistarpeina on vuorotarjonnan parantaminen
erityisesti välillä Joensuu-Kajaani-Oulu. Esille on
nostettu myös raideliikenteen kehittämistarpeita
koskien niin Joensuun ja Kuopion välistä liikennettä kuin Joensuun seudun työmatkaliikennettä.
Vaarana kuitenkin on, että toisen joukkoliikennemuodon toteuttaminen nykyisen hyvin toimivan,
mutta kannattavuuden kipurajoilla toimivan linjaautoliikenteen rinnalle johtaa molempien kulkutapojen palvelutason heikkenemiseen. Lisäksi
raideliikenteen kehittämiseen käytettävät perusinvestoinnit ovat esim. Joensuun ja Kuopion välillä
niin suuria, että ko. rahoituksella pystyttäisiin nostamaan huomattavasti nykyisen joukkoliikenteen
palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen. Raideliikenteen kehittämistä ei siten voida pitää varsinkaan
lyhyellä tähtäimellä perusteltuna.

Taulukko 1. Kaikkien yli 100 km pituisten Pohjois-Karjalasta lähtevien matkojen suuntautuminen ja
kulkutapaosuudet (HLT 2004-2005).
maakunta

kaupunki

osuus

auto

joukkol.

bussi

Pohjois-Savo

Kuopio

23 %

87 %

13 %

13 %

1%

0%

Uusimaa

Helsinki

23 %

68 %

32 %

3%

17 %

12 %

Etelä-Savo

Mikkeli

10 %

92 %

8%

2%

5%

0%

Etelä-Karjala

Lappeenranta

8%

97 %

3%

0%

3%

0%

Päijät-Häme

Lahti

5%

77 %

23 %

5%

18 %

0%

Keski-Suomi

Jyväskylä

5%

86 %

14 %

9%

5%

0%

Kainuu

Kajaani

5%

94 %

6%

6%

0%

0%

Pohjois-Pohjanmaa

Oulu

5%

81 %

19 %

13 %

5%

0%

Kymenlaakso

Kouvola

4%

73 %

27 %

14 %

13 %

0%

Pirkanmaa

Tampere

4%

80 %

20 %

0%

20 %

0%

Kanta-Häme

Hämeenlinna

4%

78 %

22 %

0%

22 %

0%

Varsinais-Suomi

Turku

2%

57 %

43 %

10 %

11 %

23 %

Pohjanmaa

Vaasa

1%

72 %

28 %

28 %

0%

0%

29 %

92 %

8%

5%

3%

0%

Pohjois-Karjala

juna

lentokone
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Joensuun matkakeskuksen toteuttamisen ohella
on maakunnan sisäisiä ja ulkoisia työmatkayhteyksiä varten tarpeen kehittää keskeisten taajamien ja maakuntien välillä liityntäpysäköintiä bussin
ja junan runkoyhteyksille mm. pääteiden varsilla
ja kaukoliikenteen solmukohdissa. Maakunnan
ulkoisen saavutettavuuden parantamiseen liittyy
myös kysynnän ja yhteyksien kehittämistarpeiden
selvittäminen Joensuun, Sortavalan, Petroskoin ja
Pietarin välillä.
Maakunnan sisäisen joukkoliikennejärjestelmän
runkona toimii kuntien välinen ja erityisesti Joensuuhun suuntautuva bussiliikenne, joka tarjoaa
kohtuulliset yhteydet kuntakeskuksista Joensuuhun. Joensuun paikallisliikenteessä ja laatukäytävillä joukkoliikenteen palvelutaso on varsin hyvä.
Puutteita on lähinnä kesäajan liikenteessä sekä
ilta- ja viikonloppuliikenteessä.
Pohjois-Karjala on suurelta osin haja-asutusaluetta, jossa keskeistä on perusliikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Itsekannattavaa liikennettä
on ainoastaan keskeisillä työmatka- ja kouluyhteyksillä sekä pitkämatkaisessa liikenteessä. Hajaasutusalueiden liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet ovat heikentyneet jatkuvasti, sillä vakiovuoroliikenteen tarjonta on vähentynyt 2000-luvulla
lähes viidenneksellä. Kuntien välinen hiljaisen
ajan liikenne sekä kutsu- ja liityntäliikenteet ovat
riippuvaisia valtionrahoituksesta. Kuntien väliseen
itsekannattavaan liikenteeseen olisi mahdollista
saada uusia asiakkaita, mikäli liityntäyhteydet
taajamien kyläpysäkeille olisivat kunnossa ja aikataulut sovitettu yhteen.
Alueella on jo vuosia sitten tunnistettu, että kutsuohjatut palvelut ja kuljetustarpeiden yhdistely
ovat olleet oikea keino asiakasystävällisten ja kustannustehokkaiden palvelujen aikaansaamiseksi.
Maakunnan ominaispiirteenä ovat olleet sisäisiä
liikkumistarpeita palvelevat merkittäviltä osin kysyntälähtöisesti räätälöidyt joustavat joukkoliikennepalvelut, mm. työ-, opiskelu- ja asiointitarpeita
palvelevat täsmävuorot, kutsuohjatut palvelu- ja
asiointiliikenteet, kimppakyytijärjestelmä ja Pohjois-Karjalan Kyytikeskus -matkojenyhdistelytoiminta. Kyytikeskuksen kautta tilattuja matkoja oli
vuonna 2008 noin 92 000. Asiointi- ja palveluliikenteillä on tehty noin 50 000 matkaa vuodessa.
Kutsuohjattujen palvelujen rakentamisen pohjana
on ollut erityisesti pyrkimys taloudelliseen rationaalisuuteen ja toimintojen saaminen kannattavaksi, mutta palvelujen joustavuus ja palvelutason
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merkitys asiakkaalle on jäänyt vähemmälle huomiolle. Noin 10 vuoden aikana on onnistuttu vaiheittain kehittämään verrattain ohuita matkustajavirtoja palvelevia joustavia täsmäpalveluja, joita
on kuitenkin rahoitusvastuukysymyksistä johtuen
jouduttu lakkauttamaan. Käyttäjänäkökulmasta
on koettu ongelmalliseksi, että asiakkaita hyvin
palvelleiden palvelukonseptien kokeilut eivät ole
johtaneet pysyviin käytäntöihin.
Joensuu-keskeisillä kutsurunkoliikenteillä oli noin
20 000 käyttäjää vuodessa. Kaikille avoimen
kimppakyytijärjestelmän purkaminen on koettu
ongelmalliseksi erityisesti käyttäjien, mutta myös
yhteiskunnan kannalta. Muutaman vuoden välein
vaihtuvat liikenteen järjestämistavat ja palvelukonseptit saavat asiakkaat epäileviksi joukkoliikenteen toimivuudesta ja palveluiden pysyvyydestä.
Kokeilujen päättyminen on johtanut lisäksi yhteiskunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten
kasvuun, kun henkilökuljetukset ovat ohjautuneet
osin Kelan hoidettavaksi.
Joukkoliikenteen järjestäjillä on ollut sekä kaupungeissa että maaseudulla vaikeuksia tuottaa
riittävän tasoisia ja helposti saavutettavissa olevia
palvelukuvauksia aikatauluineen. Tiedottaminen
joukkoliikenteen mahdollisuuksista ja keskitetyt
informaatio- ja lipunmyyntipalvelut puuttuvat maakunnallisesti. Liikennöitsijöiden tiedot ovat kattavasti saatavissa internetsivuilta ja perinteisistä paperiaikatauluista, mutta tieto kuntien järjestämistä
palveluista on monesti hajanaista. Yksi keskeisistä palvelutasopuutteista julkisessa liikenteessä
onkin paikoin kehno aikataulu- ja reitti-informaatio.
Älykkäitä palveluja kehittämällä voitaisiin parantaa
merkittävästi palvelutietoutta, helppokäyttöisyyttä
ja matkojen suunnittelumahdollisuuksia ja samalla tehostettaisiin käytettävissä olevien resurssien
hyödyntämistä.

Keskeiset palvelutasopuutteet:
• Julkisen liikenteen peruspalvelutaso ei täyty kaikkialla. Puutteita ilmenee mm. haja-asutusalueiden asiointiyhteyksillä, taajamien liityntäyhteyksillä ja yleisemmin kesäajan liikenteessä.
• Joustavat ja asiakasystävälliset kysyntäperusteiset joukkoliikennepalvelut eivät ole johtaneet
pysyviin käytäntöihin.
• Maakunnallisen reitti- ja aikatauluinformaation saatavuudessa ja helppokäyttöisyydessä on
paljon parannettavaa.
• Peruspalvelutason ylittävässä liikenteessä on puutteita lähinnä ilta- ja viikonloppuliikenteessä.
• Seudullisessa työmatkaliikenteessä ja kaukoliikenteessä parannettavaa on liityntäyhteyksien
toimivuudessa sekä liityntäpysäköintipaikkojen tarjonnassa ja sijoittelussa.
• Kaukoliikenteessä joukkoliikenteen terminaalien ja solmukohtien laatutason puutteet (pysäköinti, opastus, informaatio, esteettömyys).
• Pysäkkien varustelu erityisesti joukkoliikenteen laatukäytävillä.
• Matkalippujen hinnoittelu ja lipputuotteiden joustavuus.
• Joensuun seudun laatukäytävillä tavoitellaan kilpailutasoista liikennettä, mikä edellyttää vuorotarjonnan lisäämistä.
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Taulukko 2. Joukkoliikenteen käyttäjäryhmäkohtaisia ongelmia.
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Käyttäjäryhmä

Liikkumisen ongelmia hajaasutusalueilla

Liikkumisen ongelmia taajamissa

Lapset ja
nuoret

Koulujen sijainnista riippuen koulukuljetusmatkat ovat pitkiä.
Omatoiminen vapaa-ajan liikkuminen
kauemmaksi hankalaa ilman
henkilöauton käyttöä (ei
joukkoliikenneyhteyksiä).

Joukkoliikenneyhteydet eivät mahdollista sujuvaa vapaa-ajan
liikkumista Joensuun seutua lukuun ottamatta (laatukäytävät).

Aikuiset

Työssäkäynti ja asiointi
kuntakeskuksissa mahdollista pääosin
vain henkilöautolla
henkilöautolla, ei
joukkoliikenneyhteyksiä.

Maankäytön hajaantuminen ja kahden henkilöauton tarve johtaa
henkilöautoilla tapahtuvien matkojen määrän kasvuun niin työkuin asiointimatkoilla
asiointimatkoilla. Nykyisenkaltainen joukkoliikenne ei pysty
tarjoamaan riittävän kilpailukykyistä vaihtoehtoa valtatiehen 6
tukeutuvaa joukkoliikennettä ja Joensuun paikallisliikennettä
lukuun ottamatta. Vapaa-ajan liikkumisen osalta on
joukkoliikenteen vuorotarjonta työaikojakin heikompaa.
Yhteyspuutteet keskeisiin asiointikohteisiin.
Liityntäyhteydet vapaa-ajan ja työmatkoilla juna- ja lentoasemille
Joensuuta lukuun ottamatta.
Tavaroiden kuljettamismahdollisuudet.

Ikääntyneet

Puutteet yksilön kunnossa ja
palveluiden käyttömahdollisuuksissa
(kalusto).
y y
Ei jjoukkoliikenneyhteyksiä.

Liikennepalvelujen esteettömyyspuutteet vähentävät omatoimisen
liikkumisen ja asioinnin mahdollisuuksia.
Joukkoliikennepalvelujen puutteet (kalusto, aikataulut,
yyhteyspuutteet,
y p
kutsujoukkoliikennepuutteet,
j
p
esteettömyyspuutteet).

Liikkumis- ja
toimimisesteiset

(Esteettömien) liikennepalvelujen ja
koko joukkoliikenteen puuttuminen
rajoittaa liikkumisen vapautta.

Liikennepalvelujen joustavuus, esteettömyys ja selkeys (pysäkit,
kalusto, vuorotarjonta, aikataulujen sopivuus, matkojenyhdistelyn
puutteet).
Kuljetusjärjestelmien toimimattomuus/viiveet sekä epäluottamus
järjestelmään.

Autottomat

Päivittäinen työssäkäynti hajaasutusalueelta lähes mahdotonta.
Joukkoliikenneyhteyksien
puutteellisuus suuri liikkumisen este.
Liityntäliikenneyhteydet.

Joukkoliikenneyhteyksien puutteellisuus ja huono palvelutaso
rajoittavat joukkoliikenteen käyttöä.

Matkailijat ja
loma-asujat

Liikkumisen tukeutuminen pelkästään
henkilöautoon, joukkoliikenneyhteyksien puutteellisuus.
Liityntäyhteydet joukkoliikenteellä ja
joukkoliikenteestä matkailijat
(lentokentältä, rautatieasemilta,
pikavuoroilta, taksit).
Informaation saatavuus.

Opastus, informaation saatavuus.
Rautatieyhteyksien hitaus.
Liityntäliikenteen puutteet/palvelutason erilaisuus eri kunnista.
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Autoliikenteen kulkutapaosuus on kaikista maakunnassa tehtävistä matkoista suuri, noin 60 %
(matkasuoritteesta peräti 80 %). Suuri osa ihmisten liikkumisesta on seutujen sisäistä autolla tehtävää arkiliikkumista; päivittäistä työ-, opiskelu-,
koulu- ja asiointimatka- sekä vapaa-ajan liikkumista. Auton käyttö on suuressa osassa maakuntaa
välttämätöntä mm. joukkoliikenteen puutteellisesta palvelutasosta johtuen. Lisäksi mm. yhdyskuntarakenteen kehitys on johtanut auton käytön
lisääntymiseen; joka neljännellä maakunnan kotitaloudella onkin käytössään vähintään kaksi autoa. Autoistumisen myötä myös entistä useampi
lyhytkin matka tehdään autolla.
Maanteiden liikennemäärät ovat suurimmillaan
valtateillä 6 ja 9 Joensuun kohdalla sekä valtateillä
Joensuusta Kontiolahdelle, Pyhäselän kohdalle
sekä myös länteen valtatien 23 liittymään saakka.
Muutoin liikennemäärät ovat selvästi pienempiä
ollen suurimmillaan valtateillä sekä kuntakeskusten läpi johtavilla maanteillä. Katuverkon osalta
suurimmat liikennemäärät ovat Joensuun sisääntuloväylillä ja kuntakeskusten pääkaduilla.
Tieverkon suurimmat palvelutasopuutteet ovat
valtateillä 6 ja 9 Joensuun seudulla sekä maakunnan kuljetusten kannalta tärkeällä valtatiellä
23 (naapurimaakuntien puolella). Valtatien 9 välin Onkamo-Niirala geometria on lähinnä raskaan
liikenteen kannalta paikoin ongelmallinen, henkilöautoliikennettä koskevat ongelmat kohdistuvat lähinnä rajaylitysten sujuvuuteen. Muutoin
puutteet liittyvät erityisesti pääteiden liittymien liikenneturvallisuusongelmiin sekä alempiasteisen
tieverkon kuntoon, hoitoon ja ylläpitoon. Lisäksi
liikenneturvallisuusongelmia esiintyy paikoin päätiestön tienvarsiasutuksen ja taajamien kohdilla
mm. kevyen liikenteen turvattomuudesta johtuen
sekä linjaosuuksilla yksityistieliittymien tiheydestä johtuen. Hirvionnettomuuksien määrä on myös
useilla tieosuuksilla suuri.
Katuverkon osalta ongelmat keskittyvät Joensuun
vilkkaimmille pääkaduille sekä ydinkeskustan osin
puutteellisiin pysäköintijärjestelyihin. Pienemmissä taajamakeskustoissa ei esiinny sujuvuusongelmia, vaan ongelmat keskittyvät lähinnä keskustojen pääväylien ja niiden liittymien turvallisuuteen.

Joensuun seudulle, päätiestölle ja taajamien läheisyyteen. Alemmalla tieverkolla ovat liikennemäärät vähäisiä ja niiden ennustetaan tulevaisuudessa paikoin jopa vähenevän.
Maakunnan yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehittyminen, autoistuminen sekä joukkoliikenteen
järjestämisen ongelmat näkyvät myös eri käyttäjäryhmien autolla liikkumiseen liittyvissä tarpeissa
ja ongelmissa. Haja-asutusalueella asuvien osalta
on auton omistaminen ja käyttömahdollisuus lähes välttämätöntä päivittäisten erityyppisten liikkumistarpeiden hoitamiseksi. Haja-asutusalueilla
koetaankin em. alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys erityisesti talvi- ja kelirikkoaikoihin
suurimmaksi ongelmaksi. Lisäksi esim. koulukuljetusten ja -matkojen turvallisuus ja päällystetyn
vähäliikenteisen tiestön kunto koetaan ongelmalliseksi. Taajamissa korostuvat autoliikenteen
osalta eri käyttäjäryhmillä liikenneturvallisuus ja
palvelujen saavutettavuus henkilöautolla (pysäköintijärjestelyt), tie- ja katuverkon talvihoidon taso sekä Joensuun osalta myös pääkatujen liikenteen ja liittymien sujuvuus. Ikääntyneiden ja mm.
liikkumis- ja toimimisesteisten osalta korostuvat
sekä taajamissa että haja-asutusalueilla liikenneturvallisuuden ja liikennejärjestelyjen selkeyden
merkitys.
Matkaluku
3,5
3,0
matkaa/henkilö/vrk

4.3 Autoliikenne

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

pienet
keskisuuret
haja-asutuspienet TKA,
keskisuuret
TKA,keskuk
TKA,keskus
alue
reuna
TKA,reuna
set
kunta

Turku,
Tampere

Turun ja
Tampereen
TKA reuna

muu vapaa-aika

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

mökki

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

vierailu

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

ostos, asiointi

0,7

0,9

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

työasia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

koulu, opiskelu

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

työ

0,4

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

kaikki

2,6

3,1

2,7

3,0

2,8

2,9

2,9

Kuva 11. Matkojen lukumäärä/vrk matkan tarkoituksen mukaan erityyppisillä työssäkäyntialueilla
(HLT 2004-05).

Palvelutaso-ongelmien ei arvioida tulevaisuudessakaan kasvavan merkittävästi em. osuuksia
lukuun ottamatta, koska liikennemäärien kasvun
arvioidaan keskittyvän tulevaisuudessa erityisesti
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Maakunnan liikenteeseen liittyvät melu-, päästö- ja pohjavesiongelmat liittyvät suurelta osin
autoliikenteeseen. Hankkeiden yhteydessä on
toteutettu sekä melu- että pohjavesisuojauksia.
Myös jatkossa pääosa tarvittavista suojauksista
toteutettaneen hankkeiden yhteydessä. Meluongelmat korostuvat vilkasliikenteisten teiden ja
katujen varsilla.
Liikenneturvallisuus
Maakunnan tieliikenteessä loukkaantui vuosina
1999-2008 keskimäärin 202 henkilöä/vuosi. Vastaavalla ajanjaksolla kuoli tieliikenteessä keskimäärin 14 henkilöä/vuosi. Vuosittaiset vaihtelut
ovat olleet erityisesti kuolemien mutta myös loukkaantuneiden määrissä suuria, jolloin selvää maakunnallista trendiä ei ole havaittavissa.
Maakunnan keskeisimmät liikenneturvallisuuden
kehittämistarpeet kohdistuvat taajamakeskustojen
ja asuinalueiden lähiliikkumisympäristöjen sekä
koulureittien turvallisuuteen, kevyen liikenteen
asemaan, päätieverkon ongelmallisimpien liittymien turvallisuuteen, raskaan liikenteen asemaan
rajan läheisyydessä sekä laajemmin liikenneturvallisuustyön kehittämiseen ja ihmisten asenteisiin vaikuttamiseen.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden sekä
liikennejärjestelyjen selkeyden merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan voimakkaasti mm.
väestön ikääntymisen johdosta.
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Keskeiset palvelutasopuutteet:
• Maakunnan tiestön palvelutaso-ongelmat keskittyvät valtateillä 6 ja 9 Joensuun kohdalle sekä Joensuun ympäristön tiejaksoille. Muutoin ongelmat ovat
lähinnä pistemäisiä liikenneturvallisuusongelmia, tosin hirvionnettomuuksien
määrä on useilla tiejaksoilla suuri.
Pääteiden liittymissä esiintyy liikenneturvallisuusongelmia.
• Valtatien 23 merkitys on erityisesti
elinkeinoelämän kannalta suuri. Yhteys
on kuitenkin naapurimaakuntien puolella
erityisesti raskaan liikenteen kannalta
ongelmallinen ja liikenneturvallisuudeltaan huono. Myös valtatien 9 väli
Onkamo-Niirala on erityisesti raskaan
liikenteen kannalta ongelmallinen.
• Alempiasteisen tieverkon kunto sekä
hoidon ja ylläpidon taso koetaan puutteellisiksi. Viime aikoina on erityisesti
päällystetyn vähäliikenteisen tieverkon
kunto heikentynyt.
• Taajamissa korostuvat taajamakeskustojen, asuinalueiden lähiliikkumisympäristöjen ja koulureittien liikenneturvallisuuden, palvelujen saavutettavuuden,
pysäköinnin sekä talvihoidon tason
merkitys.
• Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden sekä liikennejärjestelyjen selkeyden
merkitys korostuu väestön ikääntymisen
myötä.

Taulukko 3. Autoliikenteeseen liittyviä käyttäjäryhmäkohtaisia ongelmia.

Käyttäjäryhmä

Liikkumisen ongelmia hajaasutusalueilla

Liikkumisen ongelmia
taajamissa

Lapset ja nuoret

Omatoiminen vapaa-ajan liikkuminen
kauemmaksi hankalaa ilman henkilöauton
käyttöä (ei joukkoliikenneyhteyksiä).

Kevyen liikenteen väylät, torit, tonttikadut
yms myös keskeisiä vapaa-ajan
yms.
vapaa ajan
viettämisen paikkoja; turvallisuus.
Erityisenä riskikohteena kevyen liikenteen
ja autoliikenteen risteämisten turvallisuus.

Aikuiset

Työssäkäynti ja asiointi kuntakeskuksissa
mahdollista pääosin vain henkilöautolla.
Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys (kelirikko, talvihoito,
turvattomuus).
Eri tyyppisten matkojen yhdistelytarve kiinni
osin lähipalveluista (joita on enää harvoilla
kylillä) - liikkumistarve kasvaa.

Taajamien liikenneturvallisuus, väylien
talvihoidon taso.
Maankäytön hajaantuminen ja kahden
henkilöauton tarve johtaa henkilöautoilla
tapahtuvien matkojen määrän kasvuun
niin työ- kuin asiointimatkoilla. Kestävät
liikkumisvalinnat, etenkin lähiliikkumisessa,
ovat kuitenkin ennen kaikkea
asennekysymys.

Ikääntyneet

Liikkumisen vaikeutuminen erityisesti yli 75vuotiailla johtaa omatoimisen liikkumisen ja
asioinnin hankaloitumiseen, mikäli ei autoa.
Liikkumisessa turvauduttava muiden apuun.
Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys (ml. talvihoito) ja turvallisuus
(selkeys)
(selkeys).

Liikenneturvallisuus ja liikkumisympäristön
selkeys.

Liikkumis- ja
toimimis-esteiset

Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys, turvallisuus ja selkeys.

Liikkumisympäristön esteettömyys ja
selkeys (invapaikat, talvihoito, jne.).
Liikenneturvallisuus.

Autottomat

Päivittäinen työssäkäynti haja-asutusalueelta
mahdotonta, mikäli ei asu pääyhteyksien
varressa tai työpaikka sijaitse äärellä,
turvaudu muiden apuun.
Palvelujen saavutettavuus, asiointimatkat;
liikkumisessa turvauduttava muiden apuun.

Joensuun keskusta-aluetta sekä
pienempien kuntien ydinkeskustoja lukuun
ottamatta palvelujen saavutettavuus
merkittävä ongelma.
Autottoman elämäntavan tukeminen?

Matkailijat
M
tk ilij t ja
j
loma-asujat

Liikkumisen tukeutuminen pelkästään
henkilöautoon.
Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys ja turvallisuus.
Informaation saatavuus.

Opastus informaation saatavuus.
Opastus,
saatavuus
Päätiestön ja -katujen taso/talvihoito.
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4.4 Kävely ja pyöräily
Kevyt liikenne, niin kävely kuin pyöräily, on viime
vuosina menettänyt rooliaan pohjoiskarjalaisten
liikkumistavoissa: 2000-luvulla kevyen liikenteen
kulkutapaosuus on pudonnut lähes 10 %. Trendi
ei koske pelkästään Pohjois-Karjalaa, vaan on valtakunnallinen. Kehityksen taustalla ovat etenkin
yhdyskuntarakenteessa tapahtuneet muutokset ja
osin siihen liittyvä autoistuminen, liikkumisen seutuistuminen sekä ihmisten arvoissa, asenteissa ja
elämäntavoissa tapahtuneet muutokset.
Edellytykset kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuudelle ja turvallisuudelle luodaan maankäytön suunnittelussa. Etenkin kävelyn edistämisen kannalta on
ratkaisevaa, että matkojen pituuksien kasvua pystytään hillitsemään. Eheän yhdyskuntarakenteen
lisäksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen edellyttää
sujuvia, jatkuvia ja turvallisia yhteyksiä, väylien
hyvää kuntoa ja miellyttäviä liikkumisympäristöjä.
Myös ihmisten liikkumistottumusten tulisi muuttua
nykyistä enemmän ympäristöä ja terveyttä edistävään suuntaan. Nykyinen yhdyskuntarakenne ja
liikennejärjestelmä tarjoavat hajautumiskehityksestä huolimatta edelleen valtaosalle ihmisistä
hyvät edellytykset kevyen liikenteen käytön lisäämiseksi. Kyse on valinnoista.
Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteessa viime
vuosikymmeninä tapahtuneet muutokset ovat
väistämättä vaikuttaneet kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteisiin. Taajamoitumisen voidaan yleisellä
tasolla ajatella parantaneen kevyen liikenteen
kehittämisen edellytyksiä. Taajama-alueiden laajentuminen ja taajamarakenteen väljentyminen
sekä palveluverkon harventuminen ovat kuitenkin vaikuttaneet juuri päinvastaiseen suuntaan:
Vaikka maakunnan väestöstä jo noin 60 % asuu
nykyisin taajamissa (50 % vuonna 1980), asuu
kävelyetäisyydellä kohtuullisen monipuolisesta
palvelutarjonnasta vain reilu kolmannes asukkaista. Erinomaisen palvelutarjonnan läheisyydessä,
eli kaikki peruspalvelut saavutettavissa kävellen,
asuu vain noin kymmenesosa maakunnan väestöstä. Kunnista paras tilanne on Joensuussa ja
Outokummussa, joissa kävelyetäisyydellä kohtuullisesta palvelutarjonnasta asuu noin 40 %
asukkaista.
Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuustilanne on
Pohjois-Karjalassa kohtuullinen, joskin hieman
alemmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. Pohjois-Karjalassa myös erilaisten turvavälineiden käytön yleisyys (esim. pyöräilykypärä) on
koko maan keskiarvoa alhaisemmalla tasolla.
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Viime vuosina kevyen liikenteen käyttäjäryhmien
(jalankulkijat, pyöräilijät, mopoilijat) osuus kaikista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksissa kuolleista ja loukkaantuneista on ollut noin
viidennes (koko maassa 17 %). Vuonna 2009
Pohjois-Karjalan liikenteessä kuoli kaksi kevyen
liikenteen kulkijaa, vuonna 2008 kuolleita oli kuusi. Mopo-onnettomuuksien määrä on ollut hienoisessa kasvussa. Ikäryhmittäin kevyen liikenteen
onnettomuuksia tapahtuu eniten alle 18-vuotiaille,
myös yli 65-vuotiaiden osuus onnettomuuksista
on merkittävä. Koululaisten jättöliikenteen turvattomuus on koettu monin paikoin ongelmaksi.
Kevyen liikenteen verkoston osalta suurimmat
haasteet Pohjois-Karjalassa löytyvät taajamien
reuna- ja lievealueilta sekä haja-asutuksessa
erityisesti kyläkeskittymissä ja koulujen läheisyydessä. Erityisesti maankäytön hajautuminen
ja asutuksen sijoittuminen valtateiden varsille on
lisännyt väylien ja yhteyksien rakentamistarvetta pääteiden varsilla. Taajamissa ja kaupunkien
keskustoissa kevyen liikenteen verkosto on suhteellisen kattava, mutta paikallisia yhteyspuutteita, pyöräteiden katkoksia ja esteettömyyspuutteita
esiintyy yleisesti. Myös kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille ja terminaaleihin
ovat monin paikoin puutteelliset. Väylien kunto
on paikoin huono ja talvikunnossapito, erityisesti
aurauksen ajoitus, koetaan monin paikoin puutteelliseksi. Omana kokonaisuutena kaikissa taajamissa tulisi tarkastella mopoliikenteen reittejä ja
mopoilun ohjaamista ajoradalle (nopeustasosta ja
korvaavista yhteyksistä riippuen).

Kuva 12. Esimerkki palveluiden saavutettavuudesta kevyellä liikenteellä. Mitä punaisempi väri ruudussa
on, sitä monipuolisempi palvelutarjonta on tarjolla kävelylle ja pyöräilylle sopivalla etäisyydellä.
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Keskeiset palvelutasopuutteet:
• Taajama-alueiden laajentuminen ja taajamarakenteen väljentyminen sekä palveluverkon
harventuminen ovat heikentäneet jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä koko maakunnan alueella.
• Nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen sisäänrakennettua potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn
lisäämiseksi ei ole riittävästi hyödynnetty.
• Liikkumisen turvavälineiden, erityisesti pyöräilykypärän, käyttö on vähäistä. Myös heijastimien käytössä on parantamisen varaa.
• Kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuudessa ja turvallisuudessa esiintyy puutteita erityisesti
taajamien reuna- ja lievealueilla sekä koulureiteillä.
• Keskustojen sekä lähiliikkumisympäristöjen turvattomuus sekä esteettömyyspuutteet heikentävät lasten ja nuorten, ikääntyneiden sekä liikkumis- ja toimimisesteisten omatoimisen
liikkumisen mahdollisuuksia.
• Keskeistenkin väylien talvikunnossapidossa esiintyy vielä puutteita.

Taulukko 4. Kävelyn ja pyöräilyn käyttäjäryhmäkohtaisia ongelmia.
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Käyttäjäryhmä

Liikkumisen ongelmia hajaasutusalueilla

Liikkumisen ongelmia taajamissa

Lapset ja
nuorett

Jalankulun ja pyöräilyn
turvattomampi asema taajamiin
verrattuna (liikkumisympäristö
turvattomampi); itsenäisen
liikkumisen turvattomuus.

Kevyen liikenteen yhteydet koulu- ja vapaa-ajanmatkoilla ovat
taajamissa suurelta osin kunnossa,
kunnossa mutta ajoittain vilkas liikenne
sekä koulujen lähiympäristöjen yhteyspuutteet synnyttävät
turvattomuutta. Asuinalueiden lähiliikkumisympäristöjen
turvattomuus vähentää itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia.
Kevyen liikenteen väylät yms. myös keskeisiä vapaa-ajan
viettämisen paikkoja. Erityisenä riskikohteena kevyen liikenteen ja
autoliikenteen risteämisten turvallisuus.

Aikuiset

Työssäkäynti ja asiointi
kuntakeskuksissa mahdollista
pääosin vain henkilöautolla.
Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys (kelirikko, talvihoito,
turvattomuus).

Kävelyn ja pyöräilyn asema on erityisesti taajamien reuna-alueilla
yhteyspuutteista johtuen turvaton. Keskusta-alueilla
(kuntakeskukset) palvelujen saavutettavuus on kevyellä
liikenteellä suurelta osin hyvä. Taajamien
liikenneturvallisuuspuutteet, väylien talvihoidon taso. Kestävät
liikkumisvalinnat, etenkin lähiliikkumisessa, ovat kuitenkin ennen
kaikkea asennekysymys.

Ikääntyneet

Liikkumisen vaikeutuminen
erityisesti yli 75-vuotiailla johtaa
omatoimisen liikkumisen
hankaloitumiseen. Alemman
tieverkon päivittäinen liikennöitävyys
(ml. talvihoito) ja turvallisuus
(selkeys).

Lähiliikkumisympäristöjen esteettömyyspuutteet sekä
ikääntymisen myötä liikkumisen vaikeutuminen vähentävät
omatoimisen liikkumisen ja asioinnin mahdollisuuksia.
Liikenneturvallisuus.
Palvelujen saavutettavuus lyhyin kävelymatkoin mahdollistaa
osaltaan pidempään kotona asumisen
asumisen.

Liikkumis- ja
toimimisesteiset

Alemman tieverkon päivittäinen
liikennöitävyys, turvallisuus ja
selkeys.
Päivittäisen lähiliikkumisen
turvattomuus (matkoja muita ryhmiä
vähemmän).

Liikkumisympäristön esteettömyys ja selkeys (pysäkit, talvihoito,
pienet esteettömyyspuutteet vaikeuttavat palvelujen saatavuutta,
esim. reunakivet jne.)
Liikenneturvallisuus.

Autottomat

Palvelujen saavutettavuus.
Päivittäisen liikkumisympäristön
turvattomuus, esim. kevyen
liikenteen asema, vaikka tarve on
muita ryhmiä suurempi (myös
talvihoito).

Joensuun keskusta-aluetta sekä pienempien kuntien
ydinkeskustoja lukuun ottamatta palvelujen saavutettavuus
merkittävä ongelma. Kevyen liikenteen yhteydet
erityisesti taajamien reuna-alueilla (yhteyksien puute,
talvihoidon taso ja jatkuvuus). Autottoman elämäntavan tukeminen?

Matkailijat ja
loma-asujat

Tarpeet riippuvat mm.
matkailukohteen sijainnista,
laadusta, aktiviteeteista ja
kohderyhmistä.
Alemman tieverkon päivittäinen
liik
liikennöitävyys
öitä
ja
j turvallisuus.
t
lli
Informaation saatavuus.

Tarpeet riippuvat mm. matkailukohteen sijainnista, laadusta,
aktiviteeteista ja kohderyhmistä.
Opastus, informaation saatavuus.
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4.5 Kuljetukset ja logistiikka
Suurin osa maakunnan tavaraliikenteestä tapahtuu tieverkolla, vaikkakin myös rataverkon merkitys on suuri. Tavarakuljetusten luonteesta johtuen
on myös alemman tieverkon merkitys suuri, vaikkakin tonnimääräisesti suurin osa kuljetuksista
sijoittuu päätie- ja päärataverkolle. Taajamakeskustoissa korostuu mm. jakeluliikenne. Vesi- ja
lentoliikenteen osuus kuljetuksista on vähäinen.
Huomattavaa on, että maakunnan yritysten logistiikkakustannukset ovat kokonaisuutena selvästi
suuremmat kuin koko maassa keskimäärin.
Kuljetusyhteyksien rungon muodostavat valtateiden 6, 9 ja 23 sekä keskeisten kantatieyhteyksien
(mm. kantatie 73 Uimaharjuun ja Lieksaan) ohella
rautatieyhteydet niin Karjalanrataa pitkin (erityisesti etelään ja rajalle Niiralaan) kuin JoensuuSiilinjärvi-rataa pitkin länteen. Vesiliikenneväylästö syväväylineen sekä Joensuun lentoasema
ovat kuljetuspotentiaalin kannalta tärkeitä. Kuljetusjärjestelmien osalta ovat tärkeitä myös mm.
Joensuun ja Uimaharjun ratapihat, raakapuun
kuormauspaikat ja raakapuuterminaalit sekä vesistöalueen satamat, laiturit ja uiton pudotuspaikat
maantieyhteyksineen.
Tie- ja katuverkon ongelmat keskittyvät tavaraliikenteen kannalta erityisesti alemman tieverkon
kantavuuteen ja ympärivuotiseen liikennöitävyyteen, taajamakeskustojen jakeluliikennereittien
ongelmiin, terminaalialueiden yhteyksiin sekä
osin pääteiden liittymiin ja liikenteen sujuvuuteen
(erityisesti valtatie 23 Etelä- ja Pohjois-Savon
puolella). Valtatien 23 merkitys elinkeinoelämän
kuljetusten runkoväylänä on ollut kasvussa. Kasvua voivat tulevaisuudessa vauhdittaa käynnissä
olevat valtatien 5 parantamishankkeet. Toisaalta
valtatien 6 merkitys on suuri mm. maakunnan eteläosien kannalta.
Myös rataverkolla on tavaraliikenteen näkökulmasta useita palvelutasopuutteita. Ainoastaan
Karjalanrata Joensuusta etelään on sähköistetty.
Tasoristeysten määrä ja puutteellinen kantavuus
on ongelma lähes koko rautatieverkolla. Tasoristeysten poistaminen välillä Joensuu-Kitee on
kuitenkin jo käynnissä. Rataverkon parantamistarpeita on kuljetusten kannalta em. Karjalanradan kantavuuden parantamisen ja tasoristeysten
poiston ohella Joensuu-Ilomantsi-välin perusparantamisen loppuunsaattamiselle, PorokyläVuokatti-välin raskaammalle perusparantamiselle
(pitkällä tähtäimellä) sekä välien Niirala-Säkäniemi, Joensuu-Uimaharju, Siilinjärvi-Joensuu sekä

Pieksämäki-Joensuu sähköistykselle ja kantavuuden parantamiselle. Lisäksi tarvetta on Joensuun
tavararatapihan kehittämiselle sekä Uimaharjun
ratapihan parantamiselle. Vesiliikenteen osalta on
laituriverkon ja lastauspaikkojen määrä koko Saimaan vesistöalueella riittävä. Maakunnan osalta
korostuvat tarpeet lähinnä vesiliikenteen ympärivuotisuuteen ja parempaan kuljetuskalustoon
sekä tätä kautta vesiliikenteen potentiaalin parempaan hyödyntämiseen. Myös lentoliikenteen
osalta on infrastruktuuri pääosin kunnossa.
Kuljetusmäärät ja vaikutukset
parantamistarpeisiin
Tavarakuljetusten määrä on 2000-luvulla kasvanut selkeästi aivan viime aikoja lukuun ottamatta.
Kuljetusmäärien kasvu on näkynyt erityisesti päätie- ja päärataverkolla, mm. valtatiellä 23. Rataverkon kuljetusmäärät ovat suurimpia UimaharjuJoensuu-Niirala-välillä. Niiralan kautta tapahtuvan
liikenteen määriin vaikuttaa kuitenkin puuntuonnin
väheneminen. Pääosa tiekuljetuksista on sellaisia,
joita ei voida käytännössä siirtää muille kuljetusmuodoille (tiekuljetuksista arviolta noin 75 % on
alle 50 km mittaisia). Toisaalta kuljetusmuotojen
välisen yhteistyön puutteet sekä esim. yhdistettyjen kuljetusten mahdollisuuden puuttuminen
vaikeuttaa kuljetusten siirtämistä ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin.
Maakunnan sisäisissä tavarakuljetuksissa kuljetusmäärä vaihtelee vuositasolla seudusta riippuen
merkittävästi mm. raakapuun, turpeen ja maa-ainesten vuosittaisten kuljetusmäärien muutoksista johtuen. Mahdollisen raakapuun kuljetusten
kasvun (kotimaisten hakkuiden lisääntyminen
pitkällä tähtäimellä, miten tehtaiden lakkautukset
vaikuttavat tavaravirtoihin) ja uusiutuvan energian valtakunnallisen tukipaketin myötä lisääntyvien
bioenergian kuljetusten johdosta tulee alemman
tieverkon, mutta myös vähäliikenteisten ratojen
kuormitus todennäköisesti tulevaisuudessa lisääntymään. Myös tarve raakapuun kuormauspaikkojen ja terminaalien kehittämiseen kasvaa.
Lisäksi kaivannaisteollisuuden kuljetusten kasvu
vaikuttaa vähäliikenteisten ratojen parantamistarpeisiin.
Alemman tieverkon kuormitukseen vaikuttaa
myös maatilojen keskittyminen ja tilakokojen
kasvu, mikä näkyy jo haja-asutusalueen tiestölle
suuntautuvien kuljetusten yksikkökokojen kasvussa. Alemman tieverkon kuormituksen osittainen kasvu edellyttää huonokuntoisen pientiestön
kantavuuden parantamista sekä ympärivuotisen
liikennöitävyyden kehittämistä.
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Alle 500 (1000t/v)

Alle 150 (ajon/vrk)

500-1000 (1000t/v)

150-600 (ajon/vrk)

1000-1500 (1000t/v)

600-900 (ajon/vrk)

Yli 1500 (1000t/v)

Yli 900 (ajon/vrk)

Kuva 13. Tiekuljetusten määrä tieverkolla (Tie-

Kuvahallinto
27. 2006b).
Tiekuljetusten ja kuorma-autojen määrä tieverkolla vuonna 2004
(Tiehallinto 2006b).
Erikoiskuljetukset keskittyvät valtatielle 6. Joensuun kohdalla kuljetukset on siirretty keskustan
kiertäville reiteille. Erikoiskuljetusreittejä tulee
päivittää käynnistyvien parantamishankkeiden
myötä. Lisäksi tulee ottaa huomioon myös potentiaaliset tulevaisuuden reittivaraukset, jotta uusilla
hankkeilla ei aiheuteta kohtuutonta haittaa määriltään vähäisille, mutta merkitykseltään tärkeille
erikoiskuljetuksille esim. teollisuuden satamiin ja
Tornion suuntaan.

Vesiliikenteen osalta ovat tavaravirrat ohuita (pääosin uittoa, hyvin vähäisiä irtotavarakuljetuksia).
Uiton määrä on ollut 2000-luvulla suurelta osin
laskussa. Kokonaisuutena vesiteiden merkitys
on vielä vähäinen, mutta vaihtoehtoisena (tulevaisuuden) kuljetusmuotona tietyille tavaralajeille
tärkeä. Suurin kasvupotentiaali vesiliikenteellä on
bioenergian, kierrätysmateriaalien ja kiviainesten
kuljetuksissa. Vesiliikenteen kasvun suurimpana
pullonkaulana on kuitenkin Saimaan kanavan
osavuotisuus, koska osavuotisuus edellyttää
korvaavien kuljetusjärjestelmien olemassaoloa.
Ympärivuotisuus mahdollistaisi paremmin uusien tavararyhmien siirtymisen vesitiekuljetuksiin.
Lentorahdin merkitys on vähäinen, mutta mahdollisuutena korkean jalostusarvon tuotteille merkittävä (Joensuun lentoaseman kautta).
Elinkeinoelämän kannalta on myös työmatkaliikkumisen sujuvuus tärkeää. Tämä korostuu paitsi
seudun sisäisten työmatkojen sujuvuutena, myös
koko maakunnan saavutettavuuden merkityksenä
niin maakunnan ulkopuolisilla työmatkoilla kuin
maakuntaan suuntautuvilla työmatkoilla. Lentoliikenteen merkitys on maakunnan elinkeinoelä36
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Kuva 14. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rataverkolla v. 2007.
mälle elintärkeä. Myös palvelujen saavutettavuus
eri kulkutavoilla korostuu erityisesti kaupan näkökulmasta.
Logistisen järjestelmän haasteita
Useille elinkeinoelämän aloille, esim. metalli-,
muovi-, metsä-, elintarvike- ja kiviainesteollisuuden kuljetuksille on tärkeää turvata hyvät päätie- ja
-ratayhteydet pääsatamiin sekä maakunnan saavutettavuus myös työmatkaliikkumista koskien.
Myös alemman tieverkon merkitys on elinkeinoelämälle tärkeä, niin maa- ja metsätalouden, metsäteollisuuden puuraaka-ainekuljetusten, turvekuljetusten kuin mm. matkailun suhteen. ICT-alan
tarpeet kohdistuvat maakunnan saavutettavuuteen. Kaupan osalta kohdistuvat paineet toisaalta
päätiestölle ja taajamien jakelukuljetuksiin, mutta
toisaalta myös kaupan saavutettavuuteen henkilöautolla. Vesiliikenteen ja lentoliikenteen merkitys
on osuudeltaan vähäinen, mutta potentiaalina ja
lentoliikenteen osalta nopeiden yhteyksien runkona tärkeä.
Logistiikan peruspalveluiden saatavuus on maakunnassa riittävä. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin
ohuet tavaravirrat sekä maakuntaan tulevien ja

maakunnasta lähtevien kuljetusten epätasapaino, mikä heikentää kuljetusten kustannustehokkuutta ja vaikuttaa kuljetusten hintoihin. Suuria
määriä kuljettavan perusteollisuuden vähetessä
kuljetusten epätasapaino lisääntyy entisestään.
Teollisuuden tuotantorakenteen muutokset jalostavamman teollisuuden ja korkean teknologian
suuntaan vaikuttavat kuljetuspalvelujen tarpeisiin
ja laatuun. Hajanainen logistiikkayritysten sijainti
ei myöskään mahdollista laajaa yhteistyötä, koska
yhteistyö edellyttäisi kuljetusten yhdistelyä samalla logistiikka-alueella.
Yritysten ja logistiikan toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaasti myös globaalit trendit ja muutospaineet. Kansainvälisten yritysten sijoittumiseen ja tarpeisiin vaikuttavat voimakkaasti myös
globaali yritystoiminnan kehittäminen. Pyrkimys
ekologisiin kuljetuksiin, kuljetusten tehostamiseen
ja kuljetusten siirtämiseen ympäristöystävällisiin
kuljetusmuotoihin sekä mm. kuljetusten ajo- ja
lepoaikojen seuranta ja logistikkaosaamisen ja
-yhteistyön kehittämisen tarve muuttavat toimintaympäristöä. Venäjän kuljetusten tulevaisuuden
kehittymisen epävarmuus vaikuttaa osaltaan koko
järjestelmään.
Elinkeinoelämän eri toimialojen tarpeita liikennejärjestelmälle on esitetty liitteenä olevissa palvelutasoanalyysitaulukoissa.

Keskeiset palvelutasopuutteet:
• Logistiikkakustannusten osuus yritysten
liikevaihdosta on maan korkeimpia.
• Kuljetusten epätasapaino heikentää kuljetusten kustannustehokkuutta ja lisää
kuljetuskustannuksia.
• Aluelogistiikkaa ei ole kehitetty riittävästi.
• Logistiikkayhteistyö on vähäistä.
• Maakunnassa ei ole mahdollisuutta
yhdistettyihin kuljetuksiin.
• Tieverkolla on useita erityisesti pistemäisiä parantamistarpeita. Valtatien
23 parantaminen on tarpeen erityisesti
maakunnan ulkopuolisilla tiejaksoilla.
• Rataverkon huono kantavuus ja sähköistyksen puute.
• Vesiliikenteen potentiaalia ei ole hyödynnetty riittävästi.
• Pientiestön merkitys on suuri ja kasvamassa, mikä asettaa haasteita pientiestön kehittämiselle.
• Lentoliikenteen merkitys on elinkeinoelämälle elintärkeä.
• Logistiikkakeskuksen ja puutavaran
kuormauspaikkojen puute.

4.6 Yhteenveto
liikennejärjestelmän tilasta
Liikennejärjestelmän tilaa tarkasteltaessa on keskeistä se, miten hyvin liikennejärjestelmä palvelee
asiakkaiden tarpeita: niin ihmisten arjen liikkumista kuin elinkeinoelämän kuljetus- ja liikkumistarpeita. Vaikka maakunnan liikennejärjestelmän
perusta on kunnossa, tulee liikennejärjestelmää
kehittää monipuolisesti. Maakunnan kehittymisen
kannalta on tärkeää, että em. kehittämistarpeet
pystytään priorisoimaan ja osoittamaan rajalliset
resurssit maakunnan kannalta keskeisten kilpailukykytekijöiden, niin arjen hyvinvoinnin kuin elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseen. Oman
haasteensa tähän tuo liikennesektorin hajanainen
organisointi sekä liikennejärjestelmän rahoituksen
niukkuus. Kokonaisuutena tarve eri kulkumuotojen työnjaon selkeyttämiselle ja yli kulkumuotorajojen tapahtuvalle hankkeiden ja toimenpiteiden
priorisoinnille kasvaa jatkuvasti.
Maakunnan useat vahvat osaamisalueet, vahvat
kärkiyritykset ja Venäjän läheisyys antavat maakunnalle vahvat kasvun eväät, joita tukevat myös
maakunnan luonnonarvot ja -resurssit. Maakunnan sijainti sivussa keskeisimmistä valtakunnan
yhteysverkoista vaikuttaa kuitenkin maakunnan
saavutettavuuteen ja sen parantamistarpeisiin ja
-tapoihin. Maakunnan sisäinen kehitys, niin väestön, palvelujen ja työpaikkojen keskittyminen,
väestön ikääntyminen ja väheneminen kuin harva
asutus ja pitkät välimatkat asettavat myös merkittävän haasteen maakunnan liikkumis- ja kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Liikennejärjestelmää
tulee pystyä kehittämään kestävällä tavalla, koskien niin ihmisten suurelta osin maakunnan sisällä
tapahtuvaa arjen liikkumista kuin elinkeinoelämän
kilpailukykyä ja kehittymistä.
Joensuun ja sen kaupunkiseudun merkitys maakunnan keskuksena ja kehityksen veturina on
suuri. Seutu on kasvanut hyvin viime aikoja lukuun ottamatta, mikä on näkynyt väestön ja työpaikkamäärän kasvuna ja myös mm. kasvavana
rakentamisena. Keskeisenä haasteena onkin, miten maakunnan muut alueet pystyvät hyötymään
keskuksen kasvusta ja sinne kasautuneesta osaamisesta entistä paremmin ja miten liikennejärjestelmä voi tukea tätä kehitystä.
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Keskeiset vahvuudet:
-

vahva maakuntakeskus ja erikoistuvat seutukeskukset
vahvat osaamisalueet ja kärkiyritykset
ihmisen mittainen elin- ja liikkumisympäristö
Venäjän läheisyys
maakunnan, erityisesti Joensuun seudun maantieteelliseen sijaintiin nähden tyydyttävä
saavutettavuus. Kaikki liikennemuodot ovat tarjolla.
maakunnassa on kattava päätie- ja rataverkko. Päivittäinen liikennöitävyys on kyetty turvaamaan koko tieverkolla ja liikenteen sujuvuusongelmat ovat vähäisiä.
monipuolinen palvelutarjonta ja palveluiden saavutettavuus kävellen ja pyörällä erinomainen lähes kaikkien kuntien keskusta-alueilla
liikenteen ympäristöhaitat vähäisiä
työpaikkojen ja palvelujen läheisyydestä saatavat ajankäyttöedut.

Keskeiset mahdollisuudet:
- nopeat junayhteydet ja kilpailukykyisenä pysyvä lentoliikenne tulevat parantamaan maakunnan saavutettavuutta
- ihmisten arjen liikkumisen helppouden ja turvallisuuden tukeminen parantaa koko maakunnan houkuttelevuutta
- maakunnan elinkeinorakenteen muutokset ja uudet kasvavat toimialat luovat haasteita,
mutta myös mahdollisuuksia
- yhdyskuntarakenteessa on potentiaalia kevyen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien
kasvattamiseen erityisesti Joensuun seudulla (taajamarakenteen eheyttäminen)
- taajamakeskustojen kehittäminen kevyen ja joukkoliikenteen ehdoilla, palvelujen saavutettavuus turvaten parantaa ihmisten hyvinvointia
- haja-asutusalueiden asutuksen keskittäminen tukemaan pääosin kehittyvien kylien palveluja
- kutsuohjattujen joukkoliikennepalvelujen kehittäminen
- rautatie- ja vesiliikenteen osuuksien lisäämiseen on potentiaalia
- ilmastonmuutos on mahdollisuus, ei uhka. Ilmastonmuutos voi avata uusia ansaintamahdollisuuksia koko maakunnalle.
- Venäjän läheisyyden hyödyntäminen on vasta alussa
- yhteistyössä on kehittämisen mahdollisuus, mutta se vaatii perinteisten toimintatapojen
uudistamista
- ihmisten arvoissa ja asenteissa tapahtuvat muutokset
- tietoliikenneyhteyksien ja sähköisten palvelujen kehittyminen antavat uusia mahdollisuuksia
- väestön ikääntymisen kääntäminen vahvuudeksi.
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Keskeiset heikkoudet:
- yhdyskuntarakenteen hajaantuminen ja liikkumisen autoistuminen, jonka seurauksena
kevyen ja joukkoliikenteen suosio on laskenut ja joukkoliikenteen palvelutaso heikentynyt
erityisesti haja-asutusalueilla. Ongelmia on myös Joensuun seudun paikallisliikenteessä.
- palvelurakenteen harventuminen ja pienten kuntakeskusten palvelutarjonnan yksipuolistuminen heikentää palvelujen tasapuolista saavutettavuutta
- harva asutus ja pitkät välimatkat
- haja-asutusalueilla liikkuminen ja palvelujen saavutettavuus edellyttää auton omistamista
- hajanaisen maankäytön edellyttämän liikenneverkon laajuus ja kunnossapidon kalleus sekä
liikennepalvelujen järjestämisen haasteellisuus. Pientiestön kunto sekä hoito ja ylläpito sekä
haja-asutusalueen liikennepalvelut ovat puutteellisia.
- kuntien ja seutujen välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä
- päätie- ja rataverkolla on useita ongelmakohteita
- keskustojen ja asuinalueiden lähiliikkumisympäristöjen turvallisuus- ja esteettömyyspuutteet
- autot hallitsevat keskustoja
- matka- ja kuljetusketjujen yhteistyö on vähäistä. Yhteistyöhankkeita, esim. matka- ja logistiikkakeskushankkeita ei ole saatu liikkeelle.
- logistinen järjestelmä on murroksessa. Kuljetusten kasvava epätasapaino vaikuttaa jo kuljetusten kustannustehokkuuteen.
- maankäytön ja liikennejärjestelmän toteutuksen yhteensovittamisen puutteet
- liikenneasioita koskevan päätöksenteon hajanaisuus ja kokonaisuuksien ymmärtäminen.

Keskeiset uhat:
- yhdyskuntarakenteen hajaantumisen ja autoistumisen jatkuminen
- väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä väestön ja palvelujen keskittyminen muuttavat
liikkumistarpeita asettaen haasteita liikennejärjestelmän turvallisuudelle, esteettömyydelle
ja selkeydelle
- joukkoliikenteen kuihtuminen erityisesti haja-asutusalueilta
- pientiestön edelleen rapistuminen
- elinkeinoelämän sijoittumisessa tapahtuvat muutokset
- liikennejärjestelmän rahoituksen niukkuus vaikeuttaa kehittämistoimenpiteiden toteuttamista
- Venäjän lähialueiden kehittyminen ei tue maakunnan kehittymistä.
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5. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN VISIO JA TAVOITTEET
5.1 Visio
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmälle on asetettu
seuraava visio:

Liikennejärjestelmä tukee maakunnan
elinkeinoelämän kehittymistä sekä tarjoaa kohtuullisen liikkumisen palvelutason kaikille väestöryhmille asuinpaikasta riippumatta. Liikennejärjestelmää
kehitetään laajassa yhteistyössä yli organisaatio- ja kulkumuotorajojen.

5.2 Kehittämisen reunaehdot
Liikennejärjestelmän kehittämisen päätavoitteet
on määritelty nykytilan ongelmien ja kehittämistarpeiden sekä valtakunnallisten ja maakunnallisten
tavoitteiden sekä strategioiden pohjalta. Tavoiteasettelun ns. reunaehdoiksi on määritelty seuraavat, kehittämistyössä huomioon otettavat tekijät:
Taloudellinen, turvallinen ja tehokas liikennejärjestelmä:
- Liikennejärjestelmää on ylläpidettävä ja
kehitettävä taloudellisesti ja tehokkaasti,
niukat resurssit täysimittaisesti hyödyntäen,
yhteistyötä lisäten ja tehostamismahdollisuuksia hakien.
- Kehittämisessä tulee huomioida kautta
linjan valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite, enintään 100 kuollutta v. 2025.
- Liikennejärjestelmän kehittämisessä on
haettava toisiaan tukevia ja vaikutuksia
yhdessä moninkertaistavia toimenpiteitä.
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Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen:
- Yhdyskuntarakennetta on eheytettävä ja
hajautumista ehkäistävä.
- Liikkumistarpeiden ja henkilöautoliikenteen
kasvua on hillittävä.
- Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta
on kasvatettava.
- Joukkoliikenteen kulkutapaosuus tulee
säilyttää Joensuun seudulla sekä kuntakeskusten välisessä liikenteessä.
- Liikkumisen ja kuljetusten energiatehokkuutta tulee parantaa pitkillä matkoilla ja
elinkeinoelämän kuljetuksissa.
- Ihmisiä on kannustettava vastuullisiin liikkumisen ja asumisen valintoihin sekä turvallisuushakuiseen liikennekäyttäytymiseen.
- Tietoliikenneyhteyksiä tulee kehittää.
Liikenteen ympäristöhaittojen lieventäminen:
- Liikennemelulle ja -päästöille altistumista
on lievennettävä ja pohjavesien pilaantumisriskiä vähennettävä.
Ilmastonmuutokseen varautuminen
- Kehittämistoimenpiteissä on varauduttava
myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin
uudentyyppisiin toimenpidetarpeisiin.

5.3 Kehittämistavoitteet
Liikennejärjestelmän tavoitetilan kuvaamiseksi jaettiin tavoitteet kolmeen eri osa-alueeseen:
turvallisiin ja sujuviin arjen matkoihin, elinkeinoelämän kilpailukykyyn sekä yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen. Luvussa 6 esitettävät
kehittämistoimenpiteet on kytketty suoraan em.
osa-alueisiin. Liikennejärjestelmän tavoitetila vuodelle 2030 on määritelty seuraavaksi:

Turvalliset ja sujuvat arjen matkat
• Liikennejärjestelmä tarjoaa kohtuullisen liikkumisen palvelutason kaikille väestöryhmille
asuinpaikasta riippumatta.
• Liikennejärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja eri kulkutapojen käytölle ja houkuttelee kestäviin
liikkumisen ja asumisen valintoihin.
• Erilaisten kulkutapojen yhdistäminen toisiinsa on helppoa ja taloudellisesti kannattavaa.
• Liikkumisympäristöt ovat aiempaa turvallisempia ja viihtyisämpiä sekä esteettömiä.
• Tietoa kestävän liikkumisen ja asumisen vaihtoehdoista on helposti saatavissa asukkaille,
suunnittelijoille ja päättäjille.

Elinkeinoelämän kilpailukyky
• Kuljetukset ovat aiempaa kustannustehokkaampia sekä ennustettavampia ja täsmällisempiä.
• Ympäristöystävälliset kuljetusmuodot ovat aiempaa kilpailukykyisempiä ja vaihtoehtoisten
ympärivuotisten kuljetusmuotojen käyttöönottoon houkuttelevia.
• Eri kuljetusmuotojen välinen yhteistyö on parantunut.
• Liikennejärjestelmä tukee uusien potentiaalisten kasvavien toimialojen kilpailuedellytyksiä.
• Liikennejärjestelmä tukee Venäjän läheisyyden hyödyntämistä.
• Työ- ja työasiamatkat ovat sujuvia ja turvallisia.
• Yhteistyö ja edunvalvonta naapurimaakuntien ja Venäjän kanssa toimii ja palvelee kaikkia
osapuolia sekä maakunnan ja sen yritysten kehittämistä.

Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen
• Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö lisää kuntien välistä sekä kuntien ja valtion viranomaisten yhteistyötä, hyödyntää eri tahojen asiantuntijuutta, ylittää organisaatiorajat ja ottaa
huomioon käyttäjien tarpeet.
• Liikennejärjestelmätyön painopisteet ja toimintatavat seuraavat toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia niitä ennakoiden.
• Liikennejärjestelmätyö on vaikuttavaa ja konkreettista.
• Yhteistyö kattaa kaikki liikennejärjestelmän osa-alueet ja liikennemuodot.
• Logistiikkayhteistyö ja -osaaminen sekä eri kuljetusmuotojen välinen yhteistyö parantaa
liikennejärjestelmän tehokkuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä.
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6. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
6.1 Kehittämisen edellytykset
Liikennejärjestelmän rahoitus
Suurin osa maakunnan liikennejärjestelmän rahoituksesta käytetään nykyisin liikenneverkkojen
hoitoon ja ylläpitoon sekä joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tukemiseen. Kehittämistoimenpiteiden rahoitus on niukkaa.
Maakunnan vuosittaiset liikennemenot ovat olleet
vuosien 2005-2008 välisenä aikana noin 73,4
milj.€. Tästä noin 40 % (28,4 milj.€) koostuu kuntien, entisen lääninhallituksen sekä Kelan maksamasta henkilöliikennetuesta ja kuljetuskustannuksista. Hoito-, ylläpito- ja kunnossapitokustannusten osuus on noin 24,4 milj.€. Investointien osuus
on ollut viime vuosina keskimäärin yhteensä noin
17,1 milj.€. Kustannukset eivät sisällä entisen
RHK:n ja MKL:n sekä lentoaseman toimintakuluja
ja investointeja.

Rahoituksen merkittävää kasvattamista ei voida pitää lähivuosina realistisena. Tärkeää onkin
parantaa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kehittää liikennejärjestelmän hoidon ja ylläpidon
sekä kehittämistoimenpiteiden tehokkuutta. Tämä edellyttää aitoa tehostamismahdollisuuksien
hakemista ja -toimenpiteisiin ryhtymistä.
Julkisen rahoituksen riittävyys on haaste erityisesti joukkoliikenteen osalta. Kuntien kuljetuskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti.
Toisaalta ostoliikenteeseen käytettävä rahoitus
on koko ajan laskenut. Joukkoliikenteen rahoitusvastuu on todennäköisesti siirtymässä
entistä vahvemmin kunnille, joilla on ainakin
lähivuosina hyvin rajallisesti mahdollisuuksia
lisätä julkisen liikenteen rahoitusta. Tämä tulee asettamaan joukkoliikenteen kehittämiselle
entistäkin suurempia haasteita. Keskeistä on,
miten rahoituksen vaikuttavuutta pystytään parantamaan.

Pohjois-Karjalan vuosittaiset liikennemenot
(milj. €/v)
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noin 73,4 milj. €/v

Kunnat yhteensä (arvio asukasmäärien pohjalta)
Kadunpito ja yksityistiet yhteensä (2005-2008 keskimäärin)
hoito ja kunnossapito
investoinnit
yksityistieavustukset
osallistuminen entisen Tiehallinnon hankkeisiin
Kuljetuskustannukset yhteensä (v. 2008)
avoin joukkoliikenne
opetustoimi
sosiaalitoimi
terveydenhuolto

14,10
4,00
5,40
2,30
2,40
13,74
1,22
8,44
2,90
1,18

Tiehallinto (entinen) yhteensä (2005-2008 keskimäärin)
Perustienpito yhteensä
hoito
ylläpito
investoinnit

29,70
9,80
10,60
9,30

Valtion yksityistieavustus

1,20

Ratahallintokeskus (entinen)

-

Merenkulkulaitos (entinen)

-

Lääninhallitus (entinen) yhteensä (v. 2008)
joukkoliikenneostot
lipputuet, palveluliikenteen avustus
kehittämishankkeet

3,22
2,38
0,28
0,56

KELA yhteensä (v. 2008)
Koulumatkatuet
Svl:n mukaiset matkakorvaukset

11,41
1,62
9,79
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Toteutuksen esteitä ja hidasteita
Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu eri kulkutapoja palvelevasta liikenneinfrastruktuurista, liikennepalveluista ja niitä käyttävästä liikenteestä. Liikennejärjestelmä on myös
yhdyskunta- ja aluerakenteen yksi osatekijä ja
vuorovaikutuksessa monien muiden yhdyskunnan
toimintojen kanssa. Kestävällä tavalla toimivan
liikennejärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen
edellyttää koko kokonaisuuden huomioon ottamista.
Käytännön kokemus on kuitenkin osoittanut, että
liikennejärjestelmätoimenpiteiden toteutuminen
on joskus hidasta. Toimenpideohjelmien sisältö
ei aina korreloi todellisten toteutusresurssien ja
mahdollisuuksien kanssa, eri osapuolten vastuunjako erilaisten toimenpiteiden edistämisessä on
epäselvä, yhteiset toimintamallit puuttuvat, päätöksentekoa ei kytketä suunnitteluun riittävästi, eri
toimijoiden välillä on intressiristiriitoja jne. Suunnitelman laadinnan aikana toteutettiin asiantuntijakysely, jolla kartoitettiin liikenteen ja maankäytön
suunnittelun asiantuntijoiden näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisen ja erilaisten toimenpiteiden toteuttamisen esteistä/hidasteista.

Kyselyn ensimmäisessä osassa vastaajia pyydettiin arvioimaan Pohjois-Karjalan alueella tehtävän
liikennejärjestelmätyön toimivuutta yleisellä tasolla
valmiiksi laadittujen väittämien kautta (1 = täysin
eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä).
Täysin tai lähes samaa mieltä vastaajat olivat väittämistä, jotka koskivat käyttäjien tarpeiden huomioon ottamista suunnittelussa, päätöksentekijöiden kytkemistä liikennejärjestelmäsuunnitteluun,
liikennejärjestelmätyön laajentamista koskemaan
myös muita kuin teknistä toimialaa sekä liikennesuunnittelun kytkentää maankäytön suunnitteluun. Erimielisyyttä tai ristiriitaisuutta (mielipiteitä
puolesta ja vastaan) liittyi puolestaan väittämiin,
jotka koskivat päätöksenteon systemaattisuutta,
päätöksenteon roolia joukkoliikenteen edistämisessä, liikenteen ja maankäytön tavoitteiden ristiriitaisuutta sekä kuntien sitoutumista yhteisiin
tavoitteisiin.
Kyselyn toisessa osassa asiantuntijoita pyydettiin
arvioimaan Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän
kannalta keskeisten toimenpidekokonaisuuksien ja kehittämisperiaatteiden toteutumiseen
liittyviä esteitä ja hidasteita. Vastaajia pyydettiin
arvioimaan toteutumiseen liittyvien esteiden tai

Kuva 15. Asiantuntijoiden näkemyksiä liikennejärjestelmätyötä koskeviin väittämiin.
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Kuva 16. Asiantuntijoiden näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämistä koskevista esteistä ja hidasteista.
hidasteiden esiintymisen tasoa (päätöksenteko,
viranomaistoiminta, käyttäjät) ja perustelemaan
vastaukset.
Päätöksenteon tasolla ongelmia koettiin olevan
erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden ja pääteiden liikenneturvallisuuden osalta. Myös raideliikenteen ja vesiliikenteen edistäminen nähtiin
suurelta osin päätöksenteon tasolla ratkaistaviksi
kysymyksiksi. Vastaajien perusteluissa viitattiin
erityisesti rahoitukseen, mutta kevyen liikenteen,
raideliikenteen ja vesiliikenteen osalta tuotiin
myös esille ko. kulkumuotoihin liittyvä arvostuksen puute.
Viranomaistasolla toteuttamista hidastavia esteitä
koettiin olevan etenkin liikenteen ja maankäytön
suunnittelun yhteensovittamisessa sekä logistiikan ja tavaraliikenteen näkökulman edistämisessä liikennejärjestelmätyössä. Käyttäjien roolin
koettiin puolestaan korostuvan hajarakentamisen
hallintaan, eheyttävään rakentamiseen ja liikkumisen hallintaan liittyvissä toimenpiteissä.

44
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Päätöksentekijöiden näkemyksiä maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä
Suunnittelun aikana toteutettiin myös kysely päätöksentekijöille. Kyselyn keskeisenä tavoitteena
oli tehdä maakunnan ja kuntien päätöksentekijöille tutuksi laadittavaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja siinä linjattavia asioita. Kyselyllä kartoitettiin myös päätöksentekijöiden näkemyksiä Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän ongelmista sekä
pyydettiin kannanottoa alustaviin tavoitteisiin ja
kehittämislinjauksiin. Päätöksentekijäkysely muodostikin tärkeän lähtöaineiston kehittämislinjausten tarkentamiselle ja kärkihankekokonaisuuksien
muodostamiselle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 150
maakunnan tai kunnan luottamushenkilöä.
Kyselyn ensimmäisessä osassa päätöksentekijöiltä kysyttiin mielipiteitä maakunnan liikennejärjestelmän keskeisimmistä kehittämisen osa-alueista.
Selkeästi tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi koettiin
haja-asutusalueen julkinen liikenne sekä teiden
ja katujen kunnossapito. Myös alempiasteisen
tieverkon turvallisuuteen, raideliikenneyhteyksiin
ja ihmisten liikennekäyttäytymiseen toivottiin parannusta.

Kyselyn toisessa osassa kysyttiin näkemyksiä
luvussa 5.3 esitettyjen tavoitteiden tärkeydestä.
Arjen liikkumista koskevista tavoitteista selvästi
tärkeimmäksi päätöksentekijät arvottivat kohtuullisen liikkumisen palvelutason turvaamisen kaikille
väestöryhmille asuinpaikasta riippumatta. Elinkeinoelämän alustavista tavoitteista tärkeimmiksi päätöksentekijät nostivat sujuvat ja turvalliset
työmatkat sekä ympäristöystävällisten kuljetustapojen kilpailukyvyn turvaamisen. Myös kulje-

tusten kustannustehokkuutta, ennustettavuutta
ja täsmällisyyttä pidettiin tärkeänä tavoitteena.
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittämistä koskevista tavoitteista tärkeimmäksi koettiin
kuntien välisen, kuntien ja valtion viranomaisten
välisen sekä organisaatioriippumattoman yhteistyön kehittäminen.
Kehittämislinjauksia koskevat vastaukset on esitetty kohdittain luvussa 6.2.

Kuva 17. Päätöksentekijöiden näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämistarpeesta.

YHTEENVETO
• Päätöksenteko tulee kytkeä selvästi nykyistä paremmin liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Tällöin myös sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin vahvistuu.
• Liikennejärjestelmätyön poikkihallinnollisuutta tulee lisätä, jotta liikennejärjestelmän kehittämiseen voidaan aidosti tarttua koko keinovalikoiman laajuudella.
• Liikennejärjestelmätyö kaipaa enemmän foorumeja, joissa käyttäjien tarpeet (asuminen,
liikkuminen) tulevat huomioiduksi.
• Liikenteen ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutuksessa tulee päästä sanoista tekoihin.
Yhteisistä pelisäännöistä on sovittava niin viranomaisten välillä kuin käyttäjien suuntaan.
• Pieniltä kunnilta puuttuu usein asiantuntemus niin kaavoituksessa kuin liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa.
• Ihmisten asuinpaikan valinnanvapautta ei voida rajoittaa, mutta kestäviin ja turvallisuutta
edistäviin ratkaisuihin voidaan ja pitää kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan valistuksen keinoin.
• Hajarakentamisessa on myös mahdollisuus. Kuntien tulee pystyä ylläpitämään riittävää ja
houkuttelevaa tonttitarjontaa lieverakentamisen vähentämiseksi.
• Haja-asutusalueen joukkoliikenne sekä teiden ja katujen kunnossapito ovat päätöksentekijöiden mielestä keskeisimmät liikennejärjestelmän kehittämishaasteet Pohjois-Karjalassa.
Myös liikkumisen tasapuolisuus asuinpaikasta ja väestöryhmästä riippumatta koetaan tärkeäksi.
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6.2 Kehittämislinjaukset ja
toimenpideohjelmat
Tavoitteiden konkretisoiminen toiminnaksi ja toimenpiteiksi edellyttää arvovalintoja, priorisointia ja
painotuksien asettamista, sillä kaikkia toivottavia
asioita ei voida saavuttaa samalla kertaa. Liikennejärjestelmän rahoituksen niukkuus edellyttää
paitsi toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden
jatkuvaa parantamista myös eri kulkumuotojen
välisen työnjaon selkeyttämistä ja yhteistyön lisäämistä. Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämiseksi on muodostettu tältä pohjalta tavoitteellinen kehittämisstrategia, jossa on kuvattu maakunnan liikennejärjestelmätyön painopistealueet
ja toimintatavat. Kehittämisstrategia on kuvattu
tavoiteasettelun mukaisella jaolla:
1. Turvalliset ja sujuvat arjen matkat
2. Elinkeinoelämän kilpailukyky
3. Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen.
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Painopistealueista on kuvattu seuraavassa kohdittain tarkemmat kehittämislinjaukset sekä toimenpideohjelmat jaettuna kolmessa eri vaiheessa toteutettaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteistä
on esitetty kustannusarviot siltä osin kuin ne ovat
jo määriteltävissä. Taulukoissa on lisäksi esitetty
toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot. Kohdittain on esitetty myös päätöksentekijöiden ja
asiantuntijoiden näkemykset kehittämislinjausten
tärkeydestä.
Taustana kehittämislinjausten ja toimenpiteiden
muodostamiselle toimii ns. neliporrasmalli, jolla on
pyritty kehittämistoimenpiteiden mahdollisimman
tehokkaaseen ja perusteltuun vaiheistamiseen ja
priorisointiin.
Luvussa 6.3 on esitetty kehittämisstrategian ns.
kärkitehtävät, joihin tulee lähivuosina erityisesti
panostaa.

1. Turvalliset ja sujuvat arjen matkat
Suurin osa ihmisten liikkumisesta on päivittäistä
maakunnan ja sen seutujen sisäistä työ-, opiskelu-, koulu- ja asiointimatkaliikkumista sekä
vapaa-ajan liikkumista. Päivittäisten liikkumisolosuhteiden kehittämisellä voidaankin vaikuttaa
lähes kaikkien liikkujien turvallisuuteen ja liikkumismahdollisuuksiin, liikkumisympäristöjen
viihtyisyyteen sekä tukea muiden yhteiskunnan
sektoreiden tavoitteita esim. vanhenevan väestön
kotona selviytymisestä. Kehittämistoimenpiteitä
suuntaamalla ohjataan myös ihmisten liikkumista
ympäristön kannalta kestävämpiin kulkutapoihin
sekä tuetaan eri käyttäjäryhmien itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia. Arjen matkojen osalta tulee ottaa huomioon myös maakunnan ulkopuolelle
suuntautuvat ja ulkopuolelta tulevat matkat.

seen joukkoliikenteeseen ja sen kannattavuuteen
tulee selvittää osana erikseen käynnistettävää
Itä-Suomen kaukoliikenneselvitystä. Ko. selvitys
tulee laatia Itä-Suomen maakuntien yhteistyönä
ja siinä tulee selvittää kaukoliikenneyhteyksien
kehittämistarpeet ja eri joukkoliikennemuotojen
mahdollisuudet.

Ulkoista saavutettavuutta parannetaan joukkoliikennettä kehittämällä

Maakunnan sisäisen liikkumisen ja saavutettavuuden osalta pyritään edistämään kestävien
kulkutapojen houkuttelevuutta ja käyttöä. Kehittämistoimenpiteissä otetaan huomioon eri käyttäjäryhmien ja alueiden erityistarpeet.

Maakunnan ulkoista saavutettavuutta esitetään
parannettavaksi junalla ja lentäen Joensuu-lähtöisesti. Muiden seutujen osalta kehitetään liityntäyhteyksiä Joensuuhun. Kehittämisessä tulee
ottaa huomioon matkailuelinkeinon tarpeet sekä
seutujen erityispiirteet koskien liikkumisen suuntautumista muihin maakuntiin. Lisäksi tulee ottaa
huomioon linja-autoliikenteen, raideliikenteen ja
lentoliikenteen erilaiset roolit. Linja-autoliikenteen
voidaan katsoa palvelevan erityisesti maakunnan
sisäistä ja lähimaakuntien välistä liikennettä kun
taas raideliikenne palvelee pitkämatkaista Suomen sisäistä liikennettä ja lentoliikenne erityisesti
kansainvälisiä yhteyksiä sekä nopeita yhteyksiä
Helsinkiin.
Pitkien, maakunnan ulkopuolelle suuntautuvien
opiskelu-, työ- ja työasiamatkojen siirtymistä joukkoliikenteeseen edistetään tarjoamalla nopeita ja
kohtuuhintaisia joukkoliikennepalveluja. Erityisen
tärkeää on nopeuttaa Karjalanradan henkilöliikennettä. Lisäksi lakkautettu yöjunaliikenne Helsinkiin voitaisiin Itä-Suomen maakuntien yhteistyöllä palauttaa esimerkiksi järjestämällä pohjoisen
yöjunayhteyksiä uudella tavalla, jolloin samalla
kyettäisiin kohentamaan myös itäisen Suomen
ja Lapin välisen rautatieliikenteen palvelutasoa
uudelle tasolle.
Tarpeita on myös yhteysvälin Joensuu-Kajaanilinja-autoliikenteen vuorotarjonnan parantamiselle
sekä pitkällä tähtäimellä myös välin Joensuu-Kajaani-Oulu henkilöjunaliikenteelle. Ko. tarpeet sekä erityisesti välin Joensuu-Kuopio henkilöjunaliikenteen kehittämispotentiaali ja vaikutukset nykyi-

Eri liikennemuotojen kytkemistä toisiinsa tuetaan
lisäksi kehittämällä joukkoliikenteen terminaaleja, liityntäyhteyksiä ja -pysäköintiä, lipputuotteita,
maksuvälineitä sekä informaation saatavuutta.
Sisäisen saavutettavuuden parantamisessa painotetaan kestävien kulkutapojen käyttön edistämistä

Lasten ja nuorten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia edistetään parantamalla koulujen
lähialueiden liikenneturvallisuutta sekä harrastetoimintojen saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja
joukkoliikenteellä. Myös koulujen jättöliikenteen
turvallisuutta tulee parantaa. Lisäksi liikkumisympäristöjen ja liikennepalvelujen turvallisuuden,
esteettömyyden ja selkeyden parantamisella pyritään tukemaan sekä ikääntyneiden että toimimisja liikkumisesteisten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti
taajamiin sekä haja-asutusalueiden kehittyvien
kylien ja koulujen läheisyyteen.
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita esitetään parannettavaksi erityisesti taajamakeskustoissa sekä
palvelujen saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta edullisilla alueilla.
Myös merkittävien työpaikkakeskittymien saavutettavuus tulee turvata niin kävellen, pyörällä
kuin joukkoliikenteellä sekä näiden yhdistelmänä. Toimenpiteiden suuntaamisessa tulee ottaa
huomioon paikallinen kysyntä. Joensuun seudulla
kehitetään joukko- ja kevyen liikenteen laatukäytäviä laadittujen selvitysten mukaisesti. Kevyen
liikenteen väylätarpeet esitetään selvitettäväksi
myös muilla seuduilla.
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi
esitetään opiskelu- ja työmatkaliikenteelle tarjottavaksi henkilöauton käytölle kilpailukykyinen
joukkoliikennevaihtoehto keskeisimmillä seutuPohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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jen (kuntakeskusten) välisillä yhteyksillä. Linjaautoliikenteen houkuttelevuutta olisi mahdollista
parantaa myös kehittämällä esim. matkoilla tapahtuvan työnteon mahdollisuuksia junaliikennettä
vastaaviksi (laajakaistayhteydet, sähköliitännät).
Joensuun keskeisellä kaupunkiseudulla (joukkoliikenteen laatukäytävien vaikutusalueella) tulee
mahdollistaa autoton elämäntapa.
Maaseutumaisten alueiden joukkoliikenteen peruspalvelutason ja autottomien liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi on tärkeää rakentaa
joukkoliikenteen kehittämistyö (kimppakyydit, asiointiliikenteet, koulukyydit, palveluliikenne) osaksi
olemassa olevaa runkojärjestelmää. Joukkoliikenteen potentiaaliset käyttäjät tarvitsevat selvästi
nykyistä enemmän kutsuohjattujen palvelujen
alueellista laajentamista ja palveluaikojen pidentämistä, sillä harva pysäkkiverkosto ei palvele enää
riittävästi vanhentuvaa väestöä.
Em. linjaukset edellyttävät useita joukkoliikenteen
houkuttelevuutta parantavia, raja-aidat ylittäviä
toimenpiteitä. Joensuun seudun joukkoliikennejärjestelmän ja sen kehittämiseen kannustavan
sopimusjärjestelmän parantaminen on keskeistä,
koska joukkoliikenteessä on eniten potentiaalia
Joensuun seudulla. Palvelutietoisuuden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi tulee tuottaa maakunnallista joukkoliikenneinformaatiota aikatauluista ja reiteistä sekä tarjota älykkäitä ajantasaisia
liikkumispalveluja. Lisäksi joukkoliikenteen lipputuotteita tulee kehittää asiakaslähtöisesti ja lisätä
työsuhdematkalippujen markkinointia. Erityisesti
julkishallinnon tulisi näyttää tässä esimerkkiä.
Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi tulee pidemmällä tähtäimellä selvittää raideliikenteen
hyödyntämismahdollisuudet Joensuun seudun
liikkumisessa. Laajemmin tulee kehittää joukkoliikenteen terminaaleja ja toteuttaa erityisesti
Joensuun matkakeskus. Myös koko maakunnan
tason liityntäpysäköintiverkoston tarpeen selvittäminen on tarpeen. Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteiden selvittämiseksi tulee maakunnallisen
tason linjaukset konkretisoida erikseen laadittavissa Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seutujen
joukkoliikenteen palvelutasoselvityksissä. Myös
Joensuun seudulla tulee tarkentaa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita. Em. selvityksissä tulee
ottaa kantaa haja-asutusalueen joukkoliikenteen
järjestämiseen. Joensuun seudulla tulee selvittää
lisäksi mahdollisuudet yhden seudullisen joukkoliikenneviranomaisen malliin.
Haja-asutusalueilla asuvia autottomia henkilöitä
varten tulee varmistaa asiakasystävällisten jous48
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tavien palveluiden pysyvyys sekä lisäksi kehittää
uudenlaisia joukkoliikenteen järjestämistapoja ja
muita palvelukonsepteja. Jatkossa haja-asutusalueen joukkoliikenne tulee tukeutumaan lähes
täysin kutsuohjattuihin palveluihin. Palveluja tulee kehittää valtakunnallisen kyytitakuuajattelun
pohjalta. Tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon
todellinen kysyntä ja tarvittaessa myös karsia jo
olemassa olevaa turhaa liikennettä.
Mahdollisuuksien mukaan myös kuntakeskusten
välinen säännöllinen joukkoliikenne sekä koululaisliikenne tulisi saada kulkemaan ns. kehittyvien kylien kautta. Lisäksi reittien suunnittelussa
tulee ottaa huomioon mahdollisuudet hyödyntää
reittejä runkoliikenteen keräilykuljetuksina (matkaketjujen toimivuus), lasten ja nuorten ilta-ajan harrastusmahdollisuuksien tukemisessa sekä myös
lakisääteisten kuljetusten hoitamisessa. Kuntien
väliseen itsekannattavaan liikenteeseen olisi mahdollista saada uusia asiakkaita, mikäli liityntäyhteydet taajamien kyläpysäkeille olisivat kunnossa
ja aikataulut sovitettu yhteen. Haja-asutusalueen
joukkoliikennettä varten tulee määritellä kyläpysäkkiverkosto tukemaan em. toimenpiteitä. Hajaasutusalueiden osalta tulee aloittaa kuljetusten
yhdistely kehittämällä kauppa-autopalvelua sekä
päivittäistavaroiden yhdistettyjä kotiinkuljetuksia.
Kuntien ostamia tilausliikennepalveluja tulee yhdistää. Lisäksi eri hallintokuntien henkilökuljetusten yhdistelyä tulisi kehittää seudullisina kokonaisuuksina ja lisätä yhteistyötä Kelan kanssa.
Päivittäisiä liikkumistarpeita vähennetään ja palvelujen saavutettavuutta tuetaan tietoliikenteen
antamia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Tärkeää
on parantaa järjestelmällisesti haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä sekä tukea sähköisten
palvelujen yleistymistä maakunnan vaikutusmahdollisuuksien antamissa puitteissa.
Kestävien kulkutapojen käyttöä edistetään myös
kasvatuksen ja tiedollisen ohjauksen avulla kannustamalla ihmisiä turvallisuushakuiseen liikennekäyttäytymiseen sekä tekemään ympäristön
kannalta vastuullisia valintoja liikkumisessa ja
asumisessa. Selvityksiä ja kokeiluja tulisikin jatkossa toteuttaa tiiviissä yhteistyössä aktiivisten
kyläyhdistysten kanssa, jolloin soveltuvina liikennejärjestelyjen muotoina voisi olla yhdistystai osuuskuntapohjaiset liikenneratkaisut, joissa
asukkaat toimisivat palvelujen tuottajina ja käyttäjinä eivätkä ainoastaan toimenpiteiden kohteina.

Maakunnassa tulee hyödyntää myös älykkään
liikenteen antamia mahdollisuuksia
Maakunnassa tulee varautua myös kehittymässä
olevan ns. älykkään liikenteen antamiin mahdollisuuksiin osana koko valtakunnassa tapahtuvaa
kehitystä. Lisäksi maakunnassa tulee varautua
myös ajoneuvoteknologioiden, esim. sähköautojen varausjärjestelmien sekä maakunnassa esille
nostettujen biokaasun jakelujärjestelmien yleistymiseen. Kehittämistoimenpidetarpeet tulevat
tarkentumaan tulevaisuudessa, mutta tarvittavat
kehittämistoimenpiteet tulevat todennäköisesti
kohdistumaan taajama-alueille. Maakunnalla on
mahdollisuus profiloitua erityisesti em. biokaasuteknologian suhteen.
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen on tärkeää
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen on keskeinen osa ihmisten arjen liikkumisen olosuhteiden parantamista. Parantamistarpeita korostaa väestön voimakas ikääntyminen.
Taajamien liikenneturvallisuuden, esteettömyyden
ja viihtyisyyden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet tulee kohdistaa erityisesti taajamakeskustoihin ja asuinalueiden lähiliikkumisympäristöihin

sekä koulujen lähialueille. Toimenpiteiden tarkempi kohdistaminen pohjautuu laadittuihin ja laadittaviin liikenneturvallisuussuunnitelmiin. Suunnitelmakokonaisuuksien ja suunnitteluperiaatteiden
yhtenäistämiseksi (koskien esim. asuinalueiden
30 km/h -nopeusrajoitusten laajamittaista käyttöönottoa) tulee suunnitelmat laatia jatkossa seudullisina.
Pää- ja seututeiden kehittäminen esitetään tehtäväksi ensisijaisesti liikenneturvallisuusperusteisesti, erityiskohteena taajamat, taajamien reunaalueet ja muut asutus- tai palvelukeskittymät.
Keskeisimpiä seudullisten työssäkäyntialueiden
kehittämishankkeita ovat valtatien 6 Raatekankaan eritasoliittymän toteuttaminen, valtatien 6 välin Reijola-Repokallio parantaminen sekä valtatien
9 Ylämyllyn liittymäjärjestelyjen toteuttaminen.
Hankkeiden toteuttamisen edistämiseksi esitetään teemapaketin ”Valtateiden liittymäjärjestelyt”
muodostamista ja edistämistä, koska yksittäisinä
hankkeina on niiden toteutuminen epätodennäköistä. Pistemäisten parantamistoimenpiteiden
ohella tarvetta on pääteiden hirvionnettomuuksien
ehkäisyyn sekä automaattisen nopeusvalvonnan
lisäämiseen. Erittäin tärkeää on myös kehittää
liikenneturvallisuustyön vaikuttavuutta ja löytää
uusia ratkaisuja erityisesti nuorten riskikäyttäytymiseen.

Kuva 18. Joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat nousivat voimakkaasti esille kysyttäessä
päätöksentekijöiltä eri kehittämislinjausten tärkeyttä.
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Pientiestön kehittäminen
Pientiestön liikenneolosuhteita ja päivittäistä liikennöitävyyttä esitetään parannettavaksi liikenneturvallisuusongelmia sekä joukkoliikenteen ja
elinkeinoelämän tarpeita painottaen. Toimenpiteiden kohdentamiseksi tulee kehittää pientiestön
hoidon ja ylläpidon seudullista suunnitteluyhteistyötä. Lisäksi yksityistiestön ylläpitämistä tulee
tukea pyrkimällä lisäämään yksityistieavustuksia,
tukemalla edelleen isännöintitoiminnan yleistymistä sekä lisäämällä yhteistoimintaa tiekuntien,
valtion viranomaisten ja metsäkeskusten kesken
sekä eri tiekuntien välillä. Yksityistieavustuksia
tulisi pystyä kohdentamaan myös päivittäiseen
kunnossapitoon.

Maakunnan tulee vaikuttaa myös valtakunnallisen
kehittämisrahoituksen suuntaamiseksi pientiestön
kehittämiseen. Jotta tämä on mahdollista, tulee
kehittämishankkeet esim. teemoittaa laajemmiksi
kokonaisuuksiksi. Maakunnan kannalta tärkeitä
teemoja ovat mm. pientiestön kohdistetut kehittämishankkeet sekä päällystetty vähäliikenteinen
tieverkko.

Kehittämislinjauksen ensimmäisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

50 000

ELY, maakuntaliitot
ELY, seudun
kunnat

Suunnittelu- ja selvitystarpeet
Itä-Suomen kaukoliikenneselvitys (maakuntien välisenä yhteistyönä)

Selvitys Joensuun seudun yhteisen seudullisen joukkoliikenneviranomaisen 15 000
mallista
Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudulliset joukkoliikenteen palvelutasoselvitykset sekä Joensuun seudun henkilöliikennesuunnitelma (sisältäen sel- 40 000/kpl
vitykset eri hallintokuntien kuljetusten seudullisesta yhdistämisestä)

ELY, kunnat

Kevyen liikenteen väylätarpeiden seudulliset priorisoinnit ja uudet rahoitus- mallit

ELY

Pientiestön hoidon ja ylläpidon seudullinen suunnitteluyhteistyö

-

ELY, kunnat

Valtateiden liittymäjärjestelyt -teemapaketin sekä Pienet yhteyshankkeet -tee- mapaketin ohjelmointi

ELY, kunnat

Toteutus

50

Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävien toteuttaminen

ELY, seudun
kunnat

Joensuun matkakeskuksen toteuttaminen ja Joensuun ratapihan parantaminen

Liikennevirasto,
Joensuu

Karjalanradan junaliikenteen nopeuttaminen (tasoristeysten poistaminen väliltä Kitee-Imatra, välin Joensuu-Parikkala kauko-ohjauksen uusiminen)

VR, Liikennevirasto

Liityntäliikenteiden aikataulujen yhteensovittaminen

ELY

Kimppakyytijärjestelmän palauttaminen

ELY, kunnat

Haja-asutusalueiden kutsujoukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

ELY, kunnat

Haja-asutusalueiden laajakaistaverkon kehittäminen

Mkliitto, kunnat

Kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien toteuttaminen ja laatiminen jatkossa
seudullisesti

ELY, kunnat

Yksityistieavustusten tason nostaminen ja isännöintitoiminnan tukeminen

ELY, kunnat

Valtateiden liittymäjärjestelyt -teemapaketin toteuttaminen (sisältäen vt 6 Raatekankaan eritasoliittymän)

ELY, Joensuu
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Kehittämislinjauksen toisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

Selvitys kyläpysäkkiverkoston kehittämisestä Pohjois-Karjalassa

20 000

ELY, kunnat

Keskeisten matkaketjujen esteettömyyskartoitukset

25 000

ELY

Suunnittelu- ja selvitystarpeet

Kauppa-autopalvelun ja päivittäistavaroiden yhdistettyjen kotiinkuljetusten 30 000
kehittäminen

Pohjois-Karjalan
ELY

Toteutus
Valtatien 6 välin Reijola-Repokallio parantaminen

ELY, Joensuu

Joensuun seudun joukkoliikenteen sopimusjärjestelmän kannustavuuden kehittäminen

Joensuun kaupunki, kunnat

Yöjunaliikenteen palauttaminen

Liikennevirasto

Juna-asemien pienet esteettömyystoimenpiteet

Liikennevirasto

Joukkoliikenteen lipputuotteiden sekä matkustajainformaation asiakaslähtöinen kehittäminen

ELY, liikennöitsijät

Työsuhdematkalippujen markkinoinnin kehittäminen

ELY, liikennöitsijät

Keskitetty ja ajantasainen aikataulu- ja reitti-informaatiopalvelu

ELY, kunnat,
liikennöitsijät

Kestävien kulkutapojen käytön edistäminen, tiedotuksen lisääminen olemassa
olevan tiedon pohjalta.

Kunnat

Alkolukkojen käytön edistäminen valtion ja kuntien hankinnoissa

ELY, kunnat

Pienet yhteyshankkeet-teemapaketin toteuttaminen

ELY, kunnat

Pidemmällä tähtäimellä toteutettavia toimenpiteitä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

20 000

ELY, Joensuu

Suunnittelu- ja selvitystarpeet
Selvitys raideliikenteen hyödyntämismahdollisuuksista Joensuun seudulla

Yhteiskäyttöautojen käyttöönoton mahdollisuudet Joensuun kaupunkiseudulla
10 000
ja muualla maakunnassa

Joensuun seudun
lj-työryhmä

Toteutus
Linja-autoliikenteen vuorotarjonnan kehittäminen välillä Joensuu-Kajaani

ELY, liikennöitsijät

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen välillä Joensuu-Oulu (tarve selvitetään
tarkemmin osana kaukoliikenneselvitystä)

Maakunnat

Joukkoliikenneterminaalien kehittäminen (opastus, informaatio, esteettömyys,
rakennukset ja liityntäpyöräparkit) sekä seutukeskusten matka-asemien ja
alueellisten palvelupisteiden kehittäminen

ELY, kunnat

Matkaketjujen esteettömyystoimenpiteet

ELY, kunnat

Kuntien ostamien tilausliikennepalvelujen yhdistely sekä kuljetusten avaaminen haja-asutusalueilla

Kunnat

Sähköisten palvelujen yleistymisen tukeminen

Maakuntaliitto,
kunnat

Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen

ELY

Valtatien 9 Ylämyllyn liittymäjärjestelyt

ELY, Liperi
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2. Elinkeinoelämän kilpailukyky
Hyvä ja toimiva liikennejärjestelmä ja sen osana
erityisesti logistisen järjestelmän ja tavaraliikenteen toimivuus ja tehokkuus sekä maakunnan
ulkoinen saavutettavuus ovat elinkeinotoiminnan
sekä sen kilpailukyvyn keskeinen perusta. Maakunnan yritysten logistiikkakustannusten osuus
liikevaihdosta on selvästi koko maan keskiarvoa
ja useimpia kilpailijamaita korkeampi. Logististen
järjestelmien kehittäminen onkin erittäin tärkeää.
Elinkeinoelämän kuljetuksissa korostuvat kuljetusmuodosta riippumatta täsmällisyys ja kustannustehokkuus. Pyrittäessä täsmällisyyteen ja
kuljetusajan ennustettavuuteen ovat avainasemassa kuljetusketjujen suunnittelu ja hallinta sekä
eri osapuolten välisen yhteistyön kehittäminen.
Kuljetusketjujen sujuvuutta tulee parantaa yhteistyössä eri liikennemuotojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa mm. terminaaleja kehittämällä.
Kustannustehokkuuteen vaikutetaan taas mm.
kuljetuseräkoolla. Väylien liikennöitävyyden turvaamisella ja kantavuuden kehittämisellä on tärkeä merkitys kuljetustarpeisiin vastaamisessa.
Raide- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehitetään
Raide- ja vesiliikenteen kilpailukykyä kehittämällä
sekä kuljetusmuotojen välistä yhteistyötä lisäämällä tuetaan osaltaan ympäristöystävällisten
kuljetusmuotojen suosion lisäämistä.
Karjalanradan ja muiden ratayhteyksien kantavuutta tulee parantaa kuljetusten kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi rataverkon
sähköistyksen jatkaminen sekä vähäliikenteisten
elinkeinoelämän kannalta tärkeiden ratayhteyksien parantaminen on tärkeää.
Karjalanradan kantavuuden parantamisen ja
perusparantamisen ohella tulee Karjalanradalta
poistaa myös tasoristeykset sekä toteuttaa uusia liikennepaikkoja. Karjalanradan parantamisen
ohella ovat kuljetusten kannalta tärkeimpiä kohteita välien Säkäniemi-Niirala- ja Joensuu-Uimaharju-Nurmes sähköistäminen ja kantavuuden nosto.
Säkäniemi-Niirala-osuuden parantaminen tukee
myös yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda Rauman ja Niiralan välille merkittävä uusi logistinen
käytävä. Vähäliikenteisten elinkeinoelämän kannalta tärkeiden ratayhteyksien osalta ovat sekä
Porokylä-Vuokatti -rataosuuden järeämpi parantaminen (pitkällä tähtäimellä) että Joensuu-Ilomantsi
-rataosuuden perusparantamisen loppuunsaattaminen tärkeitä toimenpiteitä. Pitkällä tähtäimellä
on myös välien Siilinjärvi-Joensuu ja Pieksämäki52
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Joensuu sähköistäminen ja kantavuuden nosto
aiheellista. Em. parantamistoimenpiteet tukevat
myös henkilöliikenteen kehittämistä.
Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin toteuttamisella olisi myös mahdollista tukea kuljetusten
siirtymistä rautateille sekä vaikuttaa osaltaan
maakuntaan suuntautuvien ja maakunnasta lähtevien kuljetusten epätasapainosta aiheutuviin ongelmiin. Terminaalin toteuttamismahdollisuuksia
tulee tarkentaa erillisellä selvityksellä.
Terminaali-, satama- ja kuormauspaikkaverkoston
sekä niiden maantieyhteyksien kehittäminen on
myös laajemmin tärkeää kuljetusketjujen sujuvuuden parantamiseksi. Joensuun satamatoimintojen
kehittäminen on noussut esille alueen maankäytön
kehittämistarpeiden myötä. Toimenpiteissä tulee
ottaa huomioon mahdolliset kuljetuslajien ja -määrien muutokset. Lisäksi Joensuun ja Uimaharjun
ratapihoja sekä raakapuun terminaaliverkostoa
tulee kehittää ottaen huomioon mahdollisuudet
ns. puukuljetusten yhteisterminaalien (koonti, varastointi, lastaus) kehittämiseen.
Vesiliikenteen ympärivuotisuutta ja kilpailukykyä
tulee edistää pitkäjänteisesti yhteistyössä muiden
maakuntien kanssa. Vesiliikenteessä on paljon
potentiaalia, jonka hyödyntämiseksi esitetään ensi
vaiheessa Itä-Suomen sisävesikuljetusten kehittämisselvityksen laatimista yhteistyössä muiden
maakuntien kanssa. Vesiteitse tapahtuvien kuljetusten ohella tulee huomioida matkailun tarpeet.
Päätiestön osalta kiireellisin kohde on valtatien
23 parantaminen
Päätiestön ympärivuorokautisen liikennöitävyyden
varmistaminen koko päätieverkolla on kuljetusten
kannalta keskeistä. Päätiestön ongelmakohteita
tulee parantaa priorisoimalla elinkeinoelämän
kannalta tärkeitä kohteita, erityisesti osin maakunnan ulkopuolelle sijoittuvaa valtatietä 23 välillä
Varkaus-Viinijärvi. Maakunnan sisäisistä kohteista
on elinkeinoelämän kannalta kiireellisin valtatien 6
Puhoksen liittymän parantaminen. Liittymää esitetään parannettavaksi ensi vaiheessa tasoliittymänä ja pidemmällä tähtäimellä eritasoliittymänä,
mikäli alueen kehittyminen sitä edellyttää.
Valtatien 6 osalta tulee ensi vaiheessa toteuttaa
erityisesti Raatekankaan eritasoliittymä sekä välin Reijola-Repokallio parantaminen. Pidemmällä
tähtäimellä on tarpeen parantaa myös yhteysvälejä Imatra-Joensuu sekä Joensuu-Uuro (liit-

tymäjärjestelyt, keskikaiteelliset ohituskaistat ja
rinnakkaistiejärjestelyt). Valtatien 9 osalta tulee
Ylämyllyn kohdalle toteuttaa pitkällä tähtäimellä
eritasoliittymä sekä parantaa laajemmin vaiheittain koko väliä Kuopio-Joensuu. Valtatien 9 välin
Onkamo-Niirala parantaminen on tarpeen erityisesti rajalle suuntautuvan liikenteen kannalta.
Pääteiden suunnitelmavalmiuden parantaminen
on tärkeää em. hankkeiden toteuttamisen edistämiseksi. Kiireellisimpiä kohteita ovat valtatien
23 välin Varkaus-Viinijärvi, valtatien 6 Puhoksen
liittymän, valtatien 6 Raatekankaan eritasoliittymän sekä välin Reijola-Repokallio tiesuunnitelmien laatiminen. Rajalle johtavan valtatien 9 osuudesta Onkamo-Niirala tulee laatia ensi vaiheessa
yleissuunnitelma. Tieluokitusten osalta esitetään
maantien 486 muuttamista kantatieksi.
Erikoiskuljetusreittejä tulee parantaa huomioiden
myös yksittäisten yritysten tarpeet. Parantamistarvetta on erityisesti Joensuussa. Erikoiskuljetuslupakäytäntöjen selkeyttämiseksi esitetään kuntakohtaisten kadunkäyttösopimusten laatimista
siten, että kunnista määritellään vain alueet, joille
ei päästetä erikoiskuljetuksia ilman eri lupaa.
Logististen järjestelmien ja kuljetusketjujen toimivuutta parannetaan
Maakunnassa tulee kehittää sekä aluelogistiikkaa
että alueellista logistiikkayhteistyötä. Eri kuljetusmuotojen välistä yhteistyötä tulee kehittää osana
kuljetusketjujen toimivuutta.
Konkreettisten tarpeiden ja toimenpiteiden selvittämiseksi esitetään ensi vaiheessa tehtäväksi
selvitys Joensuun seudun logistiikkakeskuksen
todellisesta kysynnästä sekä alueellisen logistiikkayhteistyön kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Logistiikkakeskukseen tulee varautua
vähintään aluevarauksena ja siinä tulee ottaa huomioon tarpeet Joensuun ratapihan kehittämiseen.
Osana logistiikkakeskusselvitystä tulee selvittää
myös maakunnan yhdistettyjen kuljetusten potentiaali sekä mahdollisuudet jo pidemmälle selvitetyn Karjalan logistiikkakeskuksen ja mahdollisen
Joensuun logistiikkakeskuksen yhteistyöhön ja
toimintojen yhteensovittamiseen.
Maakunnan logistista järjestelmää tulee sopeuttaa
myös muutoin kuljetustarpeissa tapahtuneisiin ja
tapahtuviin muutoksiin. Sopeuttamisen taustaksi
esitetään tehtäväksi selvitys maakunnan elinkeinorakenteen muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista tavaraliikenteeseen ja sen kehittämistarpeisiin. Lisäksi esitetään haja-asutusalueiden

jakelu- ja noutokuljetusten yhdistämisjärjestelmän
tarpeen selvittämistä ja toteuttamista sekä kuntien
hankintayhteistyön kehittämistä.
Elinkeinoelämän kuljetuksia ja matkailua palvelevaa opastusta ja informaatiopalveluja tulee kehittää markkinaehtoisesti sähköisiin palveluihin
tukeutuen.
Elinkeinoelämän kuljetuksille tärkeitä kohteita
parannettava järjestelmällisesti myös päätiestön
ulkopuolella
Pientiestön liikennöitävyyden varmistaminen on
erittäin tärkeää maakunnan elinkeinoelämän kuljetuksille, esim. maa- ja metsätalouden, turpeen,
raakapuun sekä kaivosteollisuuden kuljetuksille
sekä koko kuljetusketjukokonaisuuden toiminnalle. Lisäksi uusiutuvan energian tukipaketti tulee
lisäämään kuljetuksia. Kohteita on parannettu
viime aikoina ns. puuhuollon turvaamisrahalla.
Valtakunnallisen rahoituksen osoittaminen pientiestön kehittämiseen on maakunnan kannalta
myös jatkossa erittäin tärkeää ja maakunnan tulee
pyrkiä vaikuttamaan tähän voimakkaasti.
Pientiestön liikennöitävyyttä tulee parantaa kohdentamalla tiestön hoidon ja ylläpidon täsmäkohteita sekä parantamiskohteita elinkeinoelämän
kannalta tärkeisiin kohteisiin. Kohteet tulee priorisoida seudullisesti ELY-keskuksen hoito- ja ylläpitosuunnitelmien pohjalta sekä sidosryhmien
kanssa käytävien keskustelujen pohjalta.
Taajamakeskustojen ympärivuorokautinen liikennöitävyys tulee varmistaa jakeluliikenteen kannalta tärkeillä tie- ja katujaksoilla. Lisäksi terminaalien
saavutettavuuden varmistaminen on tärkeää.
Venäjän yhteyksien sujuvuutta ja nopeutta parannetaan
Venäjän lähialueiden kanssa tehtävää yhteistyötä tulee tukea liikennejärjestelmän kehittämisen
keinoin. Rajalle suuntautuvia yhteyksiä ja rajan
ylittäviä liikennepalveluja tulee kehittää ottaen
huomioon myös laajemmin koko Itä-Suomen tarpeet. Tärkeää on kehittää valtatien 9 välin Onkamo-Niirala ja Niirala-Säkäniemi- radan ohella
myös Niiralan rajanylityspaikan ja sen lähialueiden palveluja ja tiedotusta. Niiralan osalta tarvetta
on myös Niiralan rajanylityspaikan kehittämiseen
(nykyisen kaistan jatkaminen sekä uusi raskaan
liikenteen kaista) sekä ratapihan automatisoinnin
lisäämiseen, valvontakamerajärjestelmään sekä
konttikuljetusjärjestelmän kehittämiseen.
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Lisäksi rajan ylittävien kuljetusten sujuvuutta tulee
parantaa koko rajanylityspaikkaverkko huomioon
ottaen. Haapovaaran ja Inarin tilapäisten rajanylityspaikkojen parantaminen on tarpeen erityisesti
pitkällä tähtäimellä.
Työmatkaliikkumisen sujuvuutta parannetaan niin
maakunnan sisällä kuin maakunnan ulkoista saavutettavuutta parantamalla
Elinkeinoelämälle on tärkeää kehittää kuljetusten
ohella työmatkaliikkumisen sujuvuutta. Maakunnan ulkoisten yhteyksien nopeutta ja vuorotarjonnan riittävyyttä tulee kehittää erityisesti rata- ja
lentoliikenteellä. Lentoliikenteen merkitys on elinkeinoelämälle elintärkeä mm. kansainvälisten yhteyksien vuoksi. Päivittäisen työmatkaliikkumisen
sujuvuuden kehittäminen on tärkeää erityisesti Joensuun seudulla.
Karjalanradan henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen (kolmessa tunnissa Helsinkiin), yöjunaliikenteen palauttaminen sekä Joensuun lentoaseman
vuorotarjonnan kehittäminen ovat maakunnan
saavutettavuuden kannalta tärkeitä parantamiskohteita. Karjalanradan liikenteen nopeuttamisen
kannalta on tärkeää hyödyntää sekä nykyinen nopeuttamispotentiaali että tulevien Karjalanradan
parantamistoimenpiteiden tuoma hyöty mahdollisimman hyvin. Lisäksi tulee kehittää Oulun suunnan henkilöjunaliikennettä. Karjalanradan yhteydet Pietarin suuntaan tulee myös saada mahdollisimman sujuviksi (neljässä tunnissa Pietariin).

Joensuun lentoaseman vuorotarjontaa Helsinkiin tulee kehittää ilta- ja aamuvuorojen osalta
kansainvälisten jatkoyhteyksien parantamiseksi.
Lentoliikenteen hintakilpailukyvyn parantamiseksi
tulee myös lisätä Joensuun ja Helsingin välisen
lentoliikenteen kilpailua. Pitkällä tähtäimellä tulee
kehittää säännöllistä reittiliikennettä Petroskoihin
sekä kotimaan poikittaisia yhteyksiä.
Lentoliikenteen houkuttelevuuden parantamiseksi
esitetään myös Joensuun lentoaseman liityntäliikenteen ja sitä koskevan informaation kehittämistä. Tärkeää on huolehtia myös rautatieasemien
liityntäliikenteen säilymisestä. Pielisen Karjalan
seudun osalta tulee kehittää liityntäliikennettä
myös Kuopion lentoasemalle. Lisäksi esitetään
joukkoliikenteen kysynnän ja kehittämistarpeiden
selvittämistä Joensuun, Sortavalan, Petroskoin ja
Pietarin välillä.
Bioenergian ja kestävän matkailun potentiaalin
hyödyntämistä kehitettävä
Maakunnan bioenergiapotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksien ja kuljetusjärjestelmien selvittäminen on tärkeää tarkempien toimenpidetarpeiden
selvittämiseksi. Lisäksi tulee tukea maakunnassa
esille nostetun biokaasuteknologia-alan kehittymistä liikennejärjestelmän kehittämisen keinoin.
Joukkoliikenteen kehittämisessä tulee ottaa huomioon kestävän matkailun potentiaalin hyödyntäminen (ympäristöystävälliset kulkutavat).

Kuva 19. Junaliikenne sekä päätiestön ja alemman tieverkon liikennöitävyyden varmistaminen
nousivat esille kysyttäessä päätöksentekijöiltä eri kehittämislinjausten tärkeyttä.
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Kehittämislinjauksen ensimmäisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

Suunnittelu- ja selvitystarpeet
Joensuun seudun logistiikkakeskuksen todellisen kysynnän, profiilin ja sijain- 20 000
nin selvittäminen (ml. yhdistetyt kuljetukset ja ratapihajärjestelyt)

Seudun kunnat

Alueellisen logistiikkayhteistyön kehittämistarpeiden ja -mahdollisuuksien sel- 15 000
vittäminen

Maakuntaliitto,
ELY, kunnat

Itä-Suomen sisävesikuljetusten kehittämisselvitys

Liikennevirasto

25 000

Pääteiden suunnitelmavalmiuden parantaminen (vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä, vt 6 Reijola-Repokallio, vt 6 Puhoksen liittymä ja vt 23 Varkaus-Viinijärvi
tiesuunnitelmat sekä vt 9 Onkamo-Niirala yleissuunnitelma)

ELY

Maakunnan bioenergiapotentiaalin sekä kehittämistarpeiden ja kuljetusjärjes- 30 000
telmien selvittäminen

Maakuntaliitto

Toteutus
Päätieyhteyksien kehittäminen
- vt 6 Raatekankaan eritasoliittymä (osana teemapakettia)

ELY

- vt 6 Puhoksen liittymäjärjestelyt, 1. vaihe (osana teemapakettia)

ELY

- vt 23 parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi

ELY

Rataverkon kehittäminen
- Karjalanradan parantaminen, kantavuuden nosto ja uudet liikennepaikat

Liikennevirasto

- Säkäniemi-Niirala- ja Joensuu-Uimaharju-Nurmes sähköistys

Liikennevirasto

- Joensuu-Ilomantsi- rataosuuden perusparantamisen loppuunsaattaminen

Liikennevirasto

Rajayhteyksien ja palvelujen kehittäminen
- Niiralan rajanylityspaikan kehittäminen (nykyisen kaistan jatkaminen, uusi
raskaan liikenteen kaista)

Rajavartiolaitos

- Niiralan rajanylityspaikan ja sen lähialueiden palvelujen ja tiedotuksen kehittäminen

Maakuntaliitto

Pientiestö
- hoidon ja ylläpidon kohdentaminen elinkeinoelämän tarpeet huomioiden

ELY

Terminaalit, logistiikkakeskukset ja satamat
- Joensuun ratapihajärjestelyt

Liikennevirasto

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen
VR, Liikennevirasto

- Karjalanradan henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen
Lentoliikenne
- Joensuun lentoaseman vuorotarjonnan parantaminen varhaisaamun ja loppuillan yhteyksillä

Maakuntaliitto,
Finavia

- kilpailun kehittäminen Joensuu-Helsinki -lentoliikenteessä

Maakuntaliitto,
kunnat, Finavia

Vesiliikenne
- sisävesikuljetusten ympärivuotisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa

Maakuntaliitto,
Liikennevirasto,
kunnat
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Kehittämislinjauksen toisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

25 000

Kunnat

Suunnittelu- ja selvitystarpeet
Taajamien jakeluliikenteen kehittämisselvitys
Pääteiden suunnitelmavalmiuden parantaminen (vt 9 Tuusniemi-Viinijärvi
yleis- ja tiesuunnitelmien laatiminen)

ELY

Toteutus
Päätieyhteyksien kehittäminen
- vt 6 Reijola-Repokallio

ELY

- vt 9 parantaminen välillä Onkamo-Niirala

ELY

- maantien 486 muuttaminen kantatieksi

ELY

Erikoiskuljetukset
- erikoiskuljetusreittien parantaminen (Joensuu) sekä kuntakohtaisten kadunkäyttösopimusten laatiminen

ELY, Joensuu,
kunnat

Terminaalit, logistiikkakeskukset ja satamat
- Keski-Karjalan ja Joensuun logistiikkakeskusten toteuttaminen, laaja yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen, yhdistettyjen kuljetusten terminaalin
toteuttaminen

Maakuntaliitto,
yksityiset toimijat, Tohmajärvi,
Joensuu

- raakapuun terminaaliverkoston kehittäminen

Metsäyhtiöt

- Joensuun satamatoimintojen kehittäminen

Joensuu

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen
- yöjunaliikenteen palauttaminen

Liikennevirasto

Lentoliikenne
- lentoaseman liityntäliikenteen ja sitä koskevan informaation kehittäminen
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Finavia, maakuntaliitto

Pidemmällä tähtäimellä toteutettavia toimenpiteitä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

Suunnittelu- ja selvitystarpeet
Maakunnan elinkeinorakenteen muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 20 000
tavaraliikenteeseen ja sen kehittämistarpeisiin Pohjois-Karjalassa

Maakuntaliitto,
ELY

Haja-asutusalueiden jakelu- ja noutokuljetusten yhdistämisjärjestelmän tar- 40 000
peen selvittäminen ja toteuttaminen

Kunnat

Kuntien hankintayhteistyön kehittäminen

Kunnat

Joukkoliikenteen kysyntä ja kehittämistarpeet Joensuun, Sortavalan, Petroskoin ja Pietarin välillä

ELY, liikennöitsijät

Toteutus
Päätieyhteyksien kehittäminen
- vt 6 Imatra-Joensuu parantaminen (liittymäjärjestelyt, keskikaiteelliset ohituskaistat ja rinnakkaistiejärjestelyt), sis. vt 6 Puhoksen liittymäjärjestelyjen
2. vaihe (eritasoliittymä)

ELY

- vt 6 Joensuu-Uuro liittymäjärjestelyt, keskikaiteelliset ohituskaistat ja rinnakkaistiejärjestelyt

ELY

- vt 9 parantaminen vaiheittain välillä Kuopio-Joensuu, sis. vt 9 Ylämyllyn
liittymä

ELY

Rataverkon kehittäminen
- Porokylä-Vuokatti -rataosuuden järeämpi perusparantaminen

Liikennevirasto

- Siilinjärvi-Joensuu ja Pieksämäki-Joensuu sähköistys ja kantavuuden nosto

Liikennevirasto

Rajayhteyksien ja palvelujen kehittäminen
- tilapäisten rajanylityspaikkojen (Haapovaara, Inari) kehittäminen

Rajavartiolaitos

- Niiralan ratapihan automatisoinnin lisääminen, valvontakamerajärjestelmä
sekä konttikuljetusjärjestelmän kehittäminen

Rajavartiolaitos

Terminaalit, logistiikkakeskukset ja satamat
- Uimaharjun ratapihajärjestelyt

Liikennevirasto

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen
- Pietarin yhteyksien kehittäminen

VR, Liikennevirasto

- Joensuu-Oulu henkilöjunaliikenteen kehittäminen

VR

Lentoliikenne
- säännöllisen reittiliikenteen kehittäminen Petroskoihin
- kotimaan poikittaisten yhteyksien kehittäminen

Liikennöitsijät,
Finavia
Liikennöitsijät,
Finavia
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3. Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen
Maakunnassa toimii nykyisin maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä (yhteysverkkotyöryhmä) sekä Joensuun ja Keski-Karjalan seudulliset
liikennejärjestelmätyöryhmät. Lisäksi Pielisen
Karjalaan tullaan perustamaan vastaava työryhmä. Liikenneasioiden tiimoilta on maakunnassa
myös lukuisia muita työryhmiä, esim. seudulliset
joukkoliikennetyöryhmät sekä kuntakohtaiset
liikenneturvallisuus- ja kuljetustyöryhmät yms.
Vaikka työryhmiä toimii paljon, ei niiden välinen
yhteistyö ole riittävän tehokasta. Myös kytkentä
maankäytön suunnitteluun sekä erityisesti päätöksentekijöihin on suurelta osin puutteellista.
Maakuntien välistä yhteistyötä kehitettävä
Suuri osa maakuntien kehittämistyöstä edellyttää
maakuntatasoa laajempaa yhteistyötä. Tämä korostuu myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa,
koska liikkuminen ja kuljetukset eivät noudata
maakuntarajoja. Itä-Suomen maakunnilla on useita yhteisiä edistettäviä hankkeita sekä liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyviä selvitystarpeita.
Maakuntien välistä liikennejärjestelmä- ja edunvalvontayhteistyötä tulee edistää systemaattisesti
Itä-Suomi-yhteistyöhön pohjautuen. Laajempien
useita maakuntia koskevien tarkastelujen merkitys korostuu myös muutoin tulevaisuudessa.
Maakunnalliset ja seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät muodostavat maakunnassa tehtävän
liikennejärjestelmätyön rungon
Maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä
koordinoi ja ohjaa koko maakunnan liikennejärjestelmätyön kehittämistä, kun taas seudulliset
työryhmät vastaavat omien seutujensa liikennejärjestelmätyön koordinoinnista. Seututason tarkastelut ovat yleensä maakuntatasoa tarkempia,
mutta työn yhteensovittaminen on erittäin tärkeää.
Yhteensovittamisen kannalta on oleellista, että
seudullisten työryhmien puheenjohtajat kuuluvat
myös maakunnalliseen työryhmään.
Maakuntatasolla määritellään koko maakunnan
liikennejärjestelmän yhteiset kehittämislinjaukset.
Linjauksia sovelletaan seutujen liikennejärjestelmätyössä. Seudulliset työryhmät määrittävät toisaalta koko seutua koskevia yhteisiä tarkempia
toimintalinjauksia, joita sovelletaan myös kuntien
omassa toiminnassa ja jotka toimivat taustatukena kuntakohtaisia päätöksiä valmisteltaessa.
Kuntatasolta esiin nousevat linjaukset ohjaavat
osaltaan myös seudullisen tason ja tätä kautta
myös maakuntatason työtä.
58

| Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Sekä maakunnalliseen että seudullisiin liikennejärjestelmätyöryhmiin tulee saada myös elinkeinoelämän aktiivinen edustus. Seudullisten työryhmien toiminnan valmistelijana ja sihteeritehtävissä
käytetään Savo-Karjalan liikennejärjestelmäkoordinaattorihanketta.
Liikennettä käsittelevien työryhmien yhteenkytkentää tulee kehittää
Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö tulee linkittää muihin liikennettä ja maankäyttöä seuduilla,
maakunnassa ja koko Itä-Suomessa käsitteleviin
työryhmiin. Kytkentä kuntakohtaisiin liikenneturvallisuus- ja kuljetustyöryhmiin tulee varmistaa.
Eri ryhmien vastuita tulee selkeyttää sekä resurssoida työryhmille työaikaa ja panoksia.
Seutujen vaikutusmahdollisuuksia liikennejärjestelmän eri osa-alueita koskevaan päätöksentekoon tulee lisätä seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta.
Yksi keino lisätä maakunnallisen liikennejärjestelmätyön vaikuttavuutta ja tehokkuutta on kehittää työryhmien ohella esim. kerran vuodessa
kokoontuvia foorumeja, joissa käyttäjien tarpeet
(asuminen, liikkuminen, elinkeinoelämä) tulevat
paremmin huomioiduiksi.
Liikenteen osa-alueita koskevan yhteistyön ja toiminnan kehittäminen
Liikenteen suunnittelua käsitteleviin työryhmiin tulee saada mukaan myös laajemmin muiden hallintokuntien ja eri käyttäjäryhmien edustajia. Tämä
on tärkeää, jotta liikennejärjestelmän kehittämiseen voidaan aidosti tarttua koko käytettävissä
olevan keinovalikoiman laajuudella.
Liikenneturvallisuustyön osalta on tärkeää varmistaa kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien aktiivinen toiminta sekä kehittää laajemmin
liikenneturvallisuustyön organisointia. Liikenneturvallisuustyötä tulee kehittää poikkihallinnollisesti,
asenteisiin vaikuttamisen tehokkuutta painottaen
ja uudentyyppisiä keinoja hakien. Apuna voidaan
käyttää käynnissä olevaa Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanketta. Liikenneturvallisuustyön
osalta tulee laaditut kuntien liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat toteuttaa järjestelmällisesti sekä saada suurimmat työnantajat mukaan
liikenneturvallisuustyöhön (työmatkaliikkuminen
osaksi työturvallisuussuunnittelua). Em. suunni-

telmiin tulisi jatkossa sisällyttää myös kestävän
liikkumisen näkökulma.

jatkossa suunnitella yhdessä eri organisaatioiden
kesken.

Esteettömyysasioiden paremmaksi huomioonottamiseksi esitetään kuntien esteettömyysvastaavien
nimeämistä. Esteettömyysvastaavien tehtävänä
olisi esteettömyystyön koordinointi kunnissa sekä
esteettömyysasioiden paremman huomioon ottamisen varmistaminen.

Rahoitukseen vaikuttaminen

Joukko- ja henkilöliikenteen osalta tulee varmistaa
seudullisten joukkoliikennetyöryhmien aktiivinen
toiminta ja tässä suunnitelmassa esitettyjen painotusten huomiointi myös ko. työryhmien toiminnassa. Seudullisille ryhmille vaihtoehtoisena tulee
selvittää mahdollisuudet perustaa vain yksi koko
maakunnan käsittävä työryhmä. Myös kytkentä
kuntien kuljetustyöryhmiin ja niiden aktiivinen toiminta on tärkeää. Henkilökuljetusten tehostamiseksi tulee lisätä kuntien eri hallintokuntien suunnittelu- ja hankintayhteistyötä sekä rahoituksen
koordinointia. Apuna kannattaa hyödyntää esim.
seudullisesti palkattavia kuljetussuunnittelijoita.
Matkailuorganisaatiot kannattaa ottaa mukaan
maakunnan lento- ja liityntäliikennepalvelujen
kehittämistä koskevaan työhön.
Tieverkon hoito- ja ylläpitoyhteistyötä tulee kehittää laatimalla ELY:n hoito- ja ylläpitosuunnitelmat
sekä määrittelemällä alueurakoiden lähtökohdat
yhdessä seutujen kanssa. Myös organisaatiorajat
ylittävän hoito- ja ylläpitoyhteistyön esteitä tulee
pyrkiä poistamaan tavoitteena yhteistyön lisääminen hoidossa ja ylläpidossa (maantiet ja katuverkko sekä metsäautotiet ja yksityistiet).
Logistiikkayhteistyötä tulee lisätä yritysten kesken,
yritysten ja viranomaisten välillä sekä julkisyhteisöjen kesken. Logistiikka-osaamista tulee kehittää yhteistyössä yritysten kanssa (kuljetusketjujen
suunnittelu ja hallinta).
Kuntien hankintayhteistyötä tulee kehittää maantieteellisesti sopivina kokonaisuuksina (hankinta
ja varastointi sekä kuljetusten optimointi).
Asukas- ja asiakaspalautteen hyödyntämistä kehitettävä
Asukas- ja asiakaspalautteiden kerääminen ja
hyödyntäminen on nykyisin hajanaista eikä liikennesektorin eri toimijoille tulevia palautteita saada
tietoon yhtenäisesti. Palautteiden hankkiminen
ja palautteista aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen tulee organisoida yhtenäisellä tavalla
ELY:n, maakuntaliiton ja kuntien kesken. Lisäksi
asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen tulee

Väylänpidon ja liikennepalvelujen kokonaisrahoituksen nykyinen taso on riittämätön eikä esim.
alueellisiin pieniin investointeihin ole juuri mahdollisuuksia. Maakunnan tulee vaikuttaa liikennejärjestelmän rahoitustasoihin ja rahoituksen jakautumiseen. Liikennejärjestelmän kehittämistä haittaa
myös rahoituksen suuntaamiseen liittyvän päätöksenteon hajanaisuus. Maakunnassa tulee seurata valtakunnantasolla esille nousemassa olevien
seudullisten liikennejärjestelmärahastojen kehittymistä ja päättää suhtautuminen ko. rahastoihin
niiden toteuttamismahdollisuuksien selviämisen
myötä. Rahastomalli voi ensi vaiheessa käsittää
suunnitelmien ja selvitysten teettämisen ennen
laajempaa hankkeiden rahoitusta ja teettämistä
(osapuolet luovuttaisivat osan käyttämästään rahoituksesta seudullisella tasolla päätettäväksi).
Ko. malli antaisi mahdollisuuksia myös alueen
päätösvallan lisäämiseen. Yksittäisten hankkeiden toteuttamiseksi tulee hakea myös ennen tätä
uusia rahoitusmalleja (hankkeistaminen, pilotointi,
osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin).
Päätöksentekijöiden sitouttaminen liikennejärjestelmän kehittämiseen
Päätöksenteko tulee kytkeä selvästi nykyistä
paremmin liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja
-työhön, jotta sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin
vahvistuu. Maakuntatason kytkentä toimii paremmin kuin seudullinen. Kehittämistä tulee suunnata
siten erityisesti seututason toimintaan.
Seudullisten suunnitelmien pohjalta laadittavat ja
päivitettävät seudulliset aiesopimukset tulee jatkossa hyväksyttää entistä perusteellisemmin eri
organisaatioiden päättäjillä. Liikennejärjestelmän
kehittämislinjaukset tulee myös sisällyttää maakuntatason ohella paremmin myös seutujen ja
kuntien strategisiin suunnitelmiin, jolloin ne tulevat
myös kuntatasolla käsiteltäviksi ja päätettäviksi.
Malleja liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseksi
Liikenteen ja maankäytön suunnittelussa tulee
päästä ”sanoista tekoihin”. Suunnittelu tulee sovittaa yhteen sekä kuntatasolla, seuduilla että
maakunnassa. Lisäksi tulee päättää yhteisistä
pelisäännöistä niin kuntien välillä kuin käyttäjien
suuntaan sekä tukea valtakunnallisen tason tavoitteiden jalkauttamista myös maakunnallisen,
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seudullisen ja paikallisen tason maankäytön suunnitteluun.
Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset (palvelujen saavutettavuus) ja liikenneturvallisuusnäkökulma tulee ottaa maankäytön suunnittelussa keskeisiksi
lähtökohdiksi. Maankäytön suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huolehtia myös siitä, että uudet
alueet kytkeytyvät olemassa olevaan joukkoliikennejärjestelmään.
Maankäytön osalta tulisi toimia edellä esitettyjen
liikennejärjestelmän kehittämislinjausten toteutumiseksi esim. seuraavasti:
- Lähipalveluiden saavutettavuus kävellen ja
pyörällä otetaan maankäytön suunnittelussa keskeiseksi lähtökohdaksi.
- Uuden maankäytön sijoittamisessa huomioidaan aina alueen kytkeytyminen joukkoliikennejärjestelmään (palvelutaso).
- Taajamien reuna-alueita eheytetään ja
taajamakeskustoja kehitetään kokonaisvaltaisesti.
- Taajamien lähipalveluverkostoja elvytetään
(turvataan nykyisten palveluiden säilyminen). Kaupan suuryksiköt tulee sijoittaa
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen.
- Haja-asutuksen uudisrakentamista keskitetään; haja-asutusta ohjataan kyläkeskuksiin
ja kyläkeskusverkostoa kehitetään maaseutuasutuksen selkärangaksi.
- Kunnat huolehtivat maanhankinnan ja
kaavoituksen oikea-aikaisuudesta ja riittävyydestä. Huolehditaan riittävästä tonttitarjonnasta ”haitallisen” hajarakentamisen
vähentämiseksi.
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Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen konkretisoimiseksi esitetään, että:
- Maakunnan liikennestrategian tavoitteet ja
kehittämislinjaukset sisällytetään kuntien,
seutujen ja maakunnan suunnitelmiin.
- Seutujen ja kuntien yleis- ja asemakaavoihin sisällytetään kevyen liikenteen ja
joukkoliikenteen reitistön suunnittelu.
- Kaavojen liikenteellisten vaikutusten
arviointia kehitetään (liikenneturvallisuusauditoinnit, joukkoliikennearvioinnit, tarkistuslistat eri kulkutapojen käytettävyyden
arvioimiseksi, jne.).
- Liikennejärjestelmän palvelutasoa kuvaavia
vyöhykejaotteluita (kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeet) sisällytetään kaava- ja
suunnittelumääräyksiin.
Lisäksi liikennejärjestelmätarkastelut tulee saada
osaksi seudullisten ilmastostrategioiden laatimista.

Arvioikaa seuraavia kehittämislinjauksia niiden keskinäisen tärkeyden suhteen asteikolla (1) vähemmän tärkeä ... (5) poikkeuksellisen tärkeä
Maankäytön suunnittelussa ja sijoittamisessa huolehditaan siitä, että uudet alueet kytkeytyvät
olemassa olevaan joukkoliikennejärjestelmään.

4,0

Lisätään seutujen vaikutusmahdollisuuksia liikennejärjestelmän eri osa-alueiden kehittämistä
koskevaan päätöksentekoon. Liikennejärjestelmätyön vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä eri
osapuolten kesken.

3,9

Logistiikkayhteistyötä lisätään yritysten kesken, yritysten ja viranomaisten välillä sekä
julkisyhteisöjen kesken. Logistiikka-osaamista kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa
(kuljetusketjujen suunnittelu ja hallinta).

3,9

Kuntien henkilökuljetusten suunnittelun ja hankinnan koordinoinnin kehittäminen.

3,8

Kuntien hankintayhteistyötä kehitetään maantieteellisesti sopivina kokonaisuuksina (hankinta ja
varastointi sekä kuljetusten optimointi).

3,8

Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset (palveluiden saavutettavuus) ja liikenneturvallisuusnäkökulma
otetaan maankäytön suunnittelussa keskeisiksi lähtökohdiksi.

3,7

Liikenneturvallisuutta kehitetään poikkihallinnollisesti, asenteisiin vaikuttamisen tehokkuutta
painottaen ja uudentyyppisiä keinoja hakien.

3,7

Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun tiivistä yhteenkytkentää parannetaan sekä
tuetaan valtakunnallisen tason tavoitteiden jalkauttamista myös maakunnallisen, seudullisen ja
paikallisen tason maankäytön suunnitteluun.

3,7

Maakunnallisen ja seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien sekä liikenteen eri osa-alueita
käsittelevien ryhmien yhteenkytkentää kehitetään sekä selkeytetään eri ryhmien vastuita.
Työryhmille resursoidaan riittävästi työaikaa ja panoksia.

3,6

Maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä koordinoi ja ohjaa maakunnan liikennejärjestelmän
kehittämistä. Seutujen liikennejärjestelmätyötä koordinoivat seudulliset
liikennejärjestelmätyöryhmät.

3,6
3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Kuva 20. Joukkoliikenne- ja logistiikka-asiat ja seutujen vaikutusmahdollisuudet nousivat esille kysyttäessä päätöksentekijöiltä eri kehittämislinjausten tärkeyttä.

Kehittämislinjauksen ensimmäisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

Liikennejärjestelmätyö
Itä-Suomen maakuntien välisen liikennejärjestelmäyhteistyön kehittäminen
sekä ylimaakunnallisten kehityskäytävien edistäminen

Maakuntaliitot

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyön organisointi sekä seudullisten lj-työryhmien puheenjohtajien ottaminen mukaan työryhmään

Maakuntaliitto

Seudullisen lj-koordinaattorihankkeen vakinaistaminen ja hyödyntäminen

ELY, kunnat

Eri hallintokuntien ja käyttäjäryhmien edustajien ottaminen mukaan liikenteen
suunnitteluun

ELY, kunnat

Päättäjätahojen sitouttaminen liikennejärjestelmän kehittämiseen

Maakuntaliitto,
ELY, kunnat

Liikenneturvallisuus- ja esteettömyystyö
Kuntakohtaisten liikenneturvallisuustyöryhmien toiminnan aktivointi

Kunnat

Kuntien osallistuminen liikenneturvallisuustoimijahankkeen rahoitukseen

Kunnat

Joukkoliikenneyhteistyö
Seudullisten joukkoliikennetyöryhmien/yhden maakunnallisen työryhmän perustaminen ja vastuutus

ELY, kunnat

Tiestön hoito- ja ylläpitoyhteistyö
ELY:n hoito- ja ylläpitosuunnitelmien vuorovaikutteinen laatiminen seudullisesti

ELY

Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus
Liikenteen ja maankäytön suunnittelun järjestelmällinen yhteensovittaminen
sekä kunta-, seutu- että maakuntatasoilla

Maakuntaliitto,
kunnat
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Kehittämislinjauksen toisen vaiheen tehtäviä ovat:
Toimenpide

€

Vastuutaho

Liikennejärjestelmätyö
Seudulliset ljtyöryhmät
Maakuntaliitto,
ELY, kunnat
Maakuntaliitto,
ELY, kunnat

Seudullisten elinkeinoyhtiöiden ottaminen mukaan seutujen lj-työhön
Asukas- ja asiakaspalautteen hyödyntämisen parantaminen
Uusien rahoitusmallien kehittäminen (pilotointi, kansainväliset hankkeet)
Liikenneturvallisuus- ja esteettömyystyö
Kestävän liikkumisen näkökulman sisällyttäminen kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Kunnat

Kuntien esteettömyysvastaavien nimeäminen

Kunnat

Joukkoliikenneyhteistyö
Henkilökuljetusten suunnittelu- ja hankintayhteistyön sekä rahoituksen koordinoinnin kehittäminen

ELY, kunnat

Matkailuorganisaatioiden ottaminen mukaan lento- ja liityntäliikennepalvelujen
kehittämistyöhön

ELY

Logistiikkayhteistyön lisääminen

Kunnat, toimijat,
ELY

Kuntien hankintayhteistyön lisääminen

Kunnat

Pidemmällä tähtäimellä toteutettavia toimenpiteitä ovat:
Toimenpide

62

€

Vastuutaho

Seudullisten kuljetussuunnittelijoiden palkkaaminen

Kunnat

Seudullisten liikennejärjestelmärahastojen kehittymisen seuraaminen, käyttöönotto?

ELY, kunnat

Organisaatiorajat ylittävän hoito- ja ylläpitoyhteistyön esteiden vähentäminen
ja yhteistyön lisääminen

ELY, kunnat
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6.3 Kärkitehtävät
Maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen
kärkitehtävät on määritelty priorisoimalla maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiä osa-alueita.
Kärkitehtävät käynnistetään esitetyistä kehittämistoimenpiteistä ensimmäisenä. Kärkitehtävien
tarkemmasta ohjelmoinnista ja käynnistämisestä
vastaavat esitetyt vastuutahot ja niiden toteutumista seurataan maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksissa järjestelmällisesti.

1. Maakunnassa tehtävän liikennejärjestelmätyön kehittäminen ja päätöksentekijöiden sitouttaminen
Maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän organisointia ja kokoonpanoa tarkennetaan. Työryhmään otetaan mukaan seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien puheenjohtajat. Työryhmän
kokouksissa seurataan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen pohjalta laadittavan aiesopimuksen toteuttamista.
Maakunnassa tehtävän seudullisen liikennejärjestelmätyön koordinoinnista vastaavat Joensuun,
Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät. Toiminnan tukena
käytetään seudullista liikennejärjestelmäkoordinaattoria.
Maakunnassa toimivien liikenteen ja maankäytön suunnittelua käsittelevien työryhmien toimintaa ja yhteenkytkentää tehostetaan. Työryhmiin otetaan mukaan muiden hallintokuntien ja eri
käyttäjäryhmien edustajia, jotta koko liikennejärjestelmän kehittämisen keinovalikoima saadaan
paremmin käyttöön.
Päättäjätahot sitoutetaan liikennejärjestelmän kehittämiseen hyväksyttämällä seudulliset liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimukset ja niiden päivitykset sekä sisällyttämällä liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset maakuntatason ohella kuntien ja seutujen kehittämisstrategioihin.
Vastuu: maakuntaliitto

2. Rahoitukseen vaikuttaminen
Nykyisillä rahoitustasoilla ja -malleilla ei alueellisia investointeja pystytä toteuttamaan juuri lainkaan. Maakunnassa tulee pyrkiä vaikuttamaan vahvasti siihen, että valtakunnallista kehittämisrahoitusta suunnattaisiin esim. teemoittamisen kautta myös pienempiin alueellisiin investointeihin.
Samalla tulisi alueille saada lisää päätösvaltaa koskien rahoituksen kohdentamista.
Vastuu: maakuntaliitto, ELY, kunnat
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3. Kestävien kulkutapojen käytön edistäminen taajamien päivittäisessä
liikkumisessa
Kevyen ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä taajamien päivittäisessä liikkumisessa
edistetään suunnitellusti ja koordinoidusti. Taustana kehittämistyölle toimivat mm. laaditut ja
laadittavat kunta-/seutukohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat, seudulliset joukkoliikenteen
palvelutasoselvitykset sekä kevyen ja joukkoliikenteen laatukäytäväselvitykset. Kehittämistyössä
otetaan huomioon laaja keinovalikoima väylien toteuttamisesta ja kunnossapidosta lähtien ja
älyliikenteen antamat mahdollisuudet hyödyntäen.
Kevyen liikenteen kulkutapaosuutta pyritään lisäämään vaiheittain parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kuntien taajamakeskustoissa sekä palvelujen saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta edullisilla alueilla. Myös merkittävien työpaikkakeskittymien
saavutettavuus tulee turvata. Toimenpiteissä tulee ottaa huomioon taajamakeskustojen sekä
keskeisten asuin- ja työpaikka-alueiden väliset yhteydet (vyöhykeajattelun pohjalta), koulujen
lähialueiden liikenneturvallisuus, lasten ja nuorten harrastetoimistojen saavutettavuus sekä ikääntyneiden omatoiminen liikkuminen (esteettömyys). Toimenpiteiden ohjelmointi tehdään seudullisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä.
Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kehittämisen taustaksi tarkennetaan/määritetään ensi vaiheessa seutujen realistiset joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet ja niiden pohjalta
tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Joensuun seudulla tulee lisäksi pyrkiä yhden seudullisen joukkoliikenneviranomaisen malliin. Toimenpiteiden toteuttamisessa priorisoidaan työmatkaliikennettä
palvelevia yhteyksiä niin Joensuun seudun joukkoliikenteen laatukäytävissä kuin kuntakeskusten
välisessä liikenteessä.
Vastuu: seudulliset liikennejärjestelmä- ja joukkoliikennetyöryhmät

4. Raideliikenteen kilpailukyvyn parantaminen henkilöliikenteessä
Karjalanradan henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen on maakunnan joukkoliikenteen kannalta keskeinen kehittämiskohde. Maakuntaliiton ohjaamaa EU-rahaa on käytetty tasoristeysten
poistamiseen väliltä Joensuu-Kitee. Poistotyötä tulee jatkaa välillä Kitee-Imatra vaikuttamalla
rahoituksen saamiseen ja ohjaamalla rahoitusta ko. hankkeeseen. Tasoristeysten poiston tuoma
nopeuttamispotentiaali tulee hyödyntää täysimääräisesti. Lisäksi tulee vaikuttaa Karjalanradan
muiden parantamishankkeiden käynnistämiseen siten, että nopea henkilöjunaliikenne voidaan
ulottaa Joensuuhun asti. Karjalanradan aikataulut tulee saada yhteensopiviksi Helsinki-Pietari
-välin nopeutuviin junayhteyksiin.
Yöjunaliikenteen käynnistämiseen vaikutetaan yhdessä Itä-Suomen maakuntaliittojen kanssa.
Joensuun matkakeskuksen toteuttamista sekä raideliikenteen liityntäliikennettä edistämällä tuetaan matkaketjujen toimintaa ja yhteensovittamista sekä raideliikenteen suosiota. Matkakeskuksen toteuttaminen edellyttää Joensuun ratapihan parantamista.
Vastuu: maakuntaliitto, ELY, Liikennevirasto
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5. Haja-asutusalueen joukkoliikenne
Haja-asutusalueen joukkoliikennettä kehitetään kutsujoukkoliikenteenä kyytitakuuajattelun pohjalta. Lähivuosien kehittämistoimenpiteissä tukeudutaan käynnistymässä olevaan Pielisen Karjalan
RTS-hankkeeseen sekä hankkeesta saataviin kokemuksiin. Ko. kokemuksia hyödynnetään myös
muiden alueiden joukkoliikennettä kehitettäessä. Esitettävät muutokset tulee saada pysyviksi.
Haja-asutusalueen yhteyksien kehittämistoimenpiteissä otetaan huomioon mahdollisuudet järjestää ajettavat reitit siten, että ne palvelevat asiointiliikenteen ohella lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi reittien tulisi toimia kaukoliikenteen keräilykuljetuksina ja niihin tulee
pystyä yhdistämään myös lakisääteisiä kuljetuksia sekä muita haja-asutusalueen kuljetuksia.
Kehittämistoimenpiteissä tulee ottaa huomioon todellinen kysyntä. Yhteistyötä Kelan kuljetusten
suunnittelun kanssa tulee kehittää.
Kuntakeskusten välisen joukkoliikenteen reitit sekä koululaisliikenne tulee mahdollisuuksien mukaan osoittaa kulkemaan ns. kehittyvien kylien kautta sekä laajemmin koordinoida yhteen kuntien
asiointi- ja palveluliikenne sekä kuntakeskusten välinen liikenne.
Keskeisiin kyliin toteutetaan ns. kyläpysäkkiverkosto.
Toimenpiteiden määrittelemiseksi laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä Pielisen Karjalan
ja Keski-Karjalan seudulliset joukkoliikenteen palvelutasoselvitykset. Selvityksissä tulee ottaa
huomioon em. RTS-hanke.
Vastuu: seudulliset joukkoliikennetyöryhmät

6. Pientiestön ympärivuotisen liikennöitävyyden varmistaminen
Pientiestön hoidon ja ylläpidon kohdentamista kehittämällä panostetaan elinkeinoelämän kuljetusketjujen ja haja-asutusalueella asuvien liikkumisen kannalta ongelmallisimpien tiejaksojen
liikennöitävyyden parantamiseen.
Kohdentamista tehostetaan lisäämällä pientiestön hoidon ja ylläpidon seudullisen suunnittelun
yhteistyötä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kuntien välillä että kuntien kesken. Yhteistyö perustuu seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan ja alueurakoiden
sisällön vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Ongelmakohteiden sekä yhteensovittamistarpeiden
kartoittaminen tehdään seudullisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä.
Lisäksi organisaatiorajat ylittävän hoito- ja ylläpitoyhteistyön esteitä poistetaan järjestelmällisesti
tavoitteena yhteistyön lisääminen hoidossa ja ylläpidossa (maantiet ja katuverkko sekä metsäautotiet ja yksityistiet).
Maakunnassa vaikutetaan valtakunnallisen kehittämisrahoituksen suuntaamiseksi puuhuollon,
turvekuljetusten, maa- ja metsätalouden, bioenergian kuljetusten sekä asutuksen kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Hankkeiden edistämiseksi pyritään teemoittamaan kehittämishankkeita
laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
Yksityistiestön liikennöitävyyden varmistamiseksi osapuolet pyrkivät nostamaan yksityistieavustusten tasoa, tukevat isännöintitoiminnan yleistymistä sekä lisäävät yhteistoimintaa tiekuntien,
valtion viranomaisten ja metsäkeskusten kesken sekä eri tiekuntien välillä.
Vastuu: ELY, kunnat
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7. Aluelogistiikan kehittäminen
Alueen logistiikka- ja kuljetuspalvelujen sekä niiden tarvitsemien tuki- ja yhteispalvelujen keskittämisen avulla on mahdollista huomattavasti tehostaa logististen järjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta. Aluelogistiikan sekä alueellisen logistiikkayhteistyön konkreettisten kehittämistarpeiden
ja toimenpiteiden selvittämiseksi laaditaan ensi vaiheessa selvitys Joensuun seudun logistiikkakeskuksen todellisesta kysynnästä sekä alueellisen logistiikkayhteistyön kehittämistarpeista ja
-mahdollisuuksista. Selvityksessä tulee ottaa kantaa myös yhdistettyjen kuljetusten potentiaaliin
sekä jo pidemmälle selvitetyn Karjalan logistiikkakeskuksen sekä mahdollisen Joensuun logistiikkakeskuksen toimintojen yhteensovittamiseen. Logistiikkakeskuksilla tulee tukea myös Venäjän
kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä.
Selvityksen tulosten pohjalta laaditaan vaiheistettu ja konkreettinen aluelogistiikan kehittämisohjelma.
Logistiikkayhteistyön kehittämiseksi esitettävät toimenpiteet hankkeistetaan seudullisten elinkeinoyhtiöiden johdolla. Kehittämiskohteita ovat logistiikan tietämyksen ja osaamisen kehittäminen,
logistiikkapalvelujen kehittäminen, yritysten yhteistyön lisääminen sekä alihankintaverkostojen
kehittäminen ja tukeminen.
Vastuu: maakuntaliitto

8. Lentoliikenteen vuorotarjonnan ja hintakilpailukyvyn kehittäminen
Joensuun lentoaseman vuorotarjontaa Helsinkiin tulee kehittää ilta- ja aamuvuorojen osalta kansainvälisten jatkoyhteyksien parantamiseksi. Lisäksi lentoliikenteen hintakilpailukyvyn parantamiseksi tulee Helsingin ja Joensuun väliseen lentoliikenteeseen saada lisää kilpailua. Kehittäminen
edellyttää neuvotteluja mm. liikennöitsijöiden kanssa.
Vastuu: Finavia, maakuntaliitto, kunnat

9. Päätieyhteydet
Valtatien 23 välin Varkaus-Viinijärvi parantaminen on elinkeinoelämän kuljetusten kannalta keskeinen kehittämistoimenpide. Yhteys sijoittuu kolmen maakunnan alueelle ja sen toteutumiseen
tulee vaikuttaa laajalla maakuntien välisellä yhteistyöllä.
Kiireellisimpien päätieyhteyksien suunnitelmavalmiuden nosto on tärkeää hankkeiden edistämiseksi. Lähivuosina tulee parantaa suunnitelmavalmiutta valtatien 23 ohella valtatiellä 6 Raatekankaan ja Puhoksen liittymien kohdilla ja välillä Reijola-Repokallio sekä valtatiellä 9 välillä OnkamoNiirala. Hankkeiden edistämiseksi pyritään esim. valtateiden liittymäjärjestelyt teemoittamaan
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Vastuu: maakuntaliitto, ELY
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6.4 Vaikuttavuuden arviointi
ja riskitarkastelu
Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikuttavuutta
on arvioitu läpi suunnitteluprosessin. Vaikuttavuuden arviointiin tukeutuen on muodostettu edellä
esitetty liikennejärjestelmän kehittämispolku, jossa vaiheittain toteutettavat toimenpiteet tukevat
toisiaan ja varmistavat asetettujen tavoitteiden
toteutumista. Liikennejärjestelmän kehittämisen
vaikutusten kohdentumista on arvioitu eri liikkujaryhmien ja elinkeinotoimialojen näkökulmasta
sekä erikseen erilaisten toimintaympäristö- ja
aluetyyppien (taajama-alueet, taajamien reunaalueet, maaseutu, jne.) näkökulmasta. Keskeinen
osa vaikuttavuuden arviointia ovat myös olleet
maakunnan päätöksentekijöille sekä liikenteen
ja maankäytön asiantuntijoille suunnatut kyselyt
liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteista ja kehittämisen esteistä.
Yksittäisillä toimenpiteillä on aina sekä tavoiteltuja että ei-toivottuja vaikutuksia. Vaikutukset eri
liikkujaryhmiin voivat myös olla erisuuruisia ja
-suuntaisia. Monien vaikutuksien suuruutta, kohdentumista ja todennäköisyyttä ei voida arvioida
tarkkaan. Suunnitelman sisältämien yksittäisten
toimenpiteiden absoluuttisia vaikutuksia ei näin
ollen ole arvioitu, vaan esille on tuotu keskeisten toimenpideryhmien pääasiallinen vaikutusten
kohdentuminen, merkittävimmät hyötyjätahot
sekä toimenpiteisiin liittyvät suurimmat haitat ja
ristiriidat tavoitteisiin nähden.
Vaikuttavuuden kohdentuminen
Suunnitelman vaikutukset kohdistuvat tehokkaimmin maakunnan sisällä tapahtuvaan ihmisten arjen liikkumiseen sekä elinkeinoelämän keskeisten
osaamis- ja painopistealueiden kilpailukyvyn parantumiseen niin maakunnan sisäisissä kuin ulkoisissa kuljetuksissa. Erityisesti joukkoliikenteen
kehittämisen osalta vaikutukset kohdistuvat myös
maakunnan ulkoiseen liikkumiseen, pitkämatkaiseen työssäkäyntiin, työasiointiin ja matkailuun.
Alueellisesti tarkasteltuna suunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet painottuvat varsin tasaisesti eri aluetyyppien; kaupunkiseutujen, taajamien ja maaseutualueiden välillä. Näin suurelta osalta siksi, että
työssä on alusta alkaen haluttu korostaa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämistä liikennejärjestelmän kehittämisen keinoin. Liikennejärjestelmää
ja yhdyskuntarakennetta yhdessä kehittämällä
voidaan myös maaseudun asukkaiden liikkumista ohjata nykyistä turvallisempaan ja ympäristön
kannalta kestävämpään suuntaan.

Vahvasta joukkoliikenteen kehittämisotteesta johtuen suunnitelman vaikutukset kohdistuvat erityisesti autottomaan väestönosaan niin taajamissa
kuin taajamien ulkopuolella. Monipuolisten ja
kannattavien liikkumispalvelujen järjestäminen on
haja-asutusalueilla kuitenkin vaikeampaa ja vaatii enemmän ponnisteluja kuin kaupunkimaisissa
ympäristöissä. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden
kehittämisen vaikutukset ovat sen sijaan merkittävimmät taajamissa ja kaupunkikeskustoissa, joissa vaikutukset kohdistuvat kaikkiin liikkujaryhmiin.
Taajamien liikennejärjestelyiden kehittäminen palvelee erityisesti ikääntyvän väestön sekä lapsien
ja nuorten liikkumisen tarpeita eli liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä.
Elinkeinoelämän puolella toimialoista suurimpia
hyötyjäosapuolia ovat kuljetusten osalta metalli- ja muoviteollisuus, metsäteollisuus sekä kiviaines- ja kaivannaisteollisuus. Työmatkaliikkumisen
sujuvuuden parantaminen tukee myös useimpien
toimialojen toimintaedellytyksiä. Suurimmat vaikutukset syntyvät kokonaisuutena aluelogistiikan ja
kuljetusketjujen sujuvuuden kehittämisestä.
Pääteiden ja raideliikenneyhteyksien kehittämisestä aiheutuu elinkeinoelämälle merkittäviä hyötyjä
niin kuljetusten kustannustehokkuuden kuin täsmällisyyden parantumisen kautta. Raideliikenteen
kehittäminen edistää myös tavoitetta kuljetusten
suuntaamisesta ympäristöystävällisempiin kuljetusmuotoihin. Vesiliikenteen kilpailukykyä kehittämällä luodaan myös mahdollisuuksia maakunnan
kannalta tärkeiden bioenergia- ja kiviainesalojen
kuljetusten kustannustehokkuuden parantamisella. Venäjän suunnan yhteyksien kehittyminen
tukee laajasti maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä niin kuljetusten, Venäjän rajan läheisyyden hyödyntämisen kuin mm. henkilöliikenteen
sujuvuuden paranemisen kautta.
Vaikuttavuus tavoitealueittain
Suunnitelmassa tavoitteet ja kehittämislinjaukset
asetettiin sekä koskien pohjoiskarjalaisten arjen
liikkumista että maakunnan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lisäksi omana tavoitealueenaan käsiteltiin maakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittämistä. Ihmisten liikkumista
ja elinkeinoelämän kuljetuksia tarkasteltiin sekä
maakunnan sisäisinä että maakunnan ulkopuolelle suuntautuvina tarpeina.
Turvallisten ja sujuvien arjen matkojen osalta
suunnitelmassa on vahva painotus kestävämpien liikkumistottumusten edistämisessä, erityisesti
joukkoliikennepalveluiden kehittämisessä ja käytön houkuttelevuuden lisäämisessä. Kevyen liiPohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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kenteen olosuhteiden kehittämisessä painopiste
on taajamissa ja taajamien reuna-alueilla, palveluiden saavutettavuus huomioiden. Autoliikenteen
olosuhteita parannetaan erityisesti liikenneturvallisuusperusteisesti, mutta maaseudun pientiestön
osalta myös liikennöitävyysnäkökulmat huomioon
ottaen.
Suunnitelma tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista, mutta ei yksinään riitä varmistamaan
kaikkien tavoitteiden toteutumista (ks. riskien arviointi). Toimenpiteiden myötä tavoite ohjata liikkumista kohti ympäristöystävällisiä kulkutapoja
toteutuu varsin hyvin, vaikka kulkutapaosuuksissa tapahtuvat muutokset ovat suhteellisen hitaita.
Kohdentamalla toimenpiteet oikein on kuitenkin
mahdollista saavuttaa nopeastikin paikallisesti
merkittäviä vaikutuksia. On myös hyvä tiedostaa,
että pohjoiskarjalalaisten päivittäisiin valintoihin,
niin liikkumisen kuin asumisen osalta, liittyy jo
nykyisessä liikennejärjestelmässä paljon mahdollisuuksia, joilla liikkumisesta aiheutuviin kustannuksiin, liikenneturvallisuuteen, liikkumiseen
kuluvaan aikaan ja aiheutuviin päästöihin voidaan
vaikuttaa luopumatta kuitenkaan matkojen tekemisestä. Pohjoiskarjalalaisten omat valinnat ovatkin
merkittävässä roolissa suunnitelmassa esitettyjen
tavoitteiden saavuttamisessa.
Joukkoliikenteen palvelutaso ja kilpailukyky paranee erityisesti Joensuun seudulla ja seutujen
välisessä liikenteessä, mutta myös maakuntakeskusten välillä. Joensuuhun suunnitteilla oleva
matkakeskus yhdistäisi toteutuessaan yhdeksi kokonaisuudeksi joukkoliikenteen paikallis-,
seutu- ja valtakunnalliset yhteydet sekä asemat
alueineen, tiloineen ja palveluineen. Tämä parantaisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta niin maakunnan sisäisessä kuin maakunnan ulkopuolelle
suuntautuvassa liikenteessä. Myös maaseudun
joukkoliikenteen palvelutaso voitaneen säilyttää
ennallaan, kun uudenlaisia vähäiseen kysyntään
suunniteltuja asiointi- ja kuljetuspalveluita päästään toteuttamaan käytännössä. Toimenpiteistä
huolimatta joukkoliikenteen palvelutaso tulee
edelleen vaihtelemaan huomattavasti maakunnan eri osien välillä ja maaseutumaisissa kunnissa
henkilöauto tulee myös tulevaisuudessa olemaan
pääasiallinen kulkutapa.
Maakunnan ulkoisen saavutettavuuden näkökulmasta Karjalanradan henkilöjunaliikenteen nopeuttaminen sekä lentoliikenteen vuorotarjonnan
ja hintakilpailukyvyn parantaminen ovat tärkeimpiä esitettyjä toimenpiteitä. Nykyisten junayhteyksien hitaus sekä lentoliikenteen kansainvälisten
jatkoyhteyksien puutteet ja myös lentoliikenteen
68

| Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma

kalleus ovat haitanneet alueen yritysten kilpailukykyä ja matkailuelinkeinoa. Esitetyt toimenpiteet
tulevat parantamaan selkeästi maakunnan ulkoista saavutettavuutta.
Kaupunkien ja taajamien sisäisessä liikenteessä kevyen liikenteen väylästön täydentyminen
ja jalankulkijaystävälliset keskustaympäristöt ja
esteettömyyden lisääminen sekä väylästön hyvä
kunnossapito parantavat liikkumismahdollisuuksia jalan ja pyörällä ja lisäävät näiden kulkutapojen suosiota. Mikäli maankäyttöä onnistutaan
samanaikaisesti kehittämään hallitusti ja lähipalvelut turvaamaan, on tavoite kevyen liikenteen
kulkutapaosuuden kasvattamisesta lyhyillä arjen
matkoilla saavutettavissa. Huomion arvoista on,
että kaikissa maakunnan kuntien taajamissa jo
nykyinen taajamarakenne tarjoaa, hajautumiskehityksestä huolimatta, edelleen valtaosalle ihmisistä hyvät edellytykset kevyen liikenteen käytön
lisäämiseksi.
Taajamien reuna-alueilla, jossa palveluiden saavutettavuus kevyellä liikenteellä on jo selvästi taajama-alueita heikompi, haasteisiin vastaaminen
edellyttää ensisijaisesti liikenneturvallisuusriskien
minimoimista. Lyhyellä aikavälillä keinoina ovat
kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta edullisilla
reunavyöhykkeillä. Pidemmällä aikavälillä tulee
maankäytönsuunnittelussa huolehtia siitä, että
näitä alhaisen tiheyden reuna-alueita ei pääse
syntymään.
Päätieverkon kehittäminen tukee osaltaan työssäkäyntialueiden, erityisesti Joensuun seudun
työmatkaliikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Lisäksi kehittäminen tukee myös maakunnan ulkopuolelle suuntautuvien henkilöautolla ja joukkoliikenteellä tehtävien matkojen sujuvuutta ja
turvallisuutta.
Alempiasteisen tieverkon ylläpitäminen tukee
osaltaan haja-asutusalueiden asumisen ja vapaaajan asumisen edellytyksiä. Konkreettinen olosuhteiden kehittäminen vaatisi kuitenkin valtakunnan
tasolla tehtäviä rahoituksen lisäämistä ja uudelleensuuntaamista koskevia päätöksiä.
Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen
edellyttää kuljetusten kustannustehokkuuden ja
täsmällisyyden parantamista sekä maakunnan
logistisen järjestelmän toiminnan kehittämistä.
Aluelogistiikan ja logistiikkayhteistyön kehittämisellä olisi saavutettavissa koko maakunnan tasolla
merkittäviä hyötyjä. Vaikutusten konkretisoiminen
vaatii kuitenkin laajaa yhteistyötä ja yhteisymmär-

rystä esitettyjen toimenpiteiden tarpeellisuudesta.
Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää myös aktiivisia toimijatahoja.
Päätiestölle esitetyt toimenpiteet, mm. valtatien 23
kehittäminen kohdistuvat suurelta osin elinkeinoelämän kannalta tärkeille yhteyksille ja parantavat
siten myös osaltaan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kuljetusketjuja kokonaisuutena tarkasteltaessa nousee esille myös mm. terminaalien merkitys. Myös rataverkolle esitetyt toimenpiteet, niin
Karjalanradan kantavuuden parantaminen kuin
muun rataverkon kantavuuden parantaminen ja
sähköistykset tukevat usean elinkeinoelämän
toimialan kuljetusten kustannustehokkuutta. Venäjän yhteyksien kehittäminen ja sujuvoittaminen
on puolestaan koko maakunnan kehittämisedellytysten kannalta keskeistä.
Alempaan tieverkkoon esitetyillä investoinneilla
sekä hoidon ja ylläpidon tehostamisella varmistetaan teiden liikennöitävyys siten, että se vastaa
asumisen ja vapaa-ajan tarpeiden ohella myös
maa- ja metsätalouden, puunhankinnan, turvekuljetusten sekä mm. bioenergiaraaka-ainekuljetusten tarpeisiin. On kuitenkin realistista arvioida, että
alemman tieverkon kunto ei nykyisestä kokonaisuutena parane. Kohdistamalla rajalliset resurssit
oikein voidaan kuitenkin tukea keskeisten toimialojen tarpeita. Vaarana on kuitenkin, että suurin
osa investointitarpeista jää toteutumatta tai viivästyy perustienpidon alhaisen rahoituksen vuoksi.
Yksityisteiden kunto voi myös heiketä edelleen,
ellei niiden ongelmiin haeta aktiivisesti ratkaisua.
Ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen suosion
voidaan arvioida lisääntyvän myös kuljetusten
suhteen, mikäli esitetyt raide- ja vesiliikenteen
toimenpiteet, kuljetusketjujen toimivuuden parantaminen, kuljetusmuotojen yhteistyön lisääminen
sekä em. aluelogistiikan parantamistoimenpiteet
saadaan toteutettua. Muutokset kuljetusmuotoosuuksissa ovat kuitenkin hitaita. Lisäksi kuljetusten luonteesta johtuen suuri osa kuljetuksista
on tulevaisuudessakin hoidettava kumipyörillä.
Ajoneuvoteknologioiden ja älykkään liikenteen
kehittyminen tulee kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttamaan osaltaan myös kuljetusten päästöihin
ja laajemmin ympäristöystävällisyyteen.
Esitetyt toimenpiteet tukevat osaltaan uusia kasvavia, maakunnan kannalta keskeisiä toimialoja.
Uusien toimialojen tukemisen kannalta on myös
laajan, nopeaankin reagointiin pystyvän liikennejärjestelmätyön kehittäminen tärkeää.

Maakunnan liikennejärjestelmätyön kehittämiseen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutukset
ovat arvioitavissa laajemmin vasta suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen kautta. Liikennejärjestelmätyön hyödyt
ovat usein vaikeasti mitattavissa, koska vaikutukset toteutuvat laaja-alaisesti eri sektoreiden ja toimijoiden toiminnan sujuvuuden kautta. Lisäksi osa
hyödyistä toteutuu välittömästi, mutta osa vasta
pitemmän aikavälin myötä kun yhteiskunnan muut
toiminnot sopeutuvat muutoksiin. Ilman liikennejärjestelmätyön kehittämistä ko. vaikutukset jäisivät kuitenkin toteutumatta.
Liikennejärjestelmätyön kehittämisen tärkeimpiä hyötyjä ovat toimijoiden kannalta yhdessä
sovittujen tavoitteiden edistäminen ja sovittujen
toimenpiteiden toteutuminen. Hyödyt toteutuvat
käytännössä yhteistyön kautta: yhteisen ymmärryksen karttuessa sekä yhteistyöverkostojen ja
henkilösuhteiden kehittymisen myötä. Luottamus
toimijoiden välillä lisääntyy, mikä helpottaa vaikeiden asioiden edistämistä, vaativien prosessien
läpivientiä ja yhdessä sovittuihin asioihin sitoutumista. Mikäli toiminta on suunnitelmallista ja
jatkuvaa, toimijoilla on myös jatkuvasti käytettävissään käyttökelpoista tilannetietoa maakunnan
ja seutujen liikenneolojen tilasta ja kehittämistarpeista sekä valmiiksi sovitut menettelytavat
ennalta-arvaamattomien tarpeiden nostamiseksi
seudun toimijoiden käsittelyyn. Pohjoiskarjalalaisille liikennejärjestelmätyön hyödyt kanavoituvat
liikenneolojen kehittymisen kautta.
Riskejä ja haasteita
Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumisen
riskejä voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta, joista selkein on liikennejärjestelmän
kehittämiseen käytettävissä oleva rahoitus.
Rahoituksen reaalisesti vähentyessä on jouduttu tinkimään tieverkon ylläpidosta ja alueellisista
investoinneista (esim. maanteiden pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet), jotka ovat usein juuri
arjen liikkumisen kannalta tärkeimpiä. Kun päällysteiden ylläpidossa priorisoidaan pääteitä, uhkaa
kunnon heikkeneminen etupäässä päällystettyä
seutu- ja yhdystieverkkoa sekä siltoja. Kuntasektorilla liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitustilanne ei ole yhtään valoisampi. Kaupunkiseutujen
suurten liikennehankkeiden ohella myös pienet
maanteiden liikenneturvallisuustoimet ja kevyen
liikenteen väylät uhkaavat entistä useammin jäädä
kuntien vastuulle, mikäli toivotussa aikataulussa
halutaan pysyä. Joukkoliikenteen rahoitusjärjestelmän muutokset luovat lisäksi paineita kuntien
osuuksien kasvattamiseen ja samalla liikennejärPohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma
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jestelmän muun kehittämispanostuksen edelleen
vähentämiseen. Samaan suuntaan vaikuttavat
myös palvelu- ja kouluverkoston harventuminen.
Rahoituksen merkittävää kasvattamista ei voida pitää lähivuosina realistisena, joten entistä tärkeämpää on parantaa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja
kehittää liikennejärjestelmän hoidon ja ylläpidon
sekä kehittämistoimenpiteiden tehokkuutta. Samalla tulee kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan myös
valtakunnallisiin rahoitusmalleihin ja -käytäntöihin. Tavoitteiden toteutumiselle on keskeistä myös
se, miten liikennejärjestelmän rahoitusta pystytään suuntaamaan koordinoidusti koko maakunnan alueella vaikuttavuus/kustannustehokkuus
maksimoiden. Toimenpiteiden vaikuttavuuden
parantamisen kannalta yhteistyön ja suunnittelun
toimintamallien kehittäminen on avainasemassa.
Työn aikana toteutetut asiantuntija- ja päätöksentekijäkyselyt nostivat kolme seikkaa ylitse muiden:
päätöksentekijöiden nykyistä vahvempi kytkentä
liikennejärjestelmäsuunnitteluun (sitouttaminen tavoitteisiin), liikenteen ja maankäytön suunnittelun
vuorovaikutuksen vaikuttavuuden parantaminen
sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun poikkihallinnollisuuden lisääminen keinovalikoiman laajuuden
kasvattamiseksi.
Ilmastonmuutos on tärkeä haaste myös Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämiselle.
Haaste liittyy toisaalta EU:n tasolta ja kansalliselta tasolta tuleviin entistä tiukempiin velvoitteisiin
liikenteen ja yhdyskuntarakenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, toisaalta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen esimerkiksi väylänpidossa. Valtakunnan tasolla linjattuihin tavoitteisiin
nähden Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän toimintaympäristö on haastava: Yhdyskuntarakenteen kehittyminen ei Joensuun kaupunkiseutua
(keskustaajamaa) lukuun ottamatta ole vastannut
eheytymisen tavoitteisiin. Myös pohjoiskarjalalaisten autonomistus ja -käyttö ovat selvästi maan
keskiarvoa korkeammalla tasolla ja etenkin viimevuosina kestävien kulkutapojen rooli liikkumisessa
on ollut laskusuunnassa. Toisaalta asukasta kohti
lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat PohjoisKarjalassa kokonaisuutena jo nyt selvästi alle koko maan keskiarvojen.
Yhdyskuntarakenteen kehitys on merkittävä
haaste koko Pohjois-Karjalassa, ei ainoastaan
kasvavalla Joensuun seudulla tai kasvukunnissa, vaan myös väestöään menettävillä seuduilla
ja kunnissa. Kasvavilla alueilla suurin haaste liittyy
yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja taajamien
pirstaloitumisen hallintaan, kun taas vähenevän
väestön alueilla korostuu taajamien toiminnalli70
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sen monipuolisuuden, palveluiden säilyttämisen,
turvaaminen. Hajautuvassa rakenteessa, tapahtui
se sitten kasvun tai taantuman kautta, joukkoliikenteen järjestäminen perinteisin keinoin on lähes
mahdotonta, kävelyn edellytykset heikentyvät ja
liikkuminen perustuu oman auton käyttöön.
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman
painotus yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen,
joukkoliikenteen kehittämiseen, raideliikenteen
kehittämiseen henkilö- ja tavaraliikenteessä,
kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen
ja pientiestön hoidon ja ylläpidon kehittämiseen
vastaa varsin hyvin esitettyihin haasteisiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on myös linjassa
maakunnassa laaditun ”Ilmastonmuutos mahdollisuutena” -selvityksessä esitettyjen strategisten
tavoitteiden kanssa.
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ei kuitenkaan yksin pysty kääntämään liikenteen energiankulutusta ja kasvihuonekaasujen
päästöjä laskuun, mutta hillitsee niiden kasvua.
Vähentäminen edellyttää lisäksi valtakunnallisia ja
kansainvälisiä päätöksiä mm. liikenteen ja polttoaineiden taloudellisesta ohjauksesta, työmatkojen
verotuskäytäntöjen kehittämisestä sekä ajoneuvotekniikan kehittämistä. Näiden lisäksi tarvitaan
kestävien kulkutapojen kehittämisen edellytyksiä
tukevaa maankäytön suunnittelua sekä kestävän
liikkumisen edistämistä tiedollisen ohjauksen ja
markkinoinnin keinoin. On varsin todennäköistä,
että vasta öljyn hinnan nousu ja kansainväliset
velvoitteet hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi
pakottavat asukkaat ja yritykset vähitellen sopeutumaan nykyistä selvästi kalliimpiin liikkumis- ja
kuljetuskustannuksiin. Maankäytön osalta tulee
kuitenkin huomioida, että uuden maankäytön
osuus koko maakunnan maankäytöstä on pieni;
suuri osa liikkumiseen ja kuljetuksiin vaikuttavista
tekijöistä on siten jo ”lyöty lukkoon”.
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatiminen ajoittui tilanteeseen, jossa liikennejärjestelmätyön hallinnollinen ja lainsäädännöllinen
toimintaympäristö on murrosvaiheessa. Samanaikaisesti uudistui myös henkilöliikenteen lainsäädäntö. Hallinnollisilla ja organisatorisilla muutoksilla on vaikutuksia myös liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumiseen. Kokonaisuutena liikennejärjestelmätyön
toimintaympäristön muutosten voidaan kuitenkin
arvioida tukevan koko maakunnan kehittämiseen
tähtäävää yhteistyötä. Ko. yhteistyön toimivuus,
aktiivisuus ja vaikuttavuus tuleekin olemaan onnistuessaan koko liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin keskeisimpiä hyötyjä.

LIITE
Kuljetusten palvelutasoanalyysi
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Tärkeimpiä tarpeita ovat kuljetusten
kustannustehokkuus sekä yhteensopivuus
ja toimivuus. Kotimaan sisällä tie- ja
rautatiekuljetuksilla on erittäin suuri
merkitys. Ulkomaankuljetuksissa
merikuljetukset (ja tätä kautta runkoyhteydet
sekä yhteydet satamiin) ovat tärkeitä.

Tärkeimpiä tarpeita ovat nopeus, häiriöttömyys, ennustettavuus ja kustannustehokkuus. Tiekuljetuksilla on kotimaan sisällä
erittäin suuri merkitys. Ulkomaankuljetuksissa korostuu merikuljetusten merkitys (tätä
kautta myös runkoyhteydet, yhteydet
satamiin).

Tärkeimmät tarpeet ovat kustannustehokkuus, yhteensopivuus ja ympärivuorokautisuus ja -vuotisuus. Kuljetuserät- ja –f rekvenssit sekä kustannusten merkitys ovat
suuria; kotimaan sisällä tie- ja rautatiekuljetusten merkitys on suuri. Ulkomaankuljetuksissa merikuljetusten merkitys on suurin
(tätä kautta korostuvat myös valtakunnalliset runkoyhteydet sekä yhteydet satamiin).
Vientikuljetusten keskittyminen entistä
harvempiin satamiin vaikuttaa kuljetusten
suuntautumiseen ja syntyviin tarpeisiin.

Muoviteollisuus

Metsäteollisuus

Tarpeet liikennejärjestelmälle

Metalliteollisuus

Segmentti
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Kuljetukset painottuvat päätiestölle, mutta raaka-aineiden kuljetuksia on
paljon alemmalla tieverkolla. Tärkeitä ovat mm. päätiestön tienpidon laatu
ja ympärivuorokautisuus, häiriötilanteiden nopea hoito sekä opastuksen ja
inf ormaation luotettavuus. Päätieyhteyksien vt 5, vt 6, vt 23 ja vt 9
Onkamo-Niirala sekä rataverkon merkitys on suuri.
Alemmalla tieverkolla ongelmia aiheuttavat mm. kelirikko ja kantavuudet
(ympärivuotisten puunkuljetusten tarve) sekä puutteellinen geometria
(mäet). Uiton merkitys kustannustehokkaana (mutta hitaana)
kuljetusmuotona säilynee nykyisellään. Kehitettävää olisi terminaali- ja
pudotuspaikkojen yhteyksissä.
Rajalle suuntautuvien yhteyksien (vt 9, Niirala-Säkäniemi -rata) sekä
palvelujen merkitys (puuntuonnin vähenemisen merkitys?)

Päätieyhteyksien merkitys on suuri (vt 5, vt 6 ja vt 23). Tärkeitä ovat myös
mm. tienpidon korkea laatu, ajonopeuden vähäinen vaihtelu sekä
häiriönhallinnan ja inf ormaation ajantasaisuus ja luotettavuus.
Logististen järjestelmien toimivuuden merkitys, alihankintatoiminta.
Henkilöstön liikkumisen osalta korostuvat samat tekijät kuin edellä.

Esille nousevia tarpeita ovat kotimaan sisäisten tie- ja rautatiekuljetusten
ohella vientikuljetukset satamiin. Yhteyksinä korostuvat päätieyhteydet vt 5,
vt 6 ja vt 23, Karjalanrata, satamayhteydet, osin myös poikittaisyhteydet.
Laajemmin tärkeitä ovat kuljetusaikojen ennustettavuus sekä kustannustehokkuus (mm. tienpidon laatu ja ympärivuorokautisuus, opastus ja inf ormaation luotettavuus, rataverkon kantavuus, logististen järjestelmien
toimivuus ja kustannustehokkuus). Erikoiskuljetusten osuus on pieni, mutta
merkittävä. Inf rastruktuuri asettaa suurimmat haasteet erikoiskuljetusten
käytännön toiminnalle; maakunnassa on kuitenkin vähän ongelmia.
Kuljetusmuotojen välinen yhteistyö on tärkeää, mahdollisuuksia
yhdistettyihin kuljetuksiin?
Henkilöstön liikkumisen kannalta nousevat esille myös yhteydet Joensuun
(osin myös Kuopion) lentoasemalle.

Haasteita ja ongelmia Pohjois-Karjalassa

L I I TE

Tarpeet liikennejärjestelmälle

Tärkeimpiä tarpeita ovat kustannustehokkuus sekä ympärivuotisuus. Kuljetukset ovat
suurelta osin maakunnan sisäisiä.
Alempiasteisen tieverkon merkitys on suuri.

Tärkeimpiä tarpeita ovat yhteensopivuus ja
–toimivuus sekä kustannustehokkuus.

Tärkeimpiä tarpeita ovat
kustannustehokkuus sekä ympärivuotisuus.
Kuljetuksissa korostuvat tie- ja
ratakuljetusten merkitys. Alempiasteisen
tieverkon merkitys on suuri.

Segmentti

Maa- ja metsätalous
(ml. turve)

Elintarviketeollisuus

Kiviaines- ja
kaivannaisteollisuus

Kuljetukset suuntautuvat pääosin päätieyhteyksille sekä rataverkolle.
Kuljetusten kustannustehokkuus sekä yhteydet satamiin ovat tärkeitä.
Tienpidon laatu ja mm. rataverkon kantavuus ovat tärkeitä. Syntyvät
kuljetusmäärät ovat suurelta osin kiinni teollisuuden laadusta ja esim.
rikastamotoiminnan sijainnista. Myös henkilöliikenneyhteydet ovat tärkeitä
erityisesti maakunnan sisäisen liikkumisen kannalta, mutta osin myös
ulkomaan yhteyksien (yhteydet lentoasemille) kannalta.

Tärkeitä ovat erityisesti päätieyhteydet, yhteydet teollisuuslaitoksiin (mm.
kustannustehokkuus, kuljetusaikojen ennustettavuus, mm. inf rastruktuurin
taso, talvihoito, liittymien liikennöitävyys) sekä logististen järjestelmien
kustannustehokkuus ja luotettavuus. Toisaalta työmatkayhteyksien
toimivuus on myös tärkeää (sekä maakunnan sisällä että em.
lentokenttäyhteydet).

Kuljetukset jakautuvat alemmalle tieverkolle. Sekä lannoitteiden, rehujen,
koneiden että maatalouden tuotteiden (maito ym.) kuljetukset edellyttävät
ympärivuotisuutta, tiestön kantavuutta ja talvihoidon laatua. Esim.
navettojen kasvavat koot asettavat uusia haasteita. Ongelmia aiheuttavat
erityisesti kelirikkokaudet (kevät ja syksy) sekä talvihoidon taso.
Kuljetusten yksikkökokojen kasvu asettaa haasteita alemman tieverkon
kehittämiselle ja kunnossapidolle: vaikka liikennemäärät ovat vähäisiä, ovat
tieverkolle aiheutuvat vaatimukset entistä suurempia.
Turvetuotanto ja puunhankinta: päätieyhteyksien ohella on alemman
tieverkon päivittäinen ja ympärivuotinen liikennöitävyys tärkeää (kantavuus,
talvihoidon laatu jne). Ongelmia aiheuttaa myös laajemmin alemman
tieverkon puutteellinen geometria, erityisesti jyrkät mäet.
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Tarpeet liikennejärjestelmälle

Tärkeimpiä tarpeita ovat kustannustehokkuus sekä ympärivuotisuus. Kuljetukset ovat
suurelta osin maakunnan sisäisiä.
Alempiasteisen tieverkon merkitys on suuri.

Tärkeimpiä tarpeita ovat yhteensopivuus ja
–toimivuus sekä kustannustehokkuus.

Tärkeimpiä tarpeita ovat
kustannustehokkuus sekä ympärivuotisuus.
Kuljetuksissa korostuvat tie- ja
ratakuljetusten merkitys. Alempiasteisen
tieverkon merkitys on suuri.

Segmentti

Maa- ja metsätalous
(ml. turve)

Elintarviketeollisuus
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Kiviaines- ja
kaivannaisteollisuus

Kuljetukset suuntautuvat pääosin päätieyhteyksille sekä rataverkolle.
Kuljetusten kustannustehokkuus sekä yhteydet satamiin ovat tärkeitä.
Tienpidon laatu ja mm. rataverkon kantavuus ovat tärkeitä. Syntyvät
kuljetusmäärät ovat suurelta osin kiinni teollisuuden laadusta ja esim.
rikastamotoiminnan sijainnista. Myös henkilöliikenneyhteydet ovat tärkeitä
erityisesti maakunnan sisäisen liikkumisen kannalta, mutta osin myös
ulkomaan yhteyksien (yhteydet lentoasemille) kannalta.

Tärkeitä ovat erityisesti päätieyhteydet, yhteydet teollisuuslaitoksiin (mm.
kustannustehokkuus, kuljetusaikojen ennustettavuus, mm. inf rastruktuurin
taso, talvihoito, liittymien liikennöitävyys) sekä logististen järjestelmien
kustannustehokkuus ja luotettavuus. Toisaalta työmatkayhteyksien
toimivuus on myös tärkeää (sekä maakunnan sisällä että em.
lentokenttäyhteydet).

Kuljetukset jakautuvat alemmalle tieverkolle. Sekä lannoitteiden, rehujen,
koneiden että maatalouden tuotteiden (maito ym.) kuljetukset edellyttävät
ympärivuotisuutta, tiestön kantavuutta ja talvihoidon laatua. Esim.
navettojen kasvavat koot asettavat uusia haasteita. Ongelmia aiheuttavat
erityisesti kelirikkokaudet (kevät ja syksy) sekä talvihoidon taso.
Kuljetusten yksikkökokojen kasvu asettaa haasteita alemman tieverkon
kehittämiselle ja kunnossapidolle: vaikka liikennemäärät ovat vähäisiä, ovat
tieverkolle aiheutuvat vaatimukset entistä suurempia.
Turvetuotanto ja puunhankinta: päätieyhteyksien ohella on alemman
tieverkon päivittäinen ja ympärivuotinen liikennöitävyys tärkeää (kantavuus,
talvihoidon laatu jne). Ongelmia aiheuttaa myös laajemmin alemman
tieverkon puutteellinen geometria, erityisesti jyrkät mäet.
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Tarpeet liikennejärjestelmälle

Ympärivuorokautisuus ja -vuotisuus,
ennustettavuus.

Kustannustehokkuus, täsmällisyys, nopeus,
ympärivuorokautisuus, häiriöttömyys ja
ennustettavuus, opastus ja inf ormaatio sekä
logistiikkaosaamisen ja -yhteistyön taso
ovat tärkeitä.

Segmentti

Muut päivittäiset/
kiireelliset
kuljetukset

Liikennöitsijät,
kuljetusyritykset

Venäjän tullimuodollisuudet ja hitaus aiheuttavat ongelmia, samoin
valtatien 9 Onkamo-Niirala ja Niirala-Säkäniemi -radan huono kunto.

Vesiteiden hyödyntäminen vähäistä.
Keskitetty varastointi ja yhteisten kuljetusten hyödyntäminen tärkeä
kehittämiskohde?
Kuljettajien rekrytointi ja työvoiman hinta.
Koko Itä-Suomea palvelevan ja päätavaravirrat huomioivan yhtenäisen
logistiikkakeskuksen tarve ja sijainti (tavaravirtojen yhdistäminen)?
Logistiikkayhteistyön kehittäminen tarpeen yritysten kesken, yritysten ja
viranomaisten välillä sekä myös julkisyhteisöjen välillä (hankintojen ja
varastoinnin keskittäminen sekä kuljetusten optimointi; kuljetusten
yhdistäminen alueellisesti ja siten kuljetusaikojen lyhentäminen).

Jakelukuljetuksissa korostuvat päätiestön ohella myös alempiasteinen
tieverkko (esim. täsmähoito, asiakastarpeiden huomioon otto). Raskaan
liikenteen purkupaikkojen vähäisyys ja riittävät lepopaikat ovat ongelma.
Liikenteen epätasapaino merkittävä ongelma (täydet kuormat etelästä,
paluukuormia ei löydy riittävästi johtuen mm. valmistavan teollisuuden
vähenemisestä). Tuotannon siirtyminen maakunnasta ulos johtaa
volyymien pienenemisen kautta palvelujen tarjonnan vähenemiseen sekä
laajemmin kuljetustarpeiden ja logistisen järjestelmän huomattaviin
muutoksiin. Tavaravirtojen epätasapaino tukisi osaltaan yhdistettyjen junaautokuljetusten käynnistämistä (perävaunujen palauttaminen EteläSuomeen, kustannukset?…)
VR:n aikataulusupistukset rahtiliikenteessä ovat johtaneet kaluston
hitaampaan kiertoon ja kuljetusten pidentymiseen nostaen kuljetusten
kustannuksia.

Esim. jätekuljetukset, pelastustehtäviin liittyvät kuljetukset. Päivittäinen
liikennöitävyys koko tieverkolla tärkeää, ongelmia aiheuttavat alemmalla
tieverkolla talvihoidon taso ja kelirikkokaudet/tiestön puutteellinen
geometria.
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