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Joensuun seutu 

 

Toimenpidekokonaisuudet: 

• Käyttäjälähtöisen ja organisaatiorajoista 

riippumattoman liikennejärjestelmätyön 

edelleen kehittäminen 

• Seudullisen henkilöliikennesuunnitelman 

laatiminen sekä joukkoliikenteen 

kilpailukyvyn parantaminen 

• Joensuun seudun laatukäytävien 

toteuttaminen 
(joukkoliikenne ja kevyt liikenne) 

• Taajamien turvallisuuden, 

       esteettömyyden ja viihtyisyyden 

       kehittäminen 

• Joensuun keskustan osayleiskaavan 

liikennesuunnitelman laatiminen 

• Liikenneturvallisuustyön organisoinnin 

kehittäminen 

Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus 

vuosille 2009 -2013 



Syksyllä 2012 tehdyn liikkumiskyselyn 

tuloksia 
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Jalankulku Polkupyörä Mopo tai 
moottoripyörä

Linja-auto tai juna Henkilöauto Muu

Arjen matkojen jakautuminen pääasiallisen kulkutavan mukaan Pohjois-Savon 
ELY:n alueella, Pohjois-karjalassa, Joensuun seudulla ja Joensuussa

PosEly = kaikki Pohjois-Karjala Joensuun seutu Joensuu

Jk+pp-osuudet: 

- Joensuu: 46 % 

-Jns-seutu: 40 % 

- Pos-ELY: 34 % 

Huom ! Jns seudulla enemmän koulu- ja opiskelijamatkoja vastauksissa 

kuin muilla seuduilla 



Kävely ja pyöräily Joensuun seudulla 

Kolmanneksella seudun asukkaista löytyy edelleen kohtuullinen 

lähipalvelutarjonta kävelyetäisyydeltä (1 km) – pyöräilyetäisyydellä  

(5 km) kohtuullisesta palvelutarjonnasta asustaa jo yli 80 % 
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Kuntien väestönsijoittuminen suhteessa kävelyetäisyydellä (1 km) olevaan palvelutarjontaan

0 = Ei yhtään toimintoa 
kävelyetäisyydellä

1 toimintotyyppi

2 toimintotyyppiä

3 toimintotyyppiä

4 toimintotyyppiä

5 toimintotyyppiä

6 = Kaikki toimintotyypit löytyvä 
kävelyetäisyydeltä

Rakennus- ja huoneistorekisteristä luokitellut  

toimintotyypit (yht. 6 kpl): 

- päivittäistavarakauppa + muut myymälät 

- koulutus (koulut ja muut oppilaitokset) 

- kirjastot 

- hoitoala (sairaalat ja terveyskeskukset) 

- urheilu (jäähallit, uimahallit, monitoimihallit, jne.) 

- viihde ja kulttuuri (teatterit, ravintolat) 



Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn 

strategia 

Tavoitteena enemmän kävely ja pyöräilymatkoja – parempi liikenneturvallisuus 

Linjaukset, joilla tavoitteeseen päästään : 

• Lisää arvostusta ja motivointia – kävelyyn ja pyöräilyyn kannustava ilmapiiri 

• Lyhyet etäisyydet sekä miellyttävä ja turvallinen liikkumisympäristö 

• Tahtoa ja yhteistyötä, rahoituksen uutta suuntaamista ja riittävää seurantaa 

Käynnissä hanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun 

 seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein 

• Tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn arvostuksen parantaminen ja 

      kulkumuoto-osuuden lisääminen 

• Hanke on toiminnallinen: ideoidaan ja toteutetaan erilaisia tapahtumia, 

tempauksia, tilaisuuksia ja tietoiskuja sekä tuodaan näkyväksi seudulla jo 

nykyisin tehtävää työtä arkiliikunnan edistämiseksi 

• Luodaan pysyviä toimintamalleja. Toimitaan tiiviissä yhteistyössä nykyisten 

toimijoiden kanssa ja houkutellaan mukaan uusia toimijoita 



Joensuun keskustan 

liikennesuunnitelma 

Lähde: DI Jarmo Tihmala / Joensuun 

keskustan liikennesuunnitelma 

TAVOITTEITA: 

 

• Hyvä tavoitettavuus kaikilla 

liikennemuodoilla 

• Autoliikenteen ja pysäköinnin 

keskittäminen 

• Asukaspysäköinnin 

lisääminen 

täydennysrakentamista varten 

• Kävelyalueiden laajentaminen 

ja läpikulkuliikenteen 

vähentäminen 

• Hyvät jalankulun ja pyöräilyn 

yhteydet, pyöräilyreittejä ja 

pyöräpysäköintiä lisätään 

• Joukkoliikenteen 

pysäkkialueen kehittäminen 



Paikallinen 

katuverkko 
o kävelykadut 

o yhteisen tilan kadut eli 

jalankulku- ja 

pyöräilypainotteiset 

kadut 

o Toimivat yhdessä 

keskustan kävelyalueina. 

o Ulkoiselta olemukseltaan 

ovat samankaltaisia. 

o Torin ympäristön 

kehittäminen mahdollistuu 

torinaluspysäköinnin 

myötä. 

Lähde: DI Jarmo Tihmala / Joensuun 

keskustan liikennesuunnitelma 



Asuinalueiden 

kehittäminen 
o Piha- ja hidaskatujen 

käyttö 

o Asuinalueiden 

rauhoittaminen 

jalankulun ja pyöräilyn 

ehdoilla 

o Asukaspysäköinnin 

kehittäminen 

täydennysrakentamista 

varten 

Lähde: DI Jarmo Tihmala / Joensuun 

keskustan liikennesuunnitelma 



Joensuun seudun kasvusopimus 

Liikenteen teemat ? 

• Liikennejärjestelmää kehitetään tasapainoisesti 
– Tarkastelut matka- ja kuljetusketjujen näkökulmasta käyttäjälähtöisesti 

– LJS päivitys ja uusi aiesopimus, joista kasvusopimukseen kirjataan keskeisimmät seudun 

liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 

• Elinkeinoelämä liikuttaa ihmisiä ja tavaroita 
– Liikenteeseen liittyvän yritys- ja päätöksentekijävuorovaikutuksen aktivointi 

– Yritysvaikutusten arviointi 

• Joukkoliikenne vahvistuu kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi 
– Seudulla yhteinen joukkoliikennesuunnitelma 

– Palvelutaso- ja linjastorakennemäärittelyt 

– Hankinnat ja aiesopimukset 

• Joensuusta kävelyn ja pyöräilyn kaupunki 
– Liikkumisen ohjauksen kehittäminen 

– Olosuhteiden kehittäminen 

• Saavutettava ja liikennöitävä seutu 



Joensuun seudun ljs 

Etenemispolkua 

Seudun MALPE-linjaukset (kasvusopimus)  

Aluetyyppien määrittäminen (ml. ulkoinen 

saavutettavuus) 

Kriittisten matka- ja kuljetusketjujen määrittäminen 

Kriittisten ketjujen palvelutasotavoitteet 

aluetyypeittäin 

Toimintaa ohjaavat/muuttavat linjaukset 

Toimenpiteet 

Taustastrategiat, linjaukset, LPS ym.  

Yleiset/läpileikkaavat tavoitteet  

(ympäristö, turvallisuus, talous,...) 

Kriittisten ketjujen palvelutasoanalyysi 

Esim: 

Joensuun keskusta/kantakaupunki 

Laatukäytävävyöhykkeet 

Kirkonkylät/muut keskustat 

Haja-asutusalueet/maaseutu 

Ulkoinen saavutettavuus 



KIITOS ! 

 
Yhteystiedot: 

Ari Varonen 

kaupungininsinööri 

Joensuun kaupunki, Tekninen virasto 

Muuntamontie 5, 80100 JOENSUU 

e-mail ari.varonen@jns.fi 

puh +358 50 337 8578  
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