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Lainsäädännön mukaan tavoitteena on edistää toi-
mivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää 
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteet perustuvat Itä-Suomen liikennestrategin 
ja Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteisiin. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muo-
dostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon koko-
naisuudesta. 

Visio ja tavoitteet
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Lainsäädännön mukaan tavoitteena on edistää toi-
mivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää 
Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteet perustuvat Itä-Suomen liikennestrategin 
ja Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteisiin. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muo-
dostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon koko-
naisuudesta. 

Visio ja tavoitteet

Pohjois-Karjalassa liikennejärjestelmän päämääränä 
on edistää maakunnan kilpailukykyä, seutujen elin-
voimaa ja saavutettavuutta ja torjua osaltaan ilmas-
tonmuutosta.

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmälle visiona on pit-
kän tähtäimen visioksi vuoteen 2040 on seuraava:

Kuva 1. Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet ja niiden muodostuminen Itä-Suomen 
liikennestrategian ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden perusteella

Liikennejärjestelmä tukee maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä, 
sekä tarjoaa kestävän liikkumisen mahdollisuuden kaikille väestö-
ryhmille, asuinpaikasta riippumatta

Valtakunnallisen liikennejär-
jestelmäsuunnitelman ehdotus 
avaintavoitteiksi

• Kaupunkiseuduilla ihmisten mahdollisuu-
det valita kestävämpiä liikkumismuotoja 
paranevat

• Liikennejärjestelmä vastaa nykyistä parem-
min elinkeinojen ja työssäkäynnin tarpei-
siin.

• Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudel-
linen tehokkuus paranee.

Itä-Suomen liikennestrategian
päämäärät ja tavoitteet antavat suunnan 
liikennejärjestelmän kehittämiselle

• Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista
• Elinkeinoelämän kuljetusketjut ovat kus-

tannustehokkaita
• Liikkumistarpeiden tyydyttämiseen on rea-

listisia vaihtoehtoja

KESTÄVYYS
ihmisten mahdollisuudet valita kestä-
vämpiä liikkumismuotoja paranevat - 
erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla

SAAVUTETTAVUUS
Liikennejärjestelmä takaa koko Poh-
jois-Karjalan saavutettavuuden ja vas-
taa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asu-
misen tarpeisiin

TEHOKKUUS
Liikennejärjestelmän yhteiskuntatalou-
dellinen tehokkuus paranee
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Tavoitteet on ryhmitelty tarkemmin eri aluetyypeille:
• Joensuun kaupunkiseudulle, joka käsittää 

käytännössä JOJO-paikallisliikennealueen eli 
Joensuun seudun paikallisliikenteen alueen 
Joensuun kantakaupungin sekä Joensuun Rei-
jolan ja Hammaslahden, Kontiolahden ml. Leh-
mon, Paiholan ja Kulhon alueet ja Liperin ml. 
Ylämyllyn alueen

• Kuntakeskuksille ja muille keskeisille taajamille
• Haja-asutusalueille

Kuva 2. Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman aluetyypit

Tavoitteet on tarkennettu erikseen myös:
• Sisäiselle saavutettavuudelle eli käytännössä 

kuntakeskusten välisille yhteyksille
• Ulkoiselle saavutettavuudelle eli saavutetta-

vuus maakunnan ja muiden maakuntien ja ul-
komaiden välillä
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Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja 
paranevat - erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla

PÄÄTAVOITE KESTÄVYYS
• Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja para-

nevat - erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla

Joensuun kaupunkiseutu • Keskeiset palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa kestävillä kulku-
tavoilla

• Vähäpäästöiset henkilöautot ovat houkutteleva vaihtoehto autoilijalle

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

• Kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia liikkumisvaihtoehtoja
• Vähäpäästöiset ajoneuvot ovat houkuttelevampi vaihtoehto autoilijalle

Haja-asutusalueet • Vähäpäästöiset ajoneuvot ovat houkuttelevampi vaihtoehto autoilijalle

Sisäinen saavutettavuus • Vähäpäästöistä julkista liikennettä on käytettävissä työ- ja opiskelumat-
koihin sekä matkailuliikenteeseen ja käyttäminen on helppoa

Ulkoinen saavutettavuus • Junaliikenne on houkuttelevin valinta yhteysväleillä, joilla on junalii-
kenteen tarjontaa

Liikennejärjestelmä takaa koko Pohjois-Karjalan saavutettavuu-
den ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin

PÄÄTAVOITE SAAVUTETTAVUUS
• Liikennejärjestelmä takaa koko Pohjois-Karjalan saavutettavuuden 

ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin

Joensuun kaupunkiseutu • Eri liikkumismuotojen yhdistäminen on helppoa ja järkevää
• Liikkuminen on turvallista ja esteetöntä ja liikkumisympäristö on viihtyisä

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

• Liikkuminen on turvallista ja esteetöntä ja liikkumisympäristö on viihtyisä
• Autottomilla on käytössään uusia liikkumispalveluita, kimppakyytejä tai 

avattuja henkilökuljetuksia

Haja-asutusalueet • Tiestön kunnossapito mahdollistaa turvallisen liikkumisen
• Autottomilla on käytössään uusia liikkumispalveluita, kimppakyytejä tai 

avattuja henkilökuljetuksia

Sisäinen saavutettavuus • Tiestön kunnossapito mahdollistaa sujuvan ja turvallisen liikkumisen
• Julkista liikennettä on käytettävissä työ- ja opiskelumatkoihin ja käyt-

täminen on helppoa

Ulkoinen saavutettavuus • Liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat tehokkaat ja täsmälliset 
runkokuljetukset

• Kaikki kuljetusmuodot ovat joustavasti käytettävissä
• Liikenneyhteydet ja -palvelut mahdollistavat edulliset ja sujuvat koti-

maiset ja kansainväliset matkat
• Riittävän kattavien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien turvaaminen

Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus para-
nee

PÄÄTAVOITE TEHOKKUUS
• Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee

Joensuun kaupunkiseutu • Väyläverkon korjausvelka pienenee huomattavasti
• Yhteiskunnan kustantamia henkilökuljetuksia hyödynnetään tehok-

kaammin
• Vakavat liikenneonnettomuudet vähenevät
• Teollisuuden ja kaupan kuljetusten yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

paranee
• Aluetaloudellisen tehokkuuden parantuminen

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

Haja-asutusalueet

Sisäinen saavutettavuus

Ulkoinen saavutettavuus



Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämistoi-
menpiteitä on suunniteltu eri sidosryhmien kanssa ta-
voitteiden pohjalta kullekin tavoitteelle ja eri aluetyy-
peille sekä ulkoiselle ja sisäiselle saavutettavuudelle. 
Lisäksi kehittämistoimenpiteitä on tuotu suunnitel-
maan seudullista liikennejärjestelmätyön aiesopi-
muksista sekä maakunnan edunajamisen kärkihan-
kelistalta.

Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
esitettävät kehittämistoimenpiteet ovat maakunnan 
tahtotila ja näkemys liikennejärjestelmän kehittämis-
tarpeista. Toimenpiteiden toteuttaminen vuoteen 
2030 mennessä tulee vaatimaan resursseja, tahtoti-
laa ja yhteistyötä kunnilta, valtiolta sekä elinkeinoelä-
mältä. Liikennejärjestelmän kehittämissä tulee myös 
alueellisesti pyrkiä hyödyntämään myös maksimaali-
sesti erilaisia muita rahoituskanavia ja rahoitusmuo-
toja mm. EU-rahoitus ja yksityisen ja julkisen rahan 
yhteiskäyttöä. 

Seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien panos on 
tärkeä seurannassa ja toimenpiteiden eteenpäin vie-
misessä Tässä suunnitelmassa ei ole käsitelty toimen-
piteiden rahoitusta, eikä myöskään valtio ei ole sitou-
tunut osaltaan kehittämistoimenpiteisiin eikä niiden 
esitettyyn toteutusaikatauluun. 

Kehittämistoimenpiteet esitetään kahdessa ryh-
mässä: ylimaakunnalliset liikennehankkeet ja maa-
kunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittäminen. 
Ylimaakunnalliset hankkeet palvelevat Pohjois-Kar-
jalan ulkoista saavutettavuutta ja ne ovat hyvin tär-
keitä alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja myös 
ihmisten liikkumisen kannalta. Maakunnan sisäisillä 
toimenpiteillä erityisesti ihmisten mahdollisuudet va-
lita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat ja niillä 
mahdollistetaan myös arjen liikkumisen sujuvuutta 
ja turvallisuutta. 

Kehittämistoimenpiteet yhteiskunta- ja aluetalouden 
tehokkuuden kannalta ovat samalla myös maakunnan 
ja sen alueiden elinvoimaisuuden eteen tehtäviä toi-
mia. Maakunnan elinkeinoihin, erityispiirteisiin ja vah-
vuuksiin tukeutuvien toimien päämääränä on tuottaa 
alueellista lisäarvoa kuljetusketjuihin. Ei- toivottavik-
si ja aluetta heikosti hyödyttäviksi kuljetuksiksi voi-

Kehittämistoimenpiteet
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Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämistoi-
menpiteitä on suunniteltu eri sidosryhmien kanssa ta-
voitteiden pohjalta kullekin tavoitteelle ja eri aluetyy-
peille sekä ulkoiselle ja sisäiselle saavutettavuudelle. 
Lisäksi kehittämistoimenpiteitä on tuotu suunnitel-
maan seudullista liikennejärjestelmätyön aiesopi-
muksista sekä maakunnan edunajamisen kärkihan-
kelistalta.

Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
esitettävät kehittämistoimenpiteet ovat maakunnan 
tahtotila ja näkemys liikennejärjestelmän kehittämis-
tarpeista. Toimenpiteiden toteuttaminen vuoteen 
2030 mennessä tulee vaatimaan resursseja, tahtoti-
laa ja yhteistyötä kunnilta, valtiolta sekä elinkeinoelä-
mältä. Liikennejärjestelmän kehittämissä tulee myös 
alueellisesti pyrkiä hyödyntämään myös maksimaali-
sesti erilaisia muita rahoituskanavia ja rahoitusmuo-
toja mm. EU-rahoitus ja yksityisen ja julkisen rahan 
yhteiskäyttöä. 

Seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien panos on 
tärkeä seurannassa ja toimenpiteiden eteenpäin vie-
misessä Tässä suunnitelmassa ei ole käsitelty toimen-
piteiden rahoitusta, eikä myöskään valtio ei ole sitou-
tunut osaltaan kehittämistoimenpiteisiin eikä niiden 
esitettyyn toteutusaikatauluun. 

Kehittämistoimenpiteet esitetään kahdessa ryh-
mässä: ylimaakunnalliset liikennehankkeet ja maa-
kunnan sisäisen liikennejärjestelmän kehittäminen. 
Ylimaakunnalliset hankkeet palvelevat Pohjois-Kar-
jalan ulkoista saavutettavuutta ja ne ovat hyvin tär-
keitä alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja myös 
ihmisten liikkumisen kannalta. Maakunnan sisäisillä 
toimenpiteillä erityisesti ihmisten mahdollisuudet va-
lita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat ja niillä 
mahdollistetaan myös arjen liikkumisen sujuvuutta 
ja turvallisuutta. 

Kehittämistoimenpiteet yhteiskunta- ja aluetalouden 
tehokkuuden kannalta ovat samalla myös maakunnan 
ja sen alueiden elinvoimaisuuden eteen tehtäviä toi-
mia. Maakunnan elinkeinoihin, erityispiirteisiin ja vah-
vuuksiin tukeutuvien toimien päämääränä on tuottaa 
alueellista lisäarvoa kuljetusketjuihin. Ei- toivottavik-
si ja aluetta heikosti hyödyttäviksi kuljetuksiksi voi-

Kehittämistoimenpiteet

daan osoittaa sellaisia kuljetusvirtoja, jotka kulkeutu-
vat vain alueen läpi. Tällaiset kuljetukset aiheuttavat 
negatiivisia vaikutuksia ja kustannuksia alueelle inf-
rastruktuurin kulumisen, melun ja onnettomuuksien 
muodossa. Kehittämistoimien päämääränä onkin syn-
nyttää vahvoja maakunnallisia solmupisteitä, jotka 
houkuttelevat logistista lisäarvoa tuottavia palve-
luntarjoajia sijoittumaan maakunnan alueelle. Vas-
takohtana sellaiselle kehityssuunnalle, että tällaiset 
logistiset lisäarvopalvelut ulkoistetaan toisten aluei-
den hoidettavaksi. Edellä mainituilla toimenpiteillä 
voidaan olettaa olevan positiivinen vaikutus alueen 
suhteellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Muihin 
alueisiin verrattava suhteellisen saavutettavuuden 
parantuminen saavutetaan alueen omia solmupistei-
tä kehittämällä. Samalla toteutettava tiivis yhteistyö 
alueen yritysten käyttämien kuljetusketjujen varrel-
la sijaitsevien solmupisteiden kanssa tukee maakun-
nan yritysten kasvua ja kehittymistä. Kuljetusketju-
jen kokonaiskustannuksiin vaikuttamalla globaalissa 
ympäristössä toimivat yritykset pitävät todennäköi-
semmin tuotantolaitoksensa ja toimipisteensä Poh-
jois-Karjalassa. Toimenpiteillä on myös positiivinen 
vaikutus uusien teollisuuslaitosten ja yritysten sijoit-
tumiseen Pohjois-Karjalan alueelle. Tällaisen sijoittu-
misen ja alueella pysymisen pullonkaulaksi on usein 
mainittu yritysten toimesta juuri kalliit logistiikkakus-
tannukset ja alueen heikko saavutettavuus.

Vahvojen ja hyvällä palvelutasolla varustettujen sol-
mupisteiden avulla maakunnan saapuvat, lähtevät ja 
läpi virtaavat kuljetusvirrat hyötyvät maakunnan lo-
gistisista solmupisteistä ja niiden lisäarvoa tuottavista 
palveluista. Lisäarvopalveluita tuottavien liikenteellis-
ten solmupisteiden avulla pystytään hyödyntämään 
aina tehokkaimpia ja ilmaston kannalta puhtaimpia 
mahdollisia kuljetusmuotoja sekä käyttövoimia. Näillä 
toimenpiteillä kyetään pienentämään liikenteestä ja 
logistiikasta aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia 
ja haittoja, joista merkittävimpänä ilmastolle haitalli-
set päästöt. Toteuttamalla tässä mainittuja toimen-
piteitä toteutuu tavoite hiilineutraalista maakunnas-
ta myös liikenteen ja logistiikan sektoreilla. Tärkeiden 
ilmastotavoitteiden lisäksi omiin vahvuuksiin panos-
taminen ja maakunnallinen solmupisteajattelu luo 
maakuntaan työpaikkoja logistiikkapalveluiden toi-
mialalle.
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Pohjois-Karjalan ylimaakunnalliset yhteydet ja ulkoinen saavu-
tettavuus

Tärkeimmät Pohjois-Karjalan maakuntaa palvelevat ylimaakunnalliset liikennehankkeet ja liikenneyhteydet 
esitetään kuvassa 3.

Kuva 3. Tärkeimmät Pohjois-Karjalan maakuntaa palvelevat ylimaakunnalliset liikennehankkeet ja 
liikenneyhteydet

9

9
23

Valtatie

Rautatie

Lentoyhteys

Syväväylä

Satama

Lentoasema

Kuutoskäytävän toimenpiteet

Valtatien 6 kehittäminen
+ kt 73 kehittäminen

Valtatien 9 kehittäminen

Valtatien 23 kehittäminen

Solmupisteiden kehittäminen
Joensuun asemanseutu ja muut
maakunnalliset solmupisteet

Joensuu–Pieksämäki ja Joensuu–Siilinjärvi
ratojen kehittäminen

Karjalan radan kehittäminen
(Joensuu–Imatra–Helsinki ja 
Joensuu–Nurmes–Kontiomäki)

Saimaan syväväylän kehittäminen
TEN-T -ydinverkon osana

Nykyisten lentoyhteyksien
säilyttäminen ja parantaminen

Ysikäytävän toimenpiteet

Muut toimenpiteet
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Taulukko 1. Tärkeimpiin Pohjois-Karjalan ylimaakunnallisiin kehittämiskohteisiin liittyvät toimenpiteet 

Kuutoskäytävä merkittävimpänä kansainvälisen liikenteen kuljetuskäytävänä

Kehittämiskohde Tavoitetila 2030 Toimenpiteet

Kuutoskäytävä (kansainvälinen 
kehittämiskäytävä)

Kuutoskäytävä on osa kestävää, puh-
dasta ja rajat ylittävää eurooppalaista 
liikenneverkkoa. Käytävä toimii neljän 
kulkumuodon kuljetuskäytävänä ja yh-
distää Pohjois-Karjalan TEN-t ydinverk-
ko käytäviin.

• Yhteisten toimenpideohjelmien laatiminen, 
jossa priorisoidaan ja aikataulutetaan tär-
keimmät kehittämistoimenpiteet

• Käytävien brändin rakentaminen
• Saavutettavuustarkastelun laatiminen elin-

keinoelämän kilpailukyvyn, kuljetusten ja 
matkailun näkökulmista

Valtatie 6 (Joensuusta Kajaanin 
ja Lappeenrannan suuntaan) ja 
Kantatie 73

Valtatie 6 palvelee elinkeinoelämän 
kuljetuksia kilpailukykyisesti sekä mah-
dollistaa arjen sujuvan ja turvallisen liik-
kumisen myös sähköautoilla uusiutu-
via polttoaineita käyttävillä autoilla. 
Yhteysväli täyttää valtatietason, pää-
väyläasetuksen sekä kattavan TEN-T 
verkostotason vaatimukset.

Kontiolahden Uurosta Lieksan kautta 
Nurmekseen kulkeva kantatie 73 osana 
Kuutoskäytävää palvelee elinkeinoelä-
män kuljetuksia kilpailukykyisesti sekä 
mahdollistaa arjen sujuvan ja turvalli-
sen liikkumisen

• Biokaasutankkausverkoston ja pikalataus-
pisteiden edistäminen valtatien 6 ja kanta-
tien 73 varrelle

• Imatra - Joensuu -yhteysvälin kehittäminen 
laadittavan yhteysväliselvityksen esittämil-
lä toimenpiteillä

• Vt6:n parantaminen välillä Joensuu-Konti-
olahti (nelikaistaistaminen välillä Raatekan-
gas-Uuro)

• Laadittava yhteysväliselvitys Joensuu -(Ka-
jaani) välille (vt6 ja kt 73) ja kehitettävä yh-
teysväliä sen jälkeen selvityksen mukaisilla 
toimenpiteillä

• 

Karjalan rata Karjalanrata tarjoaa henkilöliikenteelle 
nopean ja tavaraliikenteelle sujuvan yh-
teyden Pohjois-Karjalasta Pääkaupunki-
seudulle ja etelärannikon satamiin

• Karjalanradan parantaminen Imatra-Joen-
suu tarveselvityksessä esitetyillä toimenpi-
teillä mm. tasoristeysten poisto

• Karjalan radan kehittäminen ja nopeuksien 
nosto osana nopeaa Itäratakokonaisuutta  

• Ratakapasiteetin riittävyyden turvaaminen 
ja ratainfran kehittämisen turvaaminen

Joensuu-Kontiomäki rata Joensuu-Kontiomäki ratayhteys palve-
lee elinkeinoelämän kuljetuksia kilpai-
lukykyisesti sekä etelän että pohjoisen 
suuntaan sekä mahdollistaa arjen suju-
van ja turvallisen liikkumisen Pielisen 
Karjalan ja Joensuun välillä

• Joensuu-Kontiomäki välin sähköistys
• Henkilöliikenteen turvaaminen nykyistä pi-

demmillä ostoliikennesopimuksilla ja pa-
remmalla palvelutasolla mukaan lukien so-
veltuvampi kalusto Joensuu-Nurmes välillä 
ja palvelutason nosto sekä  infrastruktuu-
rin parantaminen.

• Lieksan Kevätniemen teollisuussivuraiteen 
rakentaminen

• Edistetään uusien käyttövoimien kokeiluja 
sähköistämättömillä rataosilla esim. akku-
junat	tai	biodiesel/biokaasu.

• 

Vesiliikenne Saimaan kanava sekä syväväylät täyt-
tävät TEN-T ydinverkon vaatimukset ja 
ovat yhtenäinen, tiedostettu ja tunnet-
tu osa Itämeren alueen sisävesiliiken-
neverkostoa

• Selvitetään Saimaan kanavan sulkujen pi-
dentäminen ja vedenpinnan noston sekä 
pidemmän liikennekauden synnyttämät 
tarpeet väylästön, satamien ja muiden vai-
kutusten osalta

• Joensuun ja Puhoksen satamien kehittä-
minen

• Ympärivuotisen vesiliikenteen eteen tehtä-
vät toimenpiteet

• Pielisjoen ja Pielisen vesiliikenteen kehittä-
minen ja liikennemuotojen yhteistoiminnan 
edistäminen

Lentoliikenne Lentoliikenne osaksi kestävämpää lii-
kennejärjestelmää. Saumattomat mat-
ka- ja kuljetusketjut.

• Joensuun lentoaseman lentoyhteyksien säi-
lyttäminen ja palvelutason turvaaminen 

• Joensuun lentoaseman kiitotien päällystä-
minen (kiireellinen) ja kiitotien jatkaminen 
(2030 mennessä)

• Matkaketjujen kehittäminen matkailun tar-
peisiin Pielisen-Karjalasta Joensuun ja Kuo-
pion lentoasemille.
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Ysikäytävä poikittaisena kansainvälisen liikenteen kehittämiskäytävänä 

Kehittämiskohde Tavoitetila 2030 Toimenpiteet

Ysikäytävä (kansainvälinen ke-
hittämiskäytävä)

Ysikäytävä on osa rajat ylittävää eu-
rooppalaista liikenneverkkoa. Käytävä 
toimii kahden kulkumuodon kuljetus-
käytävänä ja yhdistää Pohjois-Karjalan 
Venäjälle kansainvälisen rajanylityspai-
kan kautta.

• Yhteisten toimenpideohjelmien laatiminen, 
jossa priorisoidaan ja aikataulutetaan tär-
keimmät kehittämistoimenpiteet

• Käytävien brändin rakentaminen
• Saavutettavuustarkastelun laatiminen elin-

keinoelämän kilpailukyvyn, kuljetusten ja 
matkailun näkökulmista

Valtatie 9 Joensuusta Kuopion 
suuntaan

Yhteysväli täyttää valtatietason, pää-
väyläasetuksen sekä kattavan TEN-T 
verkostotason vaatimukset

• Valtatie 9 Joensuu Kuopio yhteysvälin saat-
taminen valtatietasoiseksi tieksi kohti pää-
väyläasetuksen sekä kattavan TEN-T väyläs-
tön kriteerejä.

• Laadittava yhteysväliselvitys Joensuu-Kuo-
pio-yhteysvälin kehittämiseksi ja kehitettä-
vä yhteysväliä sen jälkeen selvityksen mu-
kaisilla toimenpiteillä

Valtatie 9 Onkamo-Niirala Turvata kansainvälisesti merkittävän 
liikenneväylän kehittyminen huomioi-
den paikalliset tarpeet. Yhteysväli täyt-
tää valtatietason, pääväyläasetuksen 
sekä kattavan TEN-T verkostotason vaa-
timukset

• Valtatie 9 Onkamo Niirala yhteysvälin suun-
nitteluvalmiuden parantaminen POS-ELYN 
laatiman yleissuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti 

• Ensisijaisina toimenpiteinä liikenneturvalli-
suuden parantaminen sekä ympäristövaiku-
tusten pienentäminen

Ratayhteydet Joensuu-Pieksämäki ja Joensuu-Siilin-
järvi ratayhteydet tarjoavat tavaralii-
kenteen ja henkilöliikenteen kannalta 
sujuvat ratayhteydet myös poikittaislii-
kenteelle maakuntien välillä. 

• Sähköistys ensivaiheessa välillä Joen-
suu-Pieksämäki.

• Henkilöliikenteen turvaaminen nykyistä pi-
demmillä ostoliikennesopimuksilla parem-
malla palvelutasolla mukaan lukien sovel-
tuvampi kalusto Joensuu-Pieksämäki välillä 
ja palvelutason nosto sekä infrastruktuurin 
parantaminen.

• Selvitetään henkilöliikenteen kehittämis-
mahdollisuudet Joensuu-Siilinjärvi-Kuopio 
välillä

• Edistetään uusien käyttövoimien kokeiluja 
sähköistämättömillä rataosilla esim. akku-
junat	tai	biodiesel/biokaasu.

Muut kehitettävät ylimaakunnalliset yhteydet  

Kehittämiskohde Tavoitetila 2030 Toimenpiteet

Valtatien 23 kehittäminen Valtatie 23 tarjoaa turvallisen ja su-
juvan yhteyden henkilö- sekä tava-
raliikenteelle Etelä- ja Länsi-Suomen 
kaupunkeihin sekä logistisiin solmu-
pisteisiin.

• Liperi-Varkaus tieosuuden sujuvuuden ja lii-
kenneturvallisuuden parantaminen

• Raskaiden erikoiskuljetusten olosuhteiden 
parantaminen ja pullonkaulojen poistami-
nen yhteysvälillä

Joensuun asemanseutu ja 
muut liikenteelliset solmupis-
teet 

Joensuun asemanseutu yhdessä lento-
aseman kanssa toimii merkittävimpä-
nä valtakunnallisen henkilöliikenteen 
solmukohtana. Seudullisista liikenteen 
solmupisteistä joko suorat yhteydet 
maakunnan ulkopuolelle tai yhteydet 
Joensuun kautta

• Edistetään sujuvia matkaketjuja kehittäviä 
liikennepalveluita 

• Pyritään jatkossakin turvaamaan Joensuun 
asemanseudun ja lentoaseman väliset yhte-
ydet mm. markkinointia lisäämällä

• Kehitetään seudullista solmupisteverkostoa

Yhteysvälit tärkeisiin kansalli-
siin ja kansainvälisiin solmupis-
teisiin 

Maakunnan ulkopuolella sijaitseviin 
kansallisesti ja kansainvälisesti merkit-
täviin solmupisteisiin on tehokkaat toi-
mivat ja kestävät yhteydet sekä hyvä 
palvelutaso

• Kytkeytyminen kestävästi TEN-T ydinverkko-
käytäville ja yhdessä elinkeinoelämän kans-
sa tunnistettuihin solmupisteisiin

• Hyödynnetään toimenpiteiden toteuttami-
sessa eurooppalaisia ja kotimaisia tutkimus-
hankerahastoja. 

Linja-autoyhteyksien ylläpito ja 
kehittäminen

Palvelutasoltaan hyvät yhteydet maa-
kuntien välillä työ-, opiskelu ja asioin-
tiliikenteen sekä matkailun tarpeisiin. 

• Henkilöliikenteen palvelutason turvaami-
nen esim. Nurmes-Kuopio välillä

• Joensuu-Petroskoi välisen liikenteen kehit-
tämin mm. aikatauluja ja vuorotarjontaa pa-
rantamalla.

• Tärkeimpien matkailukeskusten esim. Koli 
saavutettavuuden turvaaminen myös jouk-
koliikenteellä
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Pohjois-Karjalalle tärkeimmät ylimaakunnalliset liikenneverkot ja yhteydet ovat ilmansuunnittain:

Etelään: Valtatie 6 ja Karjalan rata etelään. Lisäksi maantiet seututie 387, valtatie 26 ja valtatie 15 sekä rau-
tatie Kotka-Haminan satamaan. Saimaan syväväylä Saimaan kanavan kautta Suomenlahdelle.

Länteen: Valtatie 9 Kuopioon ja Valtatie 23 Varkauteen sekä ratayhteydet Pieksämäelle ja Siilinjärvelle.

Itään: Valtatie 9 ja Säkäniemi-Niirala rata Niiralan raja-aseman kautta Venäjälle.

Pohjoiseen: Valtatie 6 Kajaaniin ja tulevaisuudessa Ouluun saakka sekä kantatie 73 Lieksan ja Nurmeksen 
kautta Valtatielle 6 ja Joensuu-Kontiomäki ratayhteys.

KUUTOSKÄYTÄVÄ 
Uudeltamaalta Karjaloiden kautta Kainuuseen ja edelleen Pohjoiseen

Kuutoskäytävä on valtatien 6, Karjalan radan ja Joensuu-Kontiomäki radan sekä Saimaan syväväylän 
muodostama neljän eri kulkumuodon liikennekäytävä, joka alkaa Uudeltamaalta ja yltää pohjoisessa 
Kainuuseen asti. Kuutoskäytävä yhdistää viisi maakuntaa – Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karja-
lan, Pohjois-Karjalan ja Kainuun – Suomen etelärannikolta itärajaa pitkin pohjoiseen.

Valtatie 6
Valtatie 6 (VT6) on Loviisan Koskenkylästä Kouvolan, Lappeen-
rannan, Imatran ja Joensuun kautta Kajaaniin johtava valtatie. Tie 
on itäisimmän Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen reitti. Tie 
kuuluu Koskenkylästä Joensuuhun ulottuvalta osuudeltaan EU:n 
TEN-T kattavaan verkkoon ja koko matkaltaan valtakunnalliseen 
maanteiden pääväyläverkkoon. 

Kuutoskäytävä yhdistyy EU:n TEN-T-ydinverkkoon kuuluvaan 
E18-tiehen valtatien 6, valtatien 26 ja maantien 387 eteläi-
sissä lähtöpisteissä. E18-tie on osa EU:n laajuista Scandi-
navian Mediterranean -ydinverkkokäytävää. Tulevai-
suuden tavoitteena on kuutostien jatkuminen 
Ouluun (nyk vt 22), jolloin kuutoskäy-
tävä yhdistyisi myös TEN-T ydin-
verkon Suomi-käytävään 
useiden valta- ja kan-
tateiden kautta.

Karjalan rata 
Karjalan rata on Suomen rataverkkoon 
kuuluva rataosuus, joka kulkee Kouvolas-
ta Lappeenrannan ja Imatran kautta Jo-
ensuuhun, josta pohjoiseen on ratayhteys 
Kainuuseen Kontiomäen risteysasemalle.

Lentoliikenne 
Kuutoskäytävällä sijaitsee 
kolme lentokenttää: 
• Kajaani, 
• Joensuu ja 
• Lappeenranta

Liikenteelliset solmut 
Kuutoskäytävälle on muodostunut useita valta-
kunnallisesti merkittäviä liikenteellisiä solmuja:
• Kouvola on merkittävä valtakunnallisen rauta-

tieliikenteen solmupiste ja siellä sijaitsee Suo-
men ainoa EU:n TEN-T-ydinverkon rautatie- ja 
maantieterminaali.

• Lappeenranta on merkittävä valtakunnallisen 
liikenteen solmupiste.

• Joensuu on neljän eri kulkumuodon liikenteel-
linen solmukohta, jossa lisäksi Kuutoskäytävän 
kanssa risteävät merkittävät poikittaisyhteydet 
eli valtatie 9 ja rautatiet. 

• Valtatie 6 päättyy Kajaanin liikenteelliseen 
solmuun, jossa se yhtyy valtatiehen 5. Ka-
jaanin solmuun sisältyy Kontiomäki, joka 
on viiden radan risteyskohta ja merkittävä 
terminaalialue.

Satamat 
Kuutoskäytävälle sijoittuu useita  
Saimaan syväväylän satamia: 
• Mustolan satama Lappeenrannassa, 
• Vuoksen satama Imatralla, 
• Puhoksen satama Kiteellä ja 
• Joensuun syväsatama Joensuussa

Rajanylityspaikat
Kuutoskäytävällä sijaitsee viisi rajanylityspaikkaa: 
• Vartius-Lyttä Kainuussa, 
• Niirala-Värtsilä Pohjois-Karjalassa sekä 
• Imatra-Svetogorsk, Nuijamaa-Brusnitshnoje, Vainikkala-Buslovskaja 

ja Parikkala-Syväoro (avautuu 2024) Etelä-Karjalassa. 
Vartius-Lyttä, Niirala-Värtsilä ja Imatra-Svetogorsk ovat sekä maantie- 
että rautatieylityspaikkoja (rautatien osalta ainoastaan tavaraliikenne), 
Nuijamaa-Brusnitshnoje on maantie- ja vesitie- (Saimaan kanava) 
ylityspaikka ja Vainikkala-Buslovskaja rautatieylityspaikka 
(sekä henkilöt että tavarat).

Saimaan syväväylä 
Saimaan syväväylä on laivaväylästö, joka muodostaa suoran vesitieyh-
teyden Itä-Suomesta Saimaan kanavaa pitkin Viipurin kautta Itämerelle 
ja sieltä Keski-Eurooppaan ja muualle maailmaan. Syväväylä ja Saimaan 
kanava Suomen ja Venäjän rajalle kuuluvat EU:n TEN-T-ydinverkkoon. 
Saimaan alueen satamilla on erinomaiset jatkoyhteydet maantie- ja 
rautatieverkolle.

Vartius-Lyttä

Niirala-Värtsilä

Joensuun syväsatama

Vuokatti

Koli

JOENSUU

LAPPEENRANTA
KOUVOLA

Puhoksen satama

Vuoksen satama

Imatran koski

Mustolan satama
Imatra-Svetogorsk 

Parikkala-Syväoro 

Nuijamaa-Brusnitshnoje 
Vainikkala-Buslovskaja

Vaalimaa-Torfjanovka

KAJAANI

Kuva 4. Pohjois-Karjala osana kansallista Kuutoskäytävää.
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Pohjois-Karjalan sisäiset liikenneyhteydet ja saavutettavuus 
maakunnan eri osissa

Tärkeimmät Pohjois-Karjalan maakuntaa palvelevat maakunnan sisäiset liikennehankkeet ja liikenneyhtey-
det esitetään kuvassa 5.

Kuva 5. Pohjois-Karjalan kannalta merkittävimmät maakunnan sisäiset liikennehankkeet

Valtimo

Nurmes

Juuka

Lieksa

Eno

Ilomantsi

Kiihtelysvaara

Tuupovaara

Polvijärvi

Outokumpu

Joukkoliikenteen solmupiste
(peruspalvelutaso)

Joukkoliikenne pääosin
koululaisliikennettä/palveluliikennettä

Joukkoliikenteen peruspalvelutason 
yhteysvälit

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisalueet

Joensuun kaupunkiseutu

Koli–Vuonislahti yhteystarve

Tavaraliikenteen solmupiste

Parannettavat rataosuudet:
-sähköistys
-perusparannus Ilomantsi–Heinävaara

Tohmajärvi

Kitee

Rääkkylä

Joensuu

Kesälahti
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Taulukko2. Tärkeimpiin Pohjois-Karjalan sisäisiin kehittämiskohteisiin liittyvät toimenpiteet 

Kehittämiskohde Tavoitetila 2030 Toimenpiteet

Kävelyn ja pyöräilyn edistämi-
nen Joensuun kaupunkiseu-
dulla ja merkittävimmissä taa-
jamissa

Kävely ja pyöräily ovat houkuttelevin 
liikkumisvaihtoehto lyhyillä matkoilla 
taajamissa ja niiden lähialueilla

• Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet, 
erityisesti työmatkapyöräilyn edistäminen

• Tottumuksiin ja asenteisiin vaikuttaminen: 
tempaukset ja kampanjat ja kokeilut 

• Tuodaan esiin sähköpyöräilyn mahdolli-
suuksia erityisesti työmatkoilla, huomioita-
va myös verkkosuunnittelussa

• Kestävä kaupunkisuunnittelu ja maankäy-
tön suunnittelu yhteistyössä

• Yhtenäistetään jalankulun ja pyöräilyn laatu-
käytävien taso Joensuun kaupunkiseudulla

• Olemassa	oleva	jk/pp	väyläverkko	pidetään	
hyvässä kunnossa

• Esteettömän taajamaympäristön kehittämi-
nen helpottamaan arjen liikkumista 

Joukkoliikenteen edistäminen 
Joensuun kaupunkiseudulla

Keskeiset työpaikat ja palvelut ovat 
saavutettavissa joukkoliikenteellä

• Panostetaan joukkoliikenteen markkinoin-
tiin

• Palvelutason parantaminen reiteillä, joilla 
on potentiaalia matkustajamäärien lisää-
miseen

• Kehitetään aikataulutietoa ja reittioppaita 
sekä uudistetaan maksujärjestelmiä mkl. 
POJO-sovelluksen kehittäminen ja ylläpito

• Vähäpäästöisen ja päästöttömän joukkolii-
kenteen lisääminen

Joukkoliikenteen edistäminen 
kuntakeskusten välisillä mat-
koilla

Julkista liikennettä on käytettävissä 
työ- ja opiskelumatkoihin ja käyttämi-
nen on helppoa

• Joukkoliikenteen liityntämahdollisuuksien 
edistäminen

• POJO -sovelluksen tunnettavuuden lisäämi-
nen ja sen kehittäminen ja ylläpito jatkossa

• Joukkoliikenteen esteettömyyden lisäämi-
nen

• Vähäpäästöisen ja päästöttömän joukkolii-
kenteen lisääminen

Logistiikan tehostaminen Pienten yritysten logistiikkayhteistyö 
toimii ja alentaa näiden yritysten logis-
tiikkakustannuksia

• Toteutetaan pk-yritysten logistiikkayhteis-
työhankkeita eri seuduilla

• Logistiikan kokonaisoptimointi

Haja-asutusalueiden julkisen lii-
kenteen kehittäminen

Mahdollistetaan liikkuminen autotto-
malle väestölle myös haja-asutusalueil-
la, yhteiskuntataloudellisen tehokkuu-
den lisääminen

• Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten te-
hostaminen ja avaaminen sekä uusien liik-
kumispalvelujen kehittäminen mm. POJO 
sovelluksen kehittämien ja ylläpito

Maakunnan henkilöautokannan 
CO2 päästöjen vähentäminen 

Vähäpäästöiset ja päästöttömät ajo-
neuvot ovat houkutteleva vaihtoehto 
autoilijoille

• Sähkö- ja kaasuautojen latausinfra ja bio-
kaasuntankkausasemaverkoston rakenta-
misen edistäminen

• Edistetään sähköautojen latauspisteiden to-
teuttamista kaavoituksella ja sisällyttämällä 
asia rakennusjärjestyksiin

• Kuntien ajoneuvohankinnoissa ja julkises-
sa liikenteessä tulisi korostaa vähäpäästöi-
syyttä

• Pysäköinnin hinnoittelu vähäpäästöisiä ajo-
neuvoja suosien 

• Vaikuttaminen valtakunnan tasolla siten, 
että vähäpätöisten ajoneuvojen hankinta 
ja muutostukia kohdennettaisiin alueille, 
joilla ei ole käytännössä vaihtoehtoja hen-
kilöautoliikenteelle 

Tieverkko, mukaan lukien alem-
piasteinen tieverkko

Tieverkon korjausvelka saadaan hallin-
taan. Teollisuuden ja kaupan kuljetus-
ten yhteiskuntataloudellinen tehok-
kuus paranee

• Varmistetaan tienpidon rahoitustason nos-
to 

• Bioteollisuus ja kaivoshankkeiden logistiik-
kaa tukevien toimien priorisointi 
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Kehittämiskohde Tavoitetila 2030 Toimenpiteet

Muun rataverkon kehittäminen Muu rataverkko tarjoaa tehokkaan ja 
sujuvan vaihtoehdon tehostaa kulje-
tuksia sekä mahdollisuuden yhdistää se 
saumattomasti toisiin kuljetusmuotoi-
hin osana multimodaalisia ylimaakun-
nallisia sekä kansainvälisiä kuljetuksia

• Ilomantsin radan parantaminen välillä Hei-
nävaara-Ilomantsi

• Joensuun seudun sähköistys (Niirala–Säkä-
niemi ja Joensuu–Uimaharju, Joensuu–Viini-
järvi–Siilinjärvi ja Pieksämäki–Joensuu)

• Niiralan ratapihan ja teollisuusraiteiston pa-
rantaminen

• Kiteen Puhoksen teollisuusalueen ja sata-
man raideyhteyksien kehittäminen

Puutavaraterminaaliverkoston 
kehittäminen

Puutavaraterminaaliverkosto takaa te-
hokkaat ja turvalliset olosuhteet suu-
rien raaka-aine volyymien käsittelyyn 
ja siirtämiseen

• Hammaslahden raakapuuterminaalin kehit-
täminen

• Ylämyllyä korvaavan raakapuuterminaalin 
kehittäminen

Vesiliikenteen kehittäminen Risteily ja matkustaja liikenteen sekä 
vapaa-ajan veneilyn ja rahtiliikenteen 
tarvitsemat palvelut ovat hyvällä ta-
solla

• Esimerkkinä Koli -Vuonislahti yhteyden ke-
hittäminen ympärivuotisuus huomioiden

• Maakunnan läpileikkaavan vesistön Pielinen, 
Pielisjoki ja Vuoksen vesistön matkailun, lä-
hialueristeilyiden sekä veneilyn tarvitsemat 
palveluiden kehittäminen palvelutasoa pa-
rantavilla toimenpiteillä

• Paikallisesti ja maakunnallisesti tärkeiden 
lastaus ja pudotuspaikkojen kehittäminen

Liikenteellisten solmupisteiden 
kehittäminen

Solmupisteet ovat maakunnalle työl-
lisyysvaikutukseltaan positiivisia. Ne 
tuottavat parempaa palvelutasoa ja li-
säarvoa tehostaen matka- sekä kulje-
tusketjujen toimivuutta

• Investoinnit ja kehityshankkeet merkittä-
viin ja usean kulkumuodon alueellisiin sol-
mupisteisiin.

• Investointeja ja kehittämisrahoja seudullis-
ten henkilöliikenteen solmupisteiden kehit-
tämiseen, näistä yhteys valtakunnalliseen lii-
kenteeseen suoraan tai Joensuun kautta.

Tietoliikenneyhteyksien kehit-
täminen

Laajakaistayhteydet tai nopeat mo-
biiliverkot verkot ulottuvat kylätasol-
le asti, mahdollistaen mm. monipaik-
kaista asumista ja paikkariippumatonta 
työntekoa. 

• Laajakaistayhteyksien ja nopeiden mobiili-
verkkoyhteyksien kehittäminen siten, että 
kaupungeissa ja maaseudulla mahdollisuus 
käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vä-
hintään	100	Mbit/s,	ja	joka	voidaan	kasvat-
taa yhteen gigabittiin sekunnissa

Toimenpiteiden kohdistuminen 
eri aluetyypeille

Pohjois-Karjalan maakunta kattaa hyvin erityyppisiä 
alueita ja tavoiteasettelussa asetettiin erityyppisille 
alueille erilaisia tavoitteita. 

Erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla mahdollisuu-
det kestävän liikkumisen edistämiseen kävelyä, pyö-
räilyä ja joukkoliikennettä käyttämällä ovat paljon hel-
pompia toteuttaa kuin haja-asutusalueella. Muissa 
kuntakeskuksissa ja taajamissa joukkoliikenne voi olla 
realistinen vaihtoehto esimerkiksi työ- ja opiskelumat-
koilla, mutta esim. arjen vapaa-ajan matkoilla ne ei-
vät ole käytännössä vaihtoehtoja, vastaavasti pitkä-
matkainen joukkoliikenne tavoittaa valtaosan näitä 
alueita, mikä mahdollistaa matkustamisen esim. maa-
kunnan ulkopuolelle. Muissakin kaupungeissa ja kun-
takeskuksissa kävely ja pyöräily ovat mahdollisia kul-
kutapoja, joiden käyttöä voidaan lisätä. 

Haja-asutusalue on nyt ja jatkossakin hyvin henkilö-
autoriippuvainen, toki osalla alueista voi joukkoliiken-
teen tarjonta olla hyväkin, riippuen asuinpaikasta. 
Pääsääntöisesti joukkoliikenne vaatii aina liityntä-
matkan jollain muulla kulkuvälineellä. Tämän vuoksi 
on erittäin tärkeää, että jatkossakin tieverkon kunto 
ja kunnossapito turvataan. Myös yksityistiet on pystyt-
tävä pitämään jatkossakin liikennöitävässä kunnassa 
sekä asukkaille, että muillekin tietä käyttäville. Tämä 
on tärkeää erityisesti alueilla, joilla ei ole pysyvää tai 
vapaa-ajanasutusta, mutta joiden merkitys metsäbio-
talouden raaka-ainehuollossa on keskeinen.

Taulukossa 3 esitetään Merkittävämmät kehittä-
miskohteet erityyppisille alueille. Luonnollisesti kä-
velyyn ja pyöräilyyn kohdistuvat kehittämiskohteet 
sijoittuvat kaupunkiseuduille ja taajamiin ja haja-asu-
tusalueelle kohdistuvat tieverkkoa ja vähäpäästöis-
tä henkilöautoliikennettä edistävät toimenpiteet. 
Joukkoliikennettä/julkista	liikennettä	pyritään	ke-
hittämään koko maakunnassa.
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Taulukko 3. Merkittävimmät kehittämiskohteet aluetyypeittäin

PÄÄTAVOITE MERKITTÄVIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET

Joensuun kaupunkiseutu • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
• Joukkoliikenteen kehittäminen (maankäyttö merkittävässä roolissa)
• Sähköautojen latauspisteverkon kehittäminen 

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

• Joukkoliikenteen solmupisteiden kehittäminen mm. liityntäpysäköin-
tiä ja -yhteyksiä kehittämällä

• Vähäpäästöisen ajoneuvokannan käytön edistäminen
• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen taajamissa ja lähialueella esteettömyys 

ja liikenneturvallisuus merkittävässä roolissa

Haja-asutusalueet • Haja-asutusalueiden julkisen liikenteen kehittäminen mm. julkisesti tuet-
tujen henkilökuljetusten tehostaminen ja avaaminen sekä uusien liikku-
mispalvelujen kehittäminen

• Alemman tieverkon kunnon turvaaminen
• Vähäpäästöisen ajoneuvokannan käytön edistäminen
• Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen



Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän kehittämistoi-
menpiteiden vaikutuksia arvioidaan tavoitteiden saa-
vuttamisen kautta. Kuvaan 6 on koottu miten määrite-
tyt kehitystoimenpiteet kohdistuvat Pohjois-Karjalan 
liikennejärjestelmäsuunnittelulle määritettyihin ta-
voitteisiin, joilla tavoitellaan liikennejärjestelmän kes-
tävyyttä, saavutettavuutta ja tehokkuutta Osa toi-
menpiteistä liittyy useampaan tavoitteeseen.

Kansainvälisten yhteyskäytävien, tie- ja rataverkon, 
vesiliikenteen ja lentoliikenteen kehittämishank-
keet liittyvät saavutettavuus tavoitteeseen, ne liit-
tyvät myös tavoitteeseen parantaa liikennejärjestel-
män tehokkuutta.

Vaikutukset ja seuranta

Kuva 6. Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistoimenpiteet suhteessa 
asetettuihin tavoiteteemoihin. Toimenpiteet on sijoiteltu suuntaa antavasti.
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Kuva 6. Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman kehittämistoimenpiteet suhteessa 
asetettuihin tavoiteteemoihin. Toimenpiteet on sijoiteltu suuntaa antavasti.

Kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen sekä vähä-
päästöisen henkilöliikenteen kehittämistoimenpiteet 
liittyvät vahvasti kestävyys tavoitteeseen, nekin liitty-
vät osin myös tavoitteeseen parantaa liikennejärjes-
telmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. 

Tavaraliikenteen solmupisteiden ja erityisesti vesilii-
kenteen kehittäminen liittyy vahvasti tavoitteeseen 
parantaa liikennejärjestelmän yhteiskunta- ja alue-
taloudellista tehokkuutta, toki samalla parannetaan 
myös alueen saavutettavuutta sekä myös vähenne-
tään liikenteen päästöjä mm. kuljetuksia tehostamal-
la.

Kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen taaja-
missa ja lähialueilla

Maakunnan henkilöautokannan 
CO2 päästöjen vähentäminen

Tieverkon ja liikennekäytävien 
kehittämishankkeet
• Kuutos- ja Ysikäytävät
• Valtatiet 6,9 ja 23
• Alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehtimi-

nen

Rataverkon kehittämishankkeet
• Karjalan radan parantaminen ja nopeudennosto
• Muun rataverkon kehittäminen

Joukkoliikenteen ja maaseudun julkisen liikenteen kehittäminen 
sekä henkilöliikenteen solmupisteiden kehittäminen

Vesiliikenteen ja tavaraliikenteen solmupisteiden 
mkl. puutavaraterminaalien kehittäminen

Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen
• Laajakaistayhteyksien kehittäminen vähintään 100 Mb/s

Nykyisten lentoyhteyksien säilyttäminen 
ja parantaminen

KESTÄVYYS
ihmisten mahdollisuudet valita 
kestävämpiä liikkumismuotoja 
paranevat - erityisesti Joensuun 
kaupunkiseudulla

SAAVUTETTAVUUS
Liikennejärjestelmä takaa koko 
Pohjois-Karjalan saavutettavuu-
den ja vastaa elinkeinojen, työs-
säkäynnin ja asumisen tarpeisiin

TEHOKKUUS
Liikennejärjestelmän yhteiskun-
ta- ja aluetaloudellinen tehok-
kuus paranee
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Mittaristot

Kehittämistoimenpiteiden edistymistä ja toteutumista seurataan määritetyn mittariston avulla.  Pohjois-Kar-
jalan liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteille on määritelty seurantamittarit:

PÄÄTAVOITE/
MITTARISTO

• Ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja para-
nevat - erityisesti Joensuun kaupunkiseudulla

Joensuun kaupunkiseutu • Kävelyn pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus
• Vähäpäästöisen	käyttövoiman	osuus	autokannassa	(hybridit/sähkö/kaa-

su) 

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

• Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus
• Vähäpäästöisen	käyttövoiman	osuus	autokannassa	(hybridit/sähkö/kaa-

su

Haja-asutusalueet • Vähäpäästöisen	käyttövoiman	osuus	autokannassa	(hybridit/sähkö/kaa-
su)

Sisäinen saavutettavuus • Julkisen liikenteen kulkutapaosuus keskeisillä työmatkaliikenteen yh-
teysväleillä

• Taajamajunien matkustajamäärä
• Julkisen liikenteen ajantasainen ja selkeä informaatio löytyy yhdestä 

paikasta (Esim. POJO-sovelluksen käyttäjämäärä)

Ulkoinen saavutettavuus • Junaliikenteen kulkutapaosuus

PÄÄTAVOITE/
MITTARISTO

• Liikennejärjestelmä takaa koko Pohjois-Karjalan saavutettavuuden 
ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin

Joensuun kaupunkiseutu • Liikkumismuotojen ”sekakäytön” määrä
• Jalankulku ja polkupyöräonnettomuuksien määrä

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

• Jalankulku ja polkupyöräonnettomuuksien määrä
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien toteutumisaste
• Uusien liikkumispalveluiden, kimppakyytien ja avattujen henkilökulje-

tusten määrä

Haja-asutusalueet • Hyväkuntoisen	tiestön	määrä	/	hyväkuntoisten	päällysteen	osuus	tie-
verkolla

• Uusien liikkumispalveluiden, kimppakyytien ja avattujen henkilökulje-
tusten määrä

Sisäinen saavutettavuus • Hyväkuntoisen	tiestön	määrä	/	hyväkuntoisten	päällysteen	osuus	tie-
verkolla

• Julkisen liikenteen vuoromäärä keskeisillä yhteysväleillä
• Laajakaistaverkon	tai	nopeiden	mobiiliverkkojen	>100	mb/s	kattavuus

Ulkoinen saavutettavuus • Runkokuljetusten häiriöiden määrä?
• Liikenneyhteyksien hinta ja matka-aika suhteessa vastaaviin yhteyksiin 

Suomessa
• Junaliikenteen täsmällisyys

PÄÄTAVOITE • Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee

Joensuun kaupunkiseutu • Väyläverkon korjausvelan kertymä
• Yhteiskunnan kustantamien henkilökuljetusten yksikkökustannukset
• Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä
• Maakunnan yritysten logistiikkakustannusten muutos suhteessa mui-

hin alueisiin
• Rautatieverkon tavaraliikenteen määrä
• Joensuun ja Puhoksen satamien rahdin määrä

Kuntakeskukset ja muut 
keskeiset taajamat

Haja-asutusalueet

Sisäinen saavutettavuus

Ulkoinen saavutettavuus
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Vaikutustenarviointi

Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutukset on ar-
vioitu ja vaikutustenarviointi käsiteltiin Pohjois-Kar-
jalan suunnitelmien ja vaikutustenarvioinnin työryh-
mässä (SOVA-ryhmä) elokuussa 2020. Suunniteltujen 
toimenpiteiden vaikutusten nähtiin olevan tavoittei-
den mukaisia ja toimenpiteiden suorien vaikutusten 
arvioitiin olevan suurelta osin positiivisia.  Vaikutus-
tenarviointi esitetään taulukkomuodossa liitteessä 2.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutuksia arvioi-
tiin seuraavasti:

Saavutettavuuden sekä matkojen ja kuljetusten 
palvelutason arvioinnissa tarkastellaan liikenteellisiä 
vaikutuksia. Liikennejärjestelmää tarkastellaan alu-
eellisesta näkökulmasta maakunnan kansainvälisen 
saavutettavuuden, maakunnan eri osien keskinäisen 
saavutettavuuden ja Joensuun kaupunkiseudun sisäi-
sen saavutettavuuden kannalta. Käyttäjähyötyjen ar-
viointi tehdään liikennejärjestelmän asiakkaiden koh-
taaman matka-ajan, häiriöttömyyden, mukavuuden 
ja muiden palvelutasotekijöiden muutosten kautta. 

Liikennejärjestelmän taloudellista kestävyyttä 
arvioidaan kokonaisuuksina yhdyskuntataloudellisen 
tehokkuuden, julkistalouden sekä taloudellisen kas-
vun edellytysten kannalta. Yhteiskuntataloudellista 
tehokkuutta arvioidaan sen perusteella kuinka suu-
ret ovat suunnitelman yhteenlasketut käyttäjä-, tur-
vallisuus- ja ympäristöhyödyt suhteessa suunnitelman 
kustannuksiin tai sen käyttämiin resursseihin, eli kuin-
ka kustannustehokkaasti suunnitelma toteuttaa sil-
le asetettuja tavoitteita. Julkistaloudelliset vaikutuk-
set tarkoittavat muutoksia valtion ja kuntien tuloihin 

ja menoihin. Taloudellisen kasvun edellytyksissä kä-
sitellään liikennejärjestelmäsuunnitelman laajempia 
taloudellisia vaikutuksia.
 
Ekologisen kestävyyden näkökulmasta arvioidaan 
suunnitelman vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillin-
tään, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, luonnon 
monimuotoisuuteen, liikenteen päästöille ja melulle 
altistumiseen, yhdyskuntarakenteen kestävyyteen, 
luonnonvarojen käyttöön ja materiaalitehokkuuteen 
sekä vesiin ja maaperään kohdistuviin riskeihin. 

Sosiaalisen kestävyyden osalta arvioidaan asukkai-
den ja käyttäjien liikkumisen mahdollisuuksia, aluera-
kennetta ja alueen kehitysedellytyksiä. Lisäksi arvioi-
daan liikennejärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien 
hyötyjen ja haittojen kohdentumista sekä vaikutuksia 
elinoloihin, rakennettuun ympäristöön ja maisemaan.
 
Liikennejärjestelmän turvallisuutta arvioidaan 
kokonaisuutena liikennemuodoittain ja käyttäjien 
näkökulmasta liikkumisympäristön turvallisuutena. 
Tieliikenteen turvallisuuden arviointi kohdentuu tie-
liikenteessä tapahtuvien kuolemien ja vakavien louk-
kaantumisten määrän vähentämiseen. Muiden liiken-
nemuotojen turvallisuudessa on kysymys etenkin 
korkean turvallisuustason säilyttämisestä.

Suorat vaikutukset:  
- - merkittävät negatiiviset vaikutukset 
- vähäiset negatiiviset vaikutukset 
0	neutraalit	vaikutukset	/	vaikutukset	vaikeasti	ha-
vaittavia
+ vähäiset positiiviset vaikutukset
++ merkittävät positiiviset vaikutukset



Liite 1 Tärkeät kuljetus- ja liikenneyhteydet alemmalla  
  tieverkolla

Suunnitelman laatimisen aikana tunnistetut muut tärkeät kehittämistä vaativat kuljetus- ja liikenneyhteydet 
alemmalla tieverkolla:

Matkailun kannalta kehittämistä vaativat tärkeät yhteydet:
Heinävesi-Outokumpu-Koli
Outokumpu-Kaavi-Tahko
Vuonislahti-Koli
Uimaharju-Lieksan Inarin ryp.
Kuopion lentoasema-Koli
Ilomantsi (Patvinsuo) – Lieksa (Ruunaa) – Nurmes (Hiidenportti, Tiilikkajärvi).

Muut elinkeinoelän kannalta tärkeät kehittämistä vaativat yhteydet:
Romppala-Uimaharju (st 515)
Ilomantsi-Uimaharju
Uimaharju-Lieksan Inarin ryp.
Kantatiet 74 (Joensuu-Ilomatsi) ja kantatie 75 (Siilinjärvi-Nurmes-Kuhmo)
Kantatie 87 Nurmes – Iisalmi
Juuka-Kaavi	(st	506/573)
Juuka-Juankoski	(st	508/570)
Latvalampi-Kuusjärvi (st 477)

Siun soten päivittäistoiminnan kannalta tärkeitä yhteysvälejä ovat lisäksi:
Joensuu-Hammaslahti-Rääkkylä
Rääkkylä-Kitee
Kitee-Tohmajärvi
Liperi-Heinävesi
Outokumpu-Polvijärvi

Liitteet
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Liite 2 Vaikutustenarviointitaulukko

Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Pohjois-Karjalan ylimaakun-
nalliset yhteydet ja ulkoinen 
saavutettavuus

Kuutoskäytävä merkittävim-
pänä kansainvälisen liiken-
teen kuljetuskäytävänä

Yhteisten toimenpideohjelmien 
laatiminen, jossa priorisoidaan 
ja aikataulutetaan tärkeimmät 
kehittämistoimenpiteet 

++ + 0 0 0 +

Käytävien brändin rakentami-
nen 

+ + 0 0 0 +

Saavutettavuustarkastelun laa-
timinen elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn, kuljetusten ja matkai-
lun näkökulmista 

++ + 0 0 0 +

Kuutoskäytävän tieliikenne

Biokaasutankkausverkoston ja 
pikalatauspisteiden edistämi-
nen valtatien 6 ja kantatien 73 
varrelle 

+ + ++ + 0 +

Imatra - Joensuu -yhteysvälin 
kehittäminen laadittavan yh-
teysväliselvityksen esittämillä 
toimenpiteillä 

++ + 0 + ++ +

Vt6:n parantaminen välillä Jo-
ensuu-Kontiolahti (nelikaistais-
taminen välillä Raatekangas-Uu-
ro) 

++ + - + ++ +

Yhteysväliselvityksen laatimi-
nen Joensuu Kajaani välille (vt6 
ja kt 73)  

+ + 0 0 + +

Kuutoskäytävän raideliikenne

Karjalanradan parantaminen 
Imatra-Joensuu tarveselvityk-
sessä esitetyillä toimenpiteillä 
mm. tasoristeysten poisto 

++ ++ + + + +

Karjalan radan kehittäminen 
ja nopeuksien nosto osana no-
peaa Itäratakokonaisuutta 

+ + 0 + + +

Ratakapasiteetin riittävyyden 
ja ratainfran kehittämisen tur-
vaaminen 

++ + 0 0 + +

Joensuu-- Kontiomäki välin säh-
köistys

++ 0 + + + +

Henkilöliikenteen turvaaminen 
nykyistä pidemmillä ostoliiken-
nesopimuksilla ja paremmalla 
palvelutasolla mkl. soveltuvam-
pi kalusto Joensuu-Nurmes vä-
lillä ja palvelutason nosto sekä 
infrastruktuurin parantaminen.

++ - + + + +

Lieksan Kevätniemen teolli-
suussivuraiteen rakentaminen

+ + + + + +
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Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Edistetään uusien käyttövoi-
mien kokeiluja sähköistämät-
tömillä rataosilla esim. akkuju-
nat	tai	biodiesel/biokaasu.

+ + ++ + 0 +

Kuutoskäytävän vesiliikenne

Selvitetään Saimaan kanavan 
sulkujen pidentäminen ja ve-
denpinnan noston sekä pi-
demmän liikennekauden syn-
nyttämät tarpeet väylästön, 
satamien ja muiden vaikutus-
ten osalta

++ + ++ + + ++

Joensuun ja Puhoksen sataman 
kehittäminen 

+ + + 0 0 +

Ympärivuotisen vesiliikenteen 
eteen tehtävät toimenpiteet 

++ ++ + - + +

Pielisjoen ja Pielisen vesiliiken-
teen kehittäminen ja liikenne-
muotojen yhteistoiminnan edis-
täminen 

++ + + + + +

Kuutoskäytävän lentoliikenne

Joensuun lentoaseman lento-
yhteyksien säilyttäminen ja pal-
velutason turvaaminen

++ + -- + + +

Joensuun lentoaseman kiito-
tien päällystäminen (kiireel-
linen) ja kiitotien jatkaminen 
(2030 mennessä) 

+ + 0 0 + +

Matkaketjujen kehittämi-
nen matkailun tarpeisiin Pieli-
sen-Karjalasta Joensuun ja Kuo-
pion lentoasemille.

+ + - + + +

Ysikäytävä poikittaisena kan-
sainvälisen liikenteen kehittä-
miskäytävänä

Yhteisten toimenpideohjelmien 
laatiminen, jossa priorisoidaan 
ja aikataulutetaan tärkeimmät 
kehittämistoimenpiteet 

++ + 0 0 0 +

Käytävien brändin rakentami-
nen 

+ + 0 0 0 +

Saavutettavuustarkastelun laa-
timinen elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn, kuljetusten ja matkai-
lun näkökulmista 

++ + 0 0 0 +

Ysikäytävän tieliikenne

Valtatie 9 Joensuu-Kuopio yh-
teysvälin saattaminen valtatie-
tasoiseksi tie-ksi, joka noudat-
taa pääväyläasetuksen sekä 
kattavan TEN-T väylästön kri-
teerejä. 

++ 0 - + ++ +

Valtatie 9 Onkamo Niirala yh-
teysvälin parantaminen POS-
ELYN laatiman yleissuunnitel-
man tavoitteiden mukaisesti  

++ + 0 + ++ +



Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Ysikäytävän raideliikenne

Sähköistys ensivaiheessa välillä 
Joensuu-Pieksämäki 

++ + ++ + ++ ++

Henkilöliikenteen turvaaminen 
nykyistä pidemmillä ostoliiken-
nesopimuksilla ja paremmalla 
palvelutasolla mkl. soveltuvam-
pi kalusto Joensuu-Pieksämä-
ki välillä ja palvelutason nosto 
sekä infrastruktuurin paranta-
minen.

++ + 0 + 0 +

Selvitetään henkilöliikenteen 
kehittämismahdollisuudet Jo-
ensuu-Siilinjärvi-Kuopio välillä 

+ + + + + +

Edistetään uusien käyttövoi-
mien kokeiluja sähköistämät-
tömillä rataosilla esim. akkuju-
nat	tai	biodiesel/biokaasu.

+ + ++ + 0 +

Muut kehitettävät ylimaakun-
nalliset yhteydet 

Tieliikenne

Valtatien 23 Liperi-Varkaus 
tieosuuden sujuvuuden ja lii-
kenneturvallisuuden paranta-
minen 

+ + 0 + ++ +

Valtatie 23 Raskaiden erikois-
kuljetusten olosuhteiden pa-
rantaminen ja pullonkaulojen 
poistaminen yhteysvälillä 

++ + 0 0 ++ +

Joensuun asemanseutu ja 
muut seudulliset liikenteen 
solmupisteet

Edistetään sujuvia matkaketju-
ja kehittäviä liikennepalveluita  

++ + + + + +

Pyritään jatkossakin turvaa-
maan Joensuun asemanseudun 
ja lentoaseman väliset yhteydet 

++ + 0 + + +

Kehitetään seudullista solmu-
pisteverkostoa

++ + + + + +

Yhteysvälit tärkeisiin kansal-
lisiin ja kansainvälisiin solmu-
pisteisiin

Kytkeytyminen kestävästi TEN-T 
ydinverkkokäytäville ja yhdessä 
elinkeinoelämän kanssa tunnis-
tettuihin solmupisteisiin 

++ ++ ++ ++ + ++

Hyödynnetään toimenpiteiden 
toteuttamisessa eurooppalaisia 
ja kotimaisia tutkimushankera-
hastoja.  

+ + + + + +

Itä-Länsisuuntaisten linja-au-
toyhteyksien ylläpito ja kehit-
täminen

Henkilöliikenteen turvaaminen 
Nurmes-Kuopio välillä esim. os-
toliikenteenä

+ - + + + +
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Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Joensuu-Petroskoi välisen lii-
kenteen kehittämin mm. aika-
tauluja ja vuorotarjontaa paran-
tamalla.

+ + + + + +

Pohjois-Karjalan sisäiset yh- 
teydet ja saavutettavuus maa-
kunnan eri osissa

Kävelyn ja pyöräilyn edistä-
minen Joensuun kaupunki-
seudulla ja merkittävimmissä 
taajamissa

Kävelyn ja pyöräilyn edistämis-
toimenpiteet, erityisesti työ-
matkapyöräilyn edistäminen 

0 ++ ++ + + ++

Tottumuksiin ja asenteisiin vai-
kuttaminen: tempaukset ja 
kampanjat ja kokeilut  

0 + ++ + + +

Tuodaan esiin sähköpyöräilyn 
mahdollisuuksia erityisesti työ-
matkoilla, huomioitava myös 
verkkosuunnit-telussa 

+ + + + 0 +

Kestävä kaupunkisuunnittelu 
ja maankäytön suunnittelu yh-
teistyössä 

+ + + + + +

Yhtenäistetään jalankulun ja 
pyöräilyn laatukäytävien taso 
Joensuun kaupunkiseudulla 

+ + 0 + + +

Olemassa	oleva	jk/pp	väyläverk-
ko pidetään hyvässä kunnossa

+ + + + + +

Esteettömän taajamaympä-
ristön kehittäminen helpotta-
maan arjen liikkumista  

+ - 0 ++ + +

Joukkoliikenteen edistäminen 
Joensuun kaupunkiseudulla

Panostetaan joukkoliikenteen 
markkinointiin 

+ + ++ + + +

Kehitetään aikataulutietoa ja 
reittioppaita sekä uudistetaan 
maksujärjestelmiä mkl. PO-
JO-sovelluksen kehittäminen 
ja ylläpito 

+ 0 + ++ + +

Palvelutason parantaminen rei-
teillä, joilla on potentiaalia mat-
kustajamäärien lisäämiseen

+ - + + + +

Vähäpäästöisen ja päästöttö-
män joukkoliikenteen lisäämi-
nen

- 0 + - - +

Joukkoliikenteen edistämi-
nen kuntakeskusten välisillä 
matkoilla

Joukkoliikenteen liityntämah-
dollisuuksien edistäminen 

+ + + + + +

POJO -sovelluksen tunnetta-
vuuden lisääminen ja sen ke-
hittäminen ja ylläpito jatkossa 

+ 0 + + + +

Joukkoliikenteen esteettömyy-
den lisääminen

+ - + + + +
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Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Vähäpäästöisen ja päästöttö-
män joukkoliikenteen lisäämi-
nen

- 0 + - - +

Logistiikan tehostaminen

Toteutetaan pk-yritysten lo-
gistiikkayhteistyöhankkeita eri 
seuduilla 

+ + + + + +

Logistiikan kokonaisoptimointi ++ ++ + + + ++

Haja-asutusalueiden julkisen 
liikenteen kehittäminen

Julkisesti tuettujen henkilökul-
jetusten tehostaminen ja avaa-
minen sekä uusien liikkumis-
palvelujen kehittäminen mm. 
POJO sovelluksen kehittämien 
ja ylläpito 

++ + + ++ + ++

Maakunnan henkilöautokan-
nan CO2 päästöjen vähentä-
minen

Sähkö- ja kaasuautojen latau-
sinfra ja biokaasun tankkaus-
asemaverkoston rakentamisen 
edistäminen 

++ + ++ + 0 +

Edistetään sähköautojen lataus-
pisteiden toteuttamista kaavoi-
tuksella ja sisällyttämällä asia ra-
kennusjärjestyksiin 

+ + ++ + 0 +

Kuntien ajoneuvohankinnois-
sa ja julkisessa liikenteessä tu-
lisi korostaa vähäpäästöisyyttä 

+ + ++ + 0 +

Pysäköinnin hinnoittelu vähä-
päästöisiä ajoneuvoja suosien  

0 + ++ + 0 +

Vaikuttaminen valtakunnan ta-
solla siten, että vähäpäästöis-
ten ajoneuvojen hankinta ja 
muutostukia kohdennettaisiin 
alueille, joilla ei ole käytännös-
sä vaihtoehtoja henkilöautolii-
kenteelle 

++ + ++ ++ + ++

Tieliikenne

Varmistetaan tienpidon rahoi-
tustason nosto  

++ - + + ++ +

Bioteollisuus ja kaivoshankkei-
den logistiikkaa tukevien toi-
mien priorisointi  

+ + - + ++ +

Raideliikenne

Ilomantsin radan parantaminen 
välillä Heinävaara-Ilomantsi 

++ + + + + +

Joensuun seudun sähköistys 
(Niirala–Säkäniemi ja Joensuu–
Uimaharju, Joensuu–Viinijär-
vi–Siilinjärvi ja Pieksämäki–Jo-
ensuu) 

++ ++ ++ + 0 ++

Niiralan ratapihan ja teollisuus-
raiteiston parantaminen 

+ + + + 0 +
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Pohjois-Karjalan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman 
vaikutusten arviointi

Vaikutukset 
saavutet-
tavuuteen 
sekä matko-
jen- ja kulje-
tusten pal-
velutasoon

Vaikutukset 
taloudelli-
seen kestä-
vyyteen

Vaikutukset 
ekologiseen 
kestävyy-
teen

Vaikutukset 
sosiaaliseen 
kestävyy-
teen

Vaikutuk-
set liikenne-
järjestelmän 
turvallisuu-
teen

Yhteisvaiku-
tukset

Kiteen Puhoksen teollisuusalu-
een ja sataman raideyhteyksien 
kehittäminen 

+ + + + 0 +

Vesiliikenne

Koli -Vuonislahti yhteyden ke-
hittäminen

++ + + + + +

Maakunnan läpileikkaavan ve-
sistön Pielinen, Pielisjoki ja 
Vuoksen vesistön matkailun, 
lähialueristeilyiden sekä venei-
lyn tarvitsemien palveluiden ke-
hittäminen palvelutasoa paran-
tavilla toimenpiteillä

+ 0 0 + 0 +

Paikallisesti ja maakunnallises-
ti tärkeiden lastaus ja pudotus-
paikkojen kehittäminen

+ + + + + +

Liikenteelliset solmupisteet

Investoinnit ja kehityshankkeet 
merkittäviin ja usean kulkumuo-
don alueellisiin solmupisteisiin. 

++ ++ ++ ++ + ++

Investointeja ja kehittämisra-
hoja seudullisten henkilölii-
kenteen solmupisteiden ke-
hittämiseen, näistä yhteys 
valtakunnalliseen liikenteeseen 
suoraan tai Joensuun kautta.

++ + ++ ++ ++ ++

Puutavaraterminaaliverkos-
ton kehittäminen

Hammaslahden raakapuutermi-
naalin kehittäminen 

+ + + + + +

Ylämyllyä korvaavan raakapuu-
terminaalin kehittäminen 

+ 0 + + + +

Tietoliikenneyhteyksien ke-
hittäminen

Laajakaistayhteyksien ja nopei-
den mobiiliverkkoyhteyksien 
kehittäminen siten, että kau-
pungeissa ja maaseudulla mah-
dollisuus käyttää yhteyksiä, joi-
den siirtonopeus on vähintään 
100	Mbit/s,	ja	joka	voidaan	kas-
vattaa yhteen gigabittiin sekun-
nissa

+ + + ++ + +
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