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Lehmon osayleiskaavan liikenneselvitys
1

Lähtökohdat

1.1 Yleistä
Työn tehtävänä oli laatia liikenneselvitys Kontiolahden Lehmon osayleiskaavaa varten. Osayleiskaavan tavoitteita ovat XXX.
Liikenneselvityksessä on tarkasteltu suunnittelualueen liikenneverkko ja sen kytkeytyminen nykyiseen liikennejärjestelmään eri liikennemuotojen osalta. Osayleiskaavan mahdollistaman maankäytön tuottama liikenne on arvioitu ja sen pohjalta
on esitetty liikenneverkon kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu uuden maankäytön vaikutuksia liikenteeseen ja liikenneverkkoon.
Selvitys on laadittu Kontiolahden kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työn projektipäällikkönä toimi DI Tuomas Miettinen ja suunnittelijana DI Saara Aavajoki.
1.2 Suunnittelualue
Suunnittelualue sijoittuu Kontiolahden kunnan eteläosaan Lehmon taajamaan. Eteläosastaan suunnittelualue rajautuu Joensuun kaupunginrajaan ja pohjoisosassa
suunnittelualuetta rajaa valtatie 6 (Kajaanintie). Suunnittelualueen itäpuolella kulkee Pielisjoki ja länsiosassa suunnittelualueen raja kulkee Kyyrönsuolla. Valtatie 6
ja yhdystie 15716 (Vanha Nurmeksentie) sekä Joensuu–Nurmes-rata kulkevat
suunnittelualueen poikki etelä-pohjoissuunnassa. Rataosa on sähköistämätön. Lehmosta on Joensuun keskustaan noin 7 kilometriä ja Kontiolahden keskustaan noin
14 kilometriä.
Valtatien 6 ja Vanhan Nurmeksentien väliin jäävä alue on pääosin asuinaluetta,
josta suurin osa on pientalovaltaista. Myös julkiset palvelut sijoittuvat tälle alueelle.
Muuten suunnittelualueen maankäyttö on suurilta osin maa- ja metsätalousvaltaista sekä virkistysaluepainotteista. Lisäksi suunnittelualueella on mm. teollisuusalueita. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 1.
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi alakoulua, Lehmon koulu ja Kylmäojan koulu,
joista Lehmon koulu on Kontiolahden suurin alakoulu. Lehmon koulu sijaitsee suunnittelualueen eteläosassa yhdystien 15715 (Kylmäojantie) ja radan välissä. Kylmäojan koulu puolestaan sijaitsee suunnittelualueen pohjoisosassa Pohjatuulentiellä,
myös aivan radan vieressä. Päiväkoteja suunnittelualueella on useita ja ne sijoittuvat valtatien 6 ja radan väliselle alueelle.
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Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.

1.3 Aluetta koskevat suunnitelmat
1.3.1 Kaavoitus
Maakuntakaavoitus
Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa on laadittu vaiheittain ja neljä vaihetta on vahvistettu. Maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen (1.-4.) yhdistelmäaineistossa on
esitetty suunnittelualueelle seuraavat liikennettä koskevat merkinnät:


Valtatie 6 on osoitettu kaksiajoratainen päätie tai -katu -merkinnällä



Yhdystiet on osoitettu yhdystie-merkinnällä



Lehmon eritasoliittymä (valtatien 6, yhdystien 15710 (Jaamankankaantie)
ja Kruununtien liittymä) on osoitettu eritasoliittymä-merkinnällä



Joensuu–Nurmes-rata on osoitettu päärata-merkinnällä



Joensuun ja Kontiolahden välinen joukkoliikenteen kehittämiskäytävä

Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen (1.-4.) yhdistelmäaineistosta on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen (1.-4.) yhdistelmäaineistosta. (Paikkatietoikkuna 2018)

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 laadinta on käynnissä. Maakuntakaava
2040 on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus ja tavoitteena on saattaa
maakuntakaava ajantasaiseksi.
Yleiskaavoitus
Kontiolahdella on käynnissä strategisen yleiskaavan 2040 laatiminen. Laadittava
kaava on oikeusvaikutteinen ja sillä määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Suunnittelualue käsittää koko kunnan.
Kontiolahdella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020 (vahvistettu ympäristöministeriössä 29.12.2009), joka on viiden kunnan yhteinen. Suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat liikenteen kehittämistä koskevat merkinnät:


Valtatie 6 on osoitettu olennaisesti parannettavana kaksiajorataisena päätienä Raatekankaan eritasoliittymän ja Tervauuron välisellä osuudella



Valtatien 6 itäpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen laatukäytävä Raatekankaan eritasoliittymän ja Lehmon keskustan välille



Valtatien 6 länsipuolelle on osoitettu tieliikenteen yhteystarve Jaamankankaantien ja Napakympintien välille
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Joensuun ja Kontiolahden välille on osoitettu joukkoliikenteen laatukäytävä
Lehmon kautta



Vanhan Nurmeksentien varrelle on osoitettu kevyen liikenteen laatukäytävä



Yhdystien 15714 (Jokirannantie) varrelle on osoitettu uusi kevyen liikenteen
reitti



Yhdystien 15715 (Kylmäojantie) ja radan sekä Rahtarintien ja radan tasoristeyksiin on osoitettu uudet eritasoristeykset ilman liittymää



Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu joitakin ohjeellisia tai vaihtoehtoisia
katulinjauksia uusille pientalovaltaisille asuntoalueille

Uusia ja olennaisesti muuttuvia alueita yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueen keski- ja eteläosiin, mm. valtatien 6 ja Vanhan Nurmeksentien väliselle alueelle, Lehmon eritasoliittymän läheisyyteen sekä Raatekankaan alueelle. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta 2020 on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Ote Joensuun seudun yleiskaavasta 2020. (Joensuun kaupunki)

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.
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Asemakaavoitus
Suunnittelualue on osin asemakaavoitettu.
1.3.2 Liikenneselvitykset ja -suunnitelmat
Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Joensuun seudulle on laadittu tavoitevuoteen 2030 tähtäävä liikennejärjestelmäsuunnitelma vuonna 2007 ja sitä on päivitetty vuonna 2013. Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan Lehmon alue kuuluu ydinkaupunkiseutuun, jolla liikennejärjestelmän keskeisiksi kehittämistarpeiksi on määritelty:


Kontiolahden ja Joensuun välinen kevyen liikenteen yhteys ei vastaa laatukäytävätavoitteita



Pyöräilykaupungin edelleen kehittäminen ja korostaminen myös viestinnässä



Joukkoliikenteen palvelutasossa on puutteita (suhteessa palvelutasotavoitteisiin) Reijolan ja Kontiolahden suunnilla



Viisaaseen liikkumiseen kannustavan työn jatkaminen monipuolisin toimenpitein (mm. jatkuva kampanjointi, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteen kytkentä, uudenlaiset liikkumisratkaisut)



Erikoiskuljetusverkon sujuvuuden varmistaminen

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksessä vuodelta 2010 liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiksi on asetettu:




Turvalliset ja sujuvat arjen matkat
Elinkeinoelämän kilpailukyky
Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen

Eräinä osin suunnittelualueelle sijoittuvina toimenpiteinä on esitetty radan parantamistarve (sähköistys ja kantavuuden nosto) välillä Joensuu–Uimaharju sekä valtatien 6 Joensuu–Uuro parantaminen (liittymäjärjestelyt, keskikaiteelliset ohituskaistat ja rinnakkaistiejärjestelyt).
Liikenneturvallisuussuunnitelmat
Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2017. Liikenneturvallisuussuunnitelma on kuvattu kappaleessa 2.1.4.
Toimenpideselvitykset
Valtatielle 6 on laadittu vuonna 2007 toimenpideselvitys: Valtatie 6 välillä Raatekangas-Uuro, keskikaidesuunnitelma.
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2

Liikenteen nykytilanne

2.1 Ajoneuvoliikenne
2.1.1 Liikenneverkko
Valtatie 6 (Helsinki–Joensuu–Kajaani) kulkee suunnittelualueen poikki pohjois-eteläsuunnassa. Valtatie 6 on Itä-Suomessa merkittävä yhteys pohjois-eteläsuuntaiselle läpikulkuliikenteelle ja kuljetuksille ja tie kuuluu keskeiseen päätieverkkoon.
Suunnittelualueen poikki pohjois-eteläsuunnassa kulkee myös yhdystie 15716
(Vanha Nurmeksentie), joka kulkee Joensuun rajalta kantatielle 73 (Lieksantie)
Kontiolahden Uuroon. Suunnittelualueen keskivaiheilla, Lehmon taajamassa kulkee
yhdystie 15715 (Kylmäojantie), joka alkaa ja päättyy Vanhalle Nurmeksentielle.
Valtatieltä 6 Lehmon eritasoliittymästä lähtee lännen suuntaan yhdystie 15710
(Jaamankankaantie). Lisäksi suunnittelualueella on yhdystie 15714 (Jokirannantie), joka lähtee Vanhalta Nurmeksentieltä ja kulkee Pielisjoen varrella Joensuun
rajalle. Suunnittelualueen maantiet on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Suunnittelualueen maantiet.

Ainoa kokoojakatuluokkainen katu suunnittelualueella on Kruununtie Lehmon eritasoliittymästä itään Kylmäojantielle. Muut suunnittelualueen väylät ovat liityntäkatuja, yksityisteitä tai ajopolkuja. Liityntäkaduiksi luokiteltuja, mutta kuitenkin lii-
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kennettä kokoavia katuja Lehmon keskustassa ovat Ruottisenahonkatu, Sammalkatu ja Kangastie sekä Kylmäojan alueella Pohjatuulentie ja Voudintie. Suunnittelualueen väylien toiminnallinen luokitus on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Suunnittelualueen väylien toiminnallinen luokitus.

Valtatie 6 on suunnittelualueella pääosin yksiajoratainen ja kaksikaistainen päätie.
Suunnittelualueella tien nopeusrajoitus on 100 km/h ja tie on valaistu. Suunnittelualueen pohjoisosassa Uuron eritasoliittymän kohdalla valtatiellä 6 on keskikaiteellinen ohituskaista. Suunnittelualueen etelärajan läheisyydessä on käynnissä hanke
valtatien 6 parantamiseksi Raatekankaan kohdalla. Hanke valmistuu loppuvuodesta
2018. Raatekankaalle, valtatien 6, Raatekankaantien ja Salpakankaankadun risteykseen rakennetaan eritasoliittymä ja valtatietä parannetaan noin 1,6 kilometrin
matkalla, osin Kontiolahden puolella. Hankkeen myötä myös kävely- ja pyöräilyliikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat.
Vanhan Nurmeksentien nopeusrajoitus vaihtelee suunnittelualueella ja on 50 km/h
tai 70 km/h. Myös Kylmäojantien nopeusrajoitus vaihtelee; Lehmon koulun kohdalla nopeusrajoitus on 30 km/h ja muilla osilla 40 km/h, 50 km/h tai 60 km/h. Tiet
ovat valaistuja koko matkaltaan.
Suunnittelualueen maantie- ja katuverkko on päällystetty. Katuverkolla nopeusrajoitus on 30 km/h tai 40 km/h ja kadut ovat valaistuja. Väylien nopeusrajoitukset
on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Suunnittelualueen väylien nopeusrajoitukset.

Suunnittelualueella on Lehmon eritasoliittymä, jonka kautta alueen liikenne voi liittyä valtatielle 6. Lehmon liikenne voi käyttää myös Uuron eritasoliittymää suunnittelualueen pohjoispuolella sekä jatkossa suunnittelualueen eteläpuolelle rakentuvaa Raatekankaan eritasoliittymää. Valtatiellä 6 on eritasoliittymien lisäksi jonkin
verran yksityisteiden tasoliittymiä. Suunnittelualueen muut maanteiden, katujen ja
yksityisteiden liittymät ovat tasoliittymiä. Ainoa kiertoliittymä suunnittelualueella
on Ruottisenahonkadun, Sammalkadun ja Ahoksentien liittymässä.
Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon suunnittelualueella kuuluvat valtatie
6 välillä Raatekangas–Lehmon eritasoliittymä, Vanha Nurmeksentie, Kylmäojantie
välillä Rahtarintie–Vanhan Nurmeksentien pohjoinen liittymä, Rahtarintie sekä Jaamankankaantie.
Suunnittelualueella sijaitsee yhteensä viisi rautatien tasoristeystä, joista Kylmäojantiellä (Ristisaari) ja Rahtarintiellä (Salo) olevat tasoristeykset on varustettu
puolipuomein. Kolmas käytössä oleva tasoristeys (Tanskanen) on yksityistiellä
suunnittelualueen eteläosassa, eikä siinä ole varoituslaitetta. Suunnittelualueen
keskivaiheilla sijaitsevat kaksi muuta varoituslaitteetonta tasoristeystä (Taskinen
ja Niemeläinen II) ovat viljelysteillä ja käytössä vain kausittain. Suunnittelualueen
poikki kulkevalla radalla on tavaraliikennettä 12 junaa vuorokaudessa ja henkilöliikennettä 4 junaa vuorokaudessa.
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2.1.2 Liikennemäärät
Suurimmat keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät suunnittelualueella ovat valtatiellä 6. Lehmon eritasoliittymästä etelään Joensuun suuntaan valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 11 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan
liikenteen osuus on noin 5 %. Lehmon eritasoliittymän ja pohjoispuolella sijaitsevan
Uuron eritasoliittymän välillä valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin
9 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 7 %. Uuron
eritasoliittymästä pohjoiseen valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
laskee noin 6 000 ajoneuvoon vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on
noin 5 %.
Vanhan Nurmeksentien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on suurimmillaan
lähellä Joensuun rajaa, noin 4 700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen
osuus on noin 4 %. Kylmäojantien liittymien välillä Vanhan Nurmeksentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan
liikenteen osuus on noin 3 %. Vanhan Nurmeksentien pohjoisosalla keskimääräinen
vuorokausiliikenne on noin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen
osuus on noin 7 %.
Kylmäojantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 4 %.
Jaamankankaantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 1 400 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 4 %. Jokirannantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus on noin 4 %. Maanteiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ja
raskaan liikenteen osuudet on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) ja raskaan liikenteen
osuudet.

Suunnittelualueen katuverkolta ei ollut liikennemäärätietoja käytettävissä.
Liikenne-ennuste
Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 -raportin mukaan
maanteille on laadittu vuoden 2040 liikenne-ennusteet. Tieliikenne-ennusteen kasvukertoimista vuosille 2012–2040 on muokattu kasvukertoimet vuosille 2017–
2040. Valtatien kasvukertoimena kevyille ajoneuvoille on käytetty 1,22 ja raskaille
ajoneuvoille 1,08. Kantatien kasvukertoimena kevyille ajoneuvoille on käytetty
1,21 ja raskaille ajoneuvoille 1,08. Yhdysteille vastaavina kasvukertoimina on käytetty 1,11 ja 1,07.
Liikenne-ennusteen perusteella vuonna 2040 valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne Lehmon eritasoliittymän eteläpuolella olisi noin 14 100 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 5 %. Lehmon eritasoliittymän pohjoispuolella valtatien 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi noin 12 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 6 %. Kantatiellä 73 keskimääräinen
vuorokausiliikenne olisi noin 5 900 – 7 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan
liikenteen osuus noin 7 %.
Vanhan Nurmeksentien keskimääräinen vuorokausiliikenne lähellä Joensuun rajaa
olisi noin 5 200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 3 %.
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Kylmäojantien liittymien välillä Vanhan Nurmeksentien keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi noin 2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus
noin 3 %. Vanhan Nurmeksentien pohjoisosalla keskimääräinen vuorokausiliikenne
olisi noin 1 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 7 %.
Kylmäojantien keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi noin 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 4 %.
Jaamankankaantien keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi noin 1 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 4 %. Jokirannantien keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi noin 440 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 4 %.
2.1.3 Liikenteen toimivuus
Valtatien 6 suurista liikennemääristä johtuen liikenne voi ruuhkautua Joensuun
suuntaan ajettaessa. Raskaan liikenteen osuus valtatien liikenteestä on kuitenkin
maltillinen. Liittyminen valtatielle tapahtuu suunnittelualueella Lehmon eritasoliittymän kautta, joka mahdollistaa sujuvan liittymisen valtatien liikennevirtaan. Muilla
suunnittelualueen maanteillä liikennemäärät ovat maltilliset, eikä liittymistä ole tiedossa toimivuusongelmia.
2.1.4 Liikenneturvallisuus
Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen 2017 yhteydessä järjestetyssä asukaskyselyssä kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä liikenneturvallisuudesta ja liikenteeseen liittyvistä ongelmista. Yhtenä suurimmista ongelmista Kontiolahdella pidettiin nopeusrajoitusten noudattamattomuutta. Jalankulku- ja pyöräilyväylien puutteena mainittiin suunnittelualueelta Vanha Nurmeksentie.
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä liikenneympäristön
parantamiseksi. Lehmon alueelle esitetyt toimenpiteet on kuvattu toimenpidetaulukossa ja -kartassa (taulukko 1 ja kuva 8). Valtatien 6 liikenneturvallisuuden parantamiseksi tielle esitetään riista-aidan rakentamista. Liittymien parantamistoimenpiteitä on esitetty Kylmäojantien ja Vanhan Nurmeksentien pohjoisempaan liittymään sekä Kylmäojantien ja Kruununtien liittymään. Kylmäojantien ja Vanhan
Nurmeksentien liittymäalueella oleva rautatien tasoristeys on esitetty poistettavaksi. Rahtarintiellä olevan tasoristeyksen turvallisuuden parantamiseksi esitetään
erillisen selvityksen laatimista. Kruununtien, Ensolankadun ja Ruottisenkadun liittymään on esitetty kiertoliittymän toteuttamista. Vanhan Nurmeksentien varrelle
on esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamista puuttuvalle osuudelle. Kuvassa 8. näkyvien toimenpiteiden lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty Jaamankankaantielle (yt 15710) nopeusrajoituksen toistomerkit sekä nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset.
Taulukko 1. Lehmon alueelle esitetyt toimenpiteet Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä 2017.
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Kuva 8. Lehmon alueelle esitetyt toimenpiteet Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksessä 2017.

Joensuu–Nurmes-rata kulkee suunnittelualueen poikki ja tasoristeykset ovat liikenneturvallisuuden kannalta potentiaalisia vaaranpaikkoja. Kylmäojantiellä radan
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kanssa tasoristeyksessä risteää jalankulku- ja pyöräilyväylä ja tasoristeys sijaitsee
hyvin lähellä Kylmäojan koulua.
2.1.5 Liikenneonnettomuudet
Valtatiellä 6 Joensuun rajan ja Uuron eritasoliittymän välisellä osuudella on vuosina
2013–2017 tapahtunut 47 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksista kahdeksan johti loukkaantumisiin ja muut onnettomuudet olivat
omaisuusvahinko-onnettomuuksia. Yleisin onnettomuusluokka valtatiellä 6 on ollut
yksittäisonnettomuus (17 kappaletta) ja toiseksi yleisin hirvieläinonnettomuus (14
kappaletta). Peräänajo-onnettomuuksia on ollut kuusi kappaletta, muita onnettomuuksia neljä kappaletta, kohtaamisonnettomuuksia kolme kappaletta sekä kääntymis-, risteämis- ja ohitusonnettomuuksia yksi kappale. Valtatiellä 6 on havaittavissa onnettomuuskasaumaa Raatesuon, Peltolan sekä Taskisentien kohdilla. Valtatiellä 6 Lehmon eritasoliittymän alueella ja rampeilla on tapahtunut yhteensä yhdeksän liikenneonnettomuutta. Näistä rampeilla on tapahtunut neljä onnettomuutta, joista yksi on ollut kuolemaan johtanut kohtaamisonnettomuus, kaksi loukkaantumisiin johtanutta onnettomuutta (mopedi- ja peräänajo-onnettomuus) ja
yksi omaisuusvahinkoon johtanut yksittäisonnettomuus.
Vanhalla Nurmeksentiellä on vuosina 2013–2017 tapahtunut 10 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista neljä on johtanut loukkaantumisiin
ja muut onnettomuudet olivat omaisuusvahinko-onnettomuuksia. Loukkaantumisiin johtaneet onnettomuudet ovat olleet jalankulkija-, polkupyörä-, mopedi- ja
muu onnettomuus. Omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat olleet neljä
yksittäisonnettomuutta ja kääntymis- ja peräänajo-onnettomuus. Vanhalla Nurmeksentiellä ei ole havaittavissa onnettomuuskasaumia.
Kylmäojantiellä on vuosina 2013–2017 tapahtunut yhdeksän poliisin tietoon tullutta
liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista kaksi on johtanut loukkaantumisiin ja
kyseiset onnettomuudet olivat polkupyörä- ja mopedionnettomuus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat olleet kolme yksittäisonnettomuutta, kaksi
kohtaamisonnettomuutta, mopedionnettomuus ja eläinonnettomuus. Kylmäojantiellä ei ole havaittavissa onnettomuuskasaumia.
Jaamankankaantiellä suunnittelualueella on vuosina 2013–2017 tapahtunut kolme
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuudet ovat olleet kaksi
omaisuusvahinkoihin johtanutta yksittäisonnettomuutta ja omaisuusvahinkoon johtanut eläinonnettomuus.
Jokirannantiellä on vuosina 2013–2017 tapahtunut kaksi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuudet ovat olleet loukkaantumisiin johtanut risteämisonnettomuus ja omaisuusvahinkoon johtanut hirvieläinonnettomuus.
Suunnittelualueen katu- ja yksityistieverkolla on tapahtunut vuosina 2013–2017
yhteensä 13 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista yksi
on ollut loukkaantumiseen johtanut mopedionnettomuus. Omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat olleet neljä muuta onnettomuutta, kolme kääntymisonnettomuutta sekä risteämis-, peräänajo- ja yksittäisonnettomuus. Katu- ja yksityistieverkolla ei ole havaittavissa onnettomuuskasaumia.
2.2 Kävely ja pyöräily
Suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräilyväyläverkko on kattava ja kytkeytyy hyvin
sekä Joensuun kaupungin väyläverkkoon että Kontiolahden keskustan suuntaan
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johtaviin jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Suunnittelualueen läpi on etelä-pohjoissuunnassa yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyreitti, joka kulkee alueen etelä- ja
pohjoisosissa Vanhaa Nurmeksentietä pitkin ja alueen keskivaiheilla Kylmäojantietä
pitkin. Pitkämatkaisen pyöräilyn kannalta yhteyspuutteena voidaan nähdä Vanhan
Nurmeksentien osuus, jolla pyöräilyväylää ei ole. Myöskään Jokirannantieltä ei ole
jalankulku- ja pyöräilyväylää Lehmon keskustaan. Lehmon keskustassa on yhtenäisiä kävely- ja pyöräilyreittejä ja keskusta on muuten hyvin saavutettavissa
asuinalueilta kävellen ja pyöräillen. Myös Vanhan Nurmeksentien itäpuoliselta Lamminrannan asuinalueelta sekä Lehmon eritasoliittymän länsipuoliselta teollisuusalueelta keskusta on hyvin saavutettavissa. Suunnittelualueen koulut kytkeytyvät
myös hyvin jalankulku- ja pyöräilyväyliin. Suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat tyypiltään yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä ja ne on pääosin
erotettu ajoradasta välikaistalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylät on esitetty kuvassa
9.
Jalankulku- ja pyöräilyväylien risteämiset maanteiden ja katujen kanssa on pääosin
toteutettu suojatein, joista osa on korotettuja tai varustettu saarekkeella. Lehmon
koulun eteläpuolella on jalankulun ja pyöräilyn alikulut radan ja Vanhan Nurmeksentien alitse. Kylmäojantie ja sen varrella oleva jalankulku- ja pyöräilyväylä alittavat radan Vanhan Nurmeksentien eteläisen liittymän läheisyydessä. Kylmäojantien pohjoispäässä jalankulku- ja pyöräilyväylä risteää radan kanssa puolipuomein
varustetussa tasoristeyksessä. Lehmon eritasoliittymässä jalankulku- ja pyöräilyväylä ylittää valtatien 6. Valtatiellä on myös alitusmahdollisuudet Kylmäojan pohjoispuolella lähellä Taskisentietä sekä Raatesuon pohjoispuolella.
Suunnittelualueen pohjoispuolella on Vanhan Nurmeksentien alittava alikulku kantatien 73 liittymässä. Uuron eritasoliittymässä jalankulku- ja pyöräilyväylä ylittää
valtatien 6 ja eritasoliittymän ympäristössä on myös alikulut kantatien 73, eritasoliittymän rampin ja Kontioniementien alitse.
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Kuva 9. Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät suunnittelualueella.

Joensuun kaupunkiseudulle on vuonna 2014 määritelty seudullisen joukkoliikenteen ja siihen tukeutuvan pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävät. Suunnittelualueen
läpi kulkevaan Kontiolahden pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävään kuuluvat Vanhan Nurmeksentien ja Kylmäojantien jalankulku- ja pyöräilyväylät.
2.3 Joukkoliikenne
Kontiolahti kuuluu Joensuun seudun joukkoliikenteeseen, joka toimii Kontiolahden
lisäksi Joensuun ja Liperin alueilla. Joensuun ja Kontiolahden välisen liikenteen linjat 202 (Kontiolahti–Lehmola–Mutala–Joensuu–Petäikkölä) ja 204 (Paihola–Kylmäoja–Rantakylä–Joensuu–Nepenmäki) liikennöivät suunnittelualueen läpi. Molemmat kulkevat suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosissa Vanhaa Nurmeksentietä pitkin ja Lehmon keskustassa Kylmäojantietä pitkin, mutta linja 202 kiertää lisäksi
Ruottisenahonkadun, Sammalkadun, Kangastien ja Kruunutien kautta. Linjalla 202
on arkisin 16–17 vuoroa suuntaansa ja vuoroväli on noin tunti. Linjalla 204 on arkisin 11–12 vuoroa suuntaansa ja vuoroväli vaihtelee noin tunnista kahteen. Reitit
kuuluvat Joensuun kaupunkiseudulle vuonna 2014 määriteltyihin seudullisen joukkoliikenteen laatukäytäviin ja yhteydet välillä Lehmo–Joensuu ovat kilpailutasoa.
Linja-autopysäkit sekä ote Joensuun seudun joukkoliikenteen linjakartasta suunnittelualueella on esitetty kuvassa 10.
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Suunnittelualueen läpi liikennöi arkisin myös Joensuun ja Kontiolahden välisiä koululaisvuoroja. Osa linjoista kulkee valtatietä 6 pitkin ja osa Vanhaa Nurmeksentietä
ja Kylmäojantietä pitkin.
Valtatietä 6 pitkin suunnittelualueen poikki kulkee Joensuun ja Juuan/Nurmeksen/
Sotkamon/Kajaanin/Oulun sekä Joensuun ja Enon/Uimaharjun/Lieksan välistä
linja-autoliikennettä. Pitkämatkaista linja-autoliikennettä on arkisin yhteensä noin
14–15 vuoroa suuntaansa.

Kuva 10. Linja-autopysäkit suunnittelualueella. Oikeassa yläkulmassa ote Joensuun seudun joukkoliikenteen linjakartasta, jossa suunnittelualueella liikennöivät
linjat 202 ja 204.

2.4 Pysäköinti
Mahdollinen liityntäpysäköinti (autot/pyörät) täydennetään
3

Kaavaratkaisu

3.1 Uuden maankäytön tuottama liikenne
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3.1.1 Asuminen

3.1.2 Teollisuus- ja työpaikka-alueet

3.1.3 Kaupalliset palvelut

3.2 Liikenneverkon kehittäminen ja suositukset
Suunnittelualueen liikenneverkon kehittäminen ja täydentäminen liittyvät liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden parantamiseen, kestävän liikkumisen edistämiseen sekä uuden maankäytön synnyttämiin liikennetarpeisiin. Pienillä katujen
linjausmuutoksilla ja liittymien muutostoimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja selkeytetään liittymäjärjestelyjä. Osayleiskaavassa asuntoalueille osoitetut uudet tieyhteystarpeet ovat kokoojakatuluokkaisia yhteyksiä. Uusia katuyhteystarpeita on osoitettu myös teollisuus- ja varastoalueille sekä työpaikka-alueille.
Haasteita Lehmon ja Vanhan Nurmeksentien välisille katu- ja tieyhteyksille aiheuttaa välissä kulkeva Joensuu–Nurmes-rata. Uusien kävely- ja pyöräily-yhteyksien
osoittaminen parantaa kestävän liikkumisen edellytyksiä. Uuden maankäytön
myötä myös joukkoliikenteen edellytykset paranevat.
3.2.1 Uudet katu- ja tieyhteydet
Lehmon osayleiskaavassa osoitetut uudet katu- ja tieyhteystarpeet liittyvät maankäytön kehittymiseen. Suunnittelualueen keskivaiheille on osoitettu uusi tieyhteystarve Ruottisenahonkadulta Nevalantien kautta uuteen kiertoliittymään Kylmäojantielle, joka palvelisi alueelle osoitettua uutta asuntoaluetta. Ruottisenahonkadun ja
Nevalantien väliselle uudelle tieyhteystarpeelle voisi osoittaa toisen uuden kokoojakatuluokkaisen tieyhteystarpeen osayleiskaavassa kokoojakaduksi osoitetun Kiviojantien päästä. Kiviojantien päästä lähtevä uusi tieyhteystarve voisi kytkeytyä
Ruottisenahonkadun ja Nevalantien väliseen uuteen tieyhteystarpeeseen maankäytön tarpeista riippuen tai jatkua hieman pohjoisemmaksi Ahoksentien päähän.
Nevalantien ja Kylmäojantien liittymään on osoitettu uusi kiertoliittymä. Kylmäojantien kiertoliittymän itäisestä haarasta lähtee uusi tieyhteystarve, joka alittaisi
radan uuden alikulun kautta ja liittyisi Vanhalle Nurmeksentielle toisen uuden kiertoliittymän kautta. Vanhan Nurmeksentien kiertoliittymästä on osoitettu uusi tieyhteystarve Vanhan Nurmeksentien itäpuoliselle uudelle asuntoalueelle. Radan ja
Vanhan Nurmeksentien välinen etäisyys on lyhyt, noin 90 metriä, joten radan alikulusta tulisi melko jyrkkä. Alikulku ei todennäköisesti soveltuisi raskaimmalle liikenteelle ja jyrkkä nousu alikulusta Vanhan Nurmeksentien kiertoliittymään edellyttäisi hyvää talvikunnossapitoa. Kadun linjaamisella hieman vinottain radan alikulun ja Vanhan Nurmeksentien välillä saataisiin kadusta pituuskaltevuudeltaan
hieman loivempi. Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi myös Vanhan Nurmeksentien alittaminen ja kadun liittyminen Vanhalle Nurmeksentielle itäpuolisen asuntoalueen kautta. Suositeltavimpana vaihtoehtona voidaan pitää sekä radan että Vanhan Nurmeksentien alitusta.
Vanhan Nurmeksentien itäpuoliselle asuntoalueelle on osoitettu uusi tieyhteystarve
myös etelästä nykyisen Urheilukentäntien kautta. Asuntoalueen kokoojakatuyhteys
saisi olla läpiajettava, jolloin alueelle ei synny umpiperiä.
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Uuden radan alikulun myötä nykyisen Rahtarintien liikenteen Vanhan Nurmeksentien ja Rahtarintiellä olevan tasoristeyksen välillä voisi rajoittaa ainoastaan erikoiskuljetuksille tarvittaessa. Rahtarintien liittymän sulkeminen Vanhalta Nurmeksentieltä kokonaan, sekä mahdollisesti myös Kylmäojantien pohjoispäähän toteutettava radan alikulku johtaisivat yhdessä siihen, että valtatien 6 ja Vanhan Nurmeksentien välinen erikoiskuljetusreitti katkeaisi. Mikäli erikoiskuljetusreitti Lehmon
keskustan läpi on tärkeää turvata, on Rahtarintien liittymä ja tasoristeys säilytettävä erikoiskuljetuksille.
Lehmon eritasoliittymän itäpuolelle osayleiskaavassa on osoitettu uusi kiertoliittymä Kruununtien, Ruottisenahonkadun ja Ensolantien liittymään. Kiertoliittymän
myötä Ruottisenahonkatu liittyisi Kruununtiehen hieman nykyistä lännempänä.
Kruununtien ja Kylmäojantien liittymä on nykyisellään ongelmallinen ja siihen on
laadittu liittymätarkasteluja. Osayleiskaavassa liittymään on osoitettu uudella tieyhteystarpeella pääsuunnan kääntö Kruununtien ja Kylmäojantien pohjoishaaran
välille. Etelästä tuleva Kylmäojantie liittyisi uuteen pääsuuntaan sivusuuntana Kylmäojan länsipuolella. Pääsuunnan kääntö on osoitettu siten, että nykyinen Kylmäojan ylittävä silta voidaan hyödyntää uudessa linjauksessa. Liittymän toimenpiteissä on huomioitava teiden kuuluminen suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon.
Kylmäojantien pohjoispäähän, Vanhan Nurmeksentien läheisyyteen, on osoitettu
uusi alikulku nykyisen tasoristeyksen tilalle. Nykyisellä Kylmäojantiellä rata ja Vanhan Nurmeksentien liittymä sijaitsevat niin lähekkäin, että alikulun toteutuksen
kannalta Kylmäojantietä olisi hyvä linjata hieman etelämmäksi. Uuden alikulun
myötä Kylmäojantien pohjoispää ei enää toimisi erikoiskuljetusreittinä, mutta erikoiskuljetusreittinä säilyisi Rahtarintie.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on myös mietitty mahdollisuutta/tarvetta
osoittaa uusi tieyhteys Pohjatuulentien pohjoispäästä Vanhalle Nurmeksentielle.
Uusi yhteys edellyttäisi radan alitusta. Pohjatuulentien alueelle on aiemmin laadittu
liikenne- ja liikenneturvallisuusselvitys, jossa Pohjatuulentien jatkamista on myös
selvitetty. Selvityksessä on kuitenkin todettu, että Pohjatuulentie riittää välittämään koko Pohjatuulentien alueen liikenteen nykyistä eteläistä reittiä pitkin, eikä
uutta pohjoista yhteyttä tarvita. Viimeisimmässä Pohjatuulentien pohjoisosaan laaditussa asemakaavassa Pohjatuulentien jatkamiseen ei ole myöskään varauduttu.
Uuden yhteyden kannalta huomionarvoista on myös, että Pohjatuulentien pohjoisimman asuntoalueen pohjoispuolella on sotahistoriallisia kohteita, joiden alueella
ympäristö tulee säilyttää.
Lehmonsuon alueen uudelle asuntoalueelle on osoitettu uudet tieyhteystarpeet nykyisiltä Novelotontieltä ja Asuntorinteentieltä.
Osayleiskaavan eteläosaan, Joensuun rajalle, sijoittuvalle työpaikka-alueelle on
osoitettu uusi tieyhteystarve Kylmäojantieltä Joensuun rajalle. Joensuun puolen katuverkkoon liittymiselle on esitetty vaihtoehtoiset linjaukset joko Ruoppitien tai Levytien päähän. Salpakankaankadun muuttuneiden liikennejärjestelyiden vuoksi Levytie tarjoaisi suoran yhteyden Salpakankaankadulle ja olisi siten uuden tieyhteyden luontevin liittymiskohta Joensuun katuverkkoon. Liittyminen Ruoppitien päähän aiheuttaisi ylimääräistä läpiajoliikennettä alueella sijaitsevalle työpaikka-alueelle, sillä Ruoppitieltä ei ole suoraa yhteyttä Salpakankaankadulle. Joensuun puolella Levytiehen liittyminen edellyttäisi kadun jatkamista Kontiolahden rajalle.
Osayleiskaavassa osoitetun työpaikka-alueen eteläosassa on muutamia kiinteis-
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töjä, joille kulku on nykyisin Tanskasen tasoristeyksen kautta Vanhalta Nurmeksentieltä. Kulku kiinteistöille voidaan jatkossa järjestää uudelta tieyhteydeltä ja tasoristeys voidaan sulkea.
Osayleiskaava-alueen eteläosaan, valtatien 6 länsipuolelle, osoitetulle teollisuus- ja
varastoalueelle on osoitettu uusi tieyhteystarve Joensuun puolelta Hirsitieltä. Liittyminen Hirsitiehen edellyttää kadun jatkamista Joensuun puolella Kontiolahden
rajalle.
Jaamankankaantien pohjoispuolelle osoitetuille teollisuus- ja varastoalueille on
osoitettu alueet yhdistävä uusi tieyhteystarve Jaamankankaantien ja Valokaarentien välille.
Osayleiskaava-alueen länsiosaan, Jaamankankaantien varrelle osoitetulle asuinrakentamisen reservialueelle on osoitettu uusi tieyhteystarve Jaamankankaantien
eteläpuolelle. Yhteystarve on Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa esitetyn OnttolaLehmo ohjeellisen tai vaihtoehtoisen tie- tai katulinjauksen mukainen.
3.2.2 Kävely ja pyöräily
Maankäytön kehittyminen luo tarvetta kehittää ja täydentää alueen kävely- ja pyöräily-yhteyksiä. Nykyisenä kävelyn ja pyöräilyn yhteyspuutteena on Vanhan Nurmeksentien osuus Tuppihaantien liittymän ja Lehmon koulun välillä. Kyseiselle
puuttuvalle osuudelle on osayleiskaavassa osoitettu ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä. Myös Jokirannantien varrelle on osoitettu ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä asuntoalueiden kohdalle.
Osayleiskaavassa Kruununtien ja Kylmäojantien liittymään on osoitettu uudella tieyhteystarpeella pääsuunnan kääntö Kruununtien ja Kylmäojantien pohjoishaaran
välille. Liittymään laadituissa liittymätarkasteluissa liittymään on kävelyn ja pyöräilyn osalta esitetty uutta kävelyn ja pyöräilyn alikulkua Kruununtien alitse, joka on
suositeltavaa esittää myös osayleiskaavassa. Kävely- ja pyöräilyreitti kulkisi edelleen nykyistä Kylmäojan ylittävää kävelyn ja pyöräilyn siltaa pitkin.
Uusia ohjeellisia kävely- ja pyöräilyväyliä on osoitettu myös uusien tieyhteystarpeiden varsille uusilla asuntoalueilla suunnittelualueen keskivaiheilla. Uuden Kylmäojantien kiertoliittymän itäisestä haarasta lähtevän tieyhteystarpeen varrelle on
osoitettu ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä, joka alittaisi radan uuden alikulun
kautta.
Lehmon koulun eteläpuolelta Kylmäojantieltä lähtevältä kävely- ja pyöräilyväylältä
on osoitettu ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä valtatien 6 varrelle ja valtatien
rinnalla kohti Joensuuta. Kävely- ja pyöräilyväylä on osoitettu alittamaan valtatie 6
Raatesuon pohjoispuolella olevan alikulun kautta. Myös Joensuun ja Kylmäojantien
välisen uuden tieyhteystarpeen varrelle on osoitettu ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä uuden työpaikka-alueen läpi. Kontiolahden kävely- ja pyöräilyväylien kytkeytyminen Joensuun väyliin voi edellyttää väylien jatkamista Joensuun puolella ja
on siten suunniteltava yhdessä Joensuun kaupungin kanssa.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on pohdittu mahdollisuutta/tarvetta osoittaa
ohjeellinen kävely- ja pyöräilyväylä Pohjatuulentien pohjoispäästä Vanhalle Nurmeksentielle joko yksinään tai mahdollisesti uuden tieyhteyden rinnalla. Uusi kävely- ja pyöräilyväylä edellyttäisi sekä radan että Vanhan Nurmeksentien alitusta.
Yhteyttä on tarkasteltu Pohjatuulentien alueelle aiemmin laaditussa liikenne- ja liikenneturvallisuusselvityksessä. Selvityksen laatimisen jälkeen kävely- ja pyöräilyyhteydet Tervauuron ja Kylmäojan välillä ovat kuitenkin jo täydentyneet Vanhan
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Nurmeksentien varrelle toteutetulla kävely- ja pyöräilyväylällä, joten Pohjatuulentien ja Vanhan Nurmeksentien väliselle uudelle kävely- ja pyöräily-yhteydelle ei ole
välttämätöntä tarvetta. Lisäksi mikäli Kylmäojantiellä oleva tasoristeys korvautuisi
uudella alikululla, paranisi nykyisen reitin liikenneturvallisuus selvästi.
3.2.3 Joukkoliikenne
Osayleiskaavassa ei ole esitetty varsinaisia toimenpiteitä joukkoliikenteen kehittämiseksi, mutta maankäytön kehittyminen parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja luo uutta kysyntää. Uudet tieyhteystarpeet on pyritty osoittamaan siten,
että yhteydet ovat läpiajettavia ja mahdollistavat myös joukkoliikenteen tarvittaessa.
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