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ALKUSANAT

SISÄLTÖ

Kuopion keskustan liikennejärjestelyjen kehittämisperiaatteet määriteltiin vuonna 2006 valmistuneessa Kuopion
keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksessä. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi selvityksessä esitetyn ns.
verkkovaihtoehdon A1 jatkosuunnittelun pohjaksi 21.8.2006. Jatkosuunnittelu eli Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin em. päätöksen pohjalta marraskuussa 2007.
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Nyt laaditulla yleissuunnitelmalla on varmistettu ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus sekä tarkennettu ratkaisuja
siten, että suunnitelman pohjalta voidaan jatkossa laatia toimenpiteiden toteuttamista varten katukohtaiset
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat ja rakennussuunnitelmat. Lisäksi suunnitelmassa on
tarkennettu esitettävien ratkaisujen kustannusarvioita ja vaikutuksia sekä määritelty ratkaisujen vaiheittain toteuttamisperiaatteet.
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 21.4.2008 yleissuunnitelman väliraportin asetettavaksi nähtäville ja lausuntopyyntöjä varten. Väliraportti oli nähtävillä 24.4-26.5.2008 välisen ajan. Saadut palautteet on huomioitu tähän
varsinaiseen raporttiin.
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Selvityksen laatimista ohjanneeseen ohjausryhmään ovat kuuluneet Kuopion kaupungilta Juha Romppanen
(pj.), Seppo Kesti, Aarno Lietola, Leo Kosonen, Erkki Pärjälä, Sirpa Lätti-Hyvönen ja Erkki Oinonen, Kuopion
kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä Marja-Liisa Neuvonen ja Iiro Ikonen, Hallman-yhtiöistä Jukka Hallman, Kuopion Liikenteeltä Reijo Hobin ja Jussi Laitinen, Kuopion Aluetaksi Oy:stä Marko Luostarinen sekä Savon Taksi Oy:stä Veli Kariluoto. Selvityksen laatimista valmistelleeseen työryhmään ovat kuuluneet Kuopion
kaupungilta Juha Romppanen (pj.), Aarno Lietola, Martti Lätti, Hanna Myllynen, Sirpa Nieminen, Kaisa-Mari
Immonen ja Katri Hiltunen, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksestä Pasi Kauppinen sekä Kuopion
Poliisista Ilpo Kortelainen.
Raportin on laatinut Sito Oy, jossa työstä on projektipäällikkönä vastannut Petri Launonen. Työ- ja ohjausryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet Launosen ohella Hannu Haapa ja Matti Romppanen. Konsultin työryhmään
ovat lisäksi kuuluneet Seppo Karppinen sekä liikennemallitarkasteluista ja liittymien toimivuustarkasteluista alikonsulttina vastannut Kari Hillo Strafica Oy:stä.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.1

Liikennejärjestelyjen kehittämistavoitteet

Kuopion keskusta-alueen liikennejärjestelyjen kehittämisen taustalla on
tavoite tukea keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukyvyn parantamista
osana keskustan muuta kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on kehittää
kaupungin keskustaa ja sen lähialueita erityisesti jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkina.
Liikennejärjestelyjä koskevat kehittämistavoitteet pohjautuvat edellisessä suunnitteluvaiheessa eli keskustan osayleiskaavan liikenneselvityksen laatimisen yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Liikennejärjestelyjen kehittämistä ohjaaviksi yleistavoitteiksi on määritelty:
- ruutukaava-aluetta kehitetään jalankulkukaupunkina ja sen keskeisintä osaa liikekeskuksena
- liikekeskustan ja sen ytimen kaupallisen ydinkeskustan toimivuuden ja monipuolisuuden varmistamiseksi turvataan sen hyvä
saavutettavuus sekä kevyellä liikenteellä, joukkoliikenteellä ja
henkilöautolla ja keskustassa tarjotaan hyvät pysäköintimahdollisuudet
- torin lähiympäristöstä luodaan palveluiltaan monipuolinen, elävä
ja ympäristöltään viihtyisä palvelukeskusta, jossa jalan liikkuminen on mukavaa, turvallista ja esteetöntä.
- muuta keskusta-aluetta kehitetään asumisen ja palvelujen alueena, jossa on yhtenäinen kevyen liikenteen reitistö, hyvät joukkoliikennepalvelut sekä ympäristön ehdoilla toimiva sujuva autoliikenne.
- keskustan kaupunkikuvaa ja yleisilmettä kohennetaan. Katuympäristöä ja muita julkisia tiloja kehitetään viihtyisiksi ja vetovoimaisiksi kaupunkitiloiksi.

Kuva. Aikaisemmassa selvityksessä esitettyjen ratkaisujen periaatteet.
1.2

Kuva. Kuopion keskustan toiminnallinen osa-aluejako.

Aikaisemmassa liikenneselvityksessä valittu ratkaisu

Aikaisemmassa liikenneselvityksessä valittiin keskustan liikennejärjestelyjen kehittämisperiaatteiksi seuraavaa:
- keskustakehän (Puistokatu, Minna Canthin katu, Vuorikatu ja
Suokatu) sisäpuolisen autoliikenteen rauhoittaminen ja turhan
läpiajoliikenteen vähentäminen
- yksisuuntaisten katujen muuttaminen kaksisuuntaisiksi. Merkittävimpiä muutettavia katuja ovat Suokatu, Vuorikatu ja Minna
Canthin katu. Ainoaksi yksisuuntaiseksi katuosuudeksi on esitetty jätettäväksi mäkisyydestä ja liittymien toimivuudesta johtuen Vuorikatu välillä Suokatu-Asemakatu.
- laajan yhtenäisen kävelykeskustan kehittäminen mm. muuttamalla Kauppakatu kävelykaduksi välillä Vuorikatu-Savonkatu

-

-

sekä Puijonkatu välillä Lapinlinnankatu-Tulliportinkatu. Kävelykatualueet tukeutuvat laajaan rännikatuverkostoon.
keskustan läpi johtavien pyöräilyn pääreittien kehittäminen, erityisesti Puijonkadulla ja Kauppakadulla
torinaluspysäköinnin saavutettavuuden parantaminen uusin, torin eteläpuolelle Puijonkadulle (sisäänajo) ja Haapaniemenkadulle (ulosajo) toteutettavin rampein sekä muuttamalla nykyisten
ramppien ajosuuntia
Haapaniemenkadun ja Tulliportinkadun kehittäminen joukkoliikennekatuina sekä
kiertoliittymien toteuttaminen musiikkikeskuksen eteläpuolelle
(Maria Jotunin kadulle) sekä Niiralankadulle.
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1.3

Tehdyt päätökset ja muut suunnitelmat

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 21.8.2006 Kuopion keskustan
osayleiskaavan liikenneselvityksessä esitetyn ns. verkkovaihtoehdon
A1 jatkosuunnittelun pohjaksi.
Aikaisemmassa selvityksessä esitetyt keskustan liikennejärjestelyjen
kehittämisperiaatteet noudattavat juuri valmistuneessa Kuopio 2015:
Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki- selvityksessä kuvattua
keskustan ja laajemmin koko kaupungin maankäytön kehittämisperiaatteita. Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat suurelta osin ns. jalankulkukaupungin alueelle.
Kuopion Alatori-hankkeen eli torinaluspysäköinnin laajentamisen, uusien torin eteläpuolisten ramppien ja mm. torin varren kiinteistöjä yhdistävän uuden ns. kauppakäytävän rakennussuunnittelu on käynnistynyt
kesällä 2007. Alatori-hanke on keskeinen lähtökohta koko keskustan
liikennejärjestelyjen kehittämiselle eikä liikennejärjestelyjen toteuttaminen ole esitetyssä laajuudessaan mahdollista ilman ko. hankkeen toteuttamista. Mikäli eri osapuolet tekevät hankkeesta myönteiset investointipäätökset, käynnistynee hankkeen toteuttaminen syksyllä 2009
vaikuttaen voimakkaasti jo rakentamisen aikana ydinkeskustan liikennejärjestelyihin. Alatori-hankkeen suunnittelun sekä myös torin käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä tullaan ottamaan tarkemmin kantaa myös itse torin tuleviin pintaratkaisuihin.
Osin Alatori-hankkeeseen liittyvät torin ympäristön kiinteistöjen kehittämishankkeet vaikuttavat voimakkaasti myös keskustan liikennejärjestelyjen kehittämismahdollisuuksiin. Näistä keskeisin on ns. Anttilan kiinteistö, jonka nykyisten kattopysäköintipaikkojen poistaminen ja siirtäminen torinaluspysäköintiin on edellytys Kauppakadun kehittämiseksi kävelykatuna. Torin ympäristön järjestelyihin vaikuttavat myös mm. Carlsonin sekä ns. H-Talon ja Intersportin kiinteistöjen kehittämishankkeet.
Kävelykeskustaan kiinteästi liittyvästä rännikatuverkostosta on laadittu
erillinen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta rännikatuja on kehitetty
ja kehitetään suunnitelmallisesti.
Kuopion linja-autoaseman ja rautatieaseman alueelle suunnitellun matkakeskuksen toteuttamisaikataulusta ei ole tehty sitovia päätöksiä. Liikennejärjestelyjen kehittämisen ja erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen kannalta on kuitenkin tärkeää kehittää torin ja matkakeskuksen
välisiä yhteyksiä. Ko. kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia sivutaan
myös keväällä 2008 käynnistyneessä Kuopion paikallisliikennesuunnitelman tarkistamistyössä.
Ydinkeskustan koillispuolelle esitetyn ns. Pohjolankadun alikulun (Pohjolankadun ja Itkonniemenkadun yhdistävä, ratapihan alittava alikulku)
toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Ko. alikulku tulisi keventämään
huomattavasti Maaherrankadun ja Suokadun jatkeen liikennettä. Vankila-alueen laajennuksen myötä alikulun kustannukset ovat kuitenkin
huomattavasti nousseet eikä sen toteuttaminen ole lähivuosina realistista.
Satama-alueelle (Tulliportinkatu-Satamakatu) rakennettujen ja rakenteilla olevien asuinkerrostalojen myötä tullaan Suokadun jatke ottamaan
käyttöön vaikuttaen liikennemääriin alentavasti ko. alueella.

Urheilupuiston (jäähallin alue) alueen kehittäminen lähtenee lähivuosina liikkeelle. Niiralankadun/Suokadun liittymän pohjoispuolelle toteutettaneen mm. uusi pysäköintilaitos. Ko. alueen järjestelyihin liittyy voimakkaasti myös oikeus- ja poliisitalon laajennus.
Väinölänniemen liikennejärjestelyjen kehittäminen (liikenteen siirtäminen niemen länsirannalle) aiheuttaa muutoksia myös joukkoliikenteen
reitistössä, mikä tulee ottaa myös keskustan liikennejärjestelyjen suunnittelussa huomioon.
Lisäksi juuri valmistuneessa kaupungin kulttuuriympäristöstrategiassa
esitetään eri kohteiden käsittelyperiaatteita. Ko. periaatteet tulee ottaa
huomioon mm. kävelykatujen ja niille sijoitettavien terassien ym. rakenteiden sijoittelussa ja muotoilussa.
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KESKUSTAN UUSIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN YLEISESITTELY

Yleissuunnitelmassa on keskitytty niille keskusta-alueen kaduille, joille
aikaisemmassa selvityksessä on esitetty toimenpiteitä. Suunnittelu ei
käsitä keskustan rännikatuverkostoa, jolle on laadittu erillinen kehittämissuunnitelma.
2.1

Kävelykeskustan laajuus

Keskeinen lähtökohta keskustan liikennejärjestelyjen kehittämisessä on
laajan kävelykeskustan luominen parantamaan keskustan elinvoimaisuutta,
houkuttelevuutta
ja
kilpailukykyä.
Kävelykeskustanajalankulkukaupunkina voidaan pitää koko ruutukaava-aluetta. Kävelykeskustan olosuhteita kehitetään erityisesti Puistokadun, Minna Canthin
kadun, Vuorikadun ja Suokadun muodostaman ns. keskustakehän sisäpuolisella alueella, jossa rauhoitetaan ajoneuvoliikennettä sekä parannetaan ydinkeskustan saavutettavuutta eri kulkumuodoin.
Kauppakatu ja Puijonkatu muutetaan osin kävelykaduiksi
Laajan kävelyalueen muodostaa tori. Siihen liittyvinä kävelykatuina kehitetään Kauppakatua välillä Vuorikatu - Ajurinkatu sekä Puijonkatua
välillä Minna Canthin katu - Tulliportinkatu. Uudet kävelykatujaksot tukeutuvat Alatori-hankkeen yhteydessä osin uusittavaan toriin sekä laajaan rännikatuverkostoon. Kävelykatujen toteuttamisella tuetaan nykyisten kiinteistöjen käytön tehostamista sekä luodaan mahdollisuuksia kävelykatuihin tukeutuvien toimintojen kehittämiseen. Kävelykaduille esitetään toteutettavaksi myös sulanapitojärjestelmä.
Kävelykatualueille sijoittuvat myös uudet keskustan läpi johdettavat kevyen liikenteen pääreitit (Puijonkatu ja Kauppakatu).
Tulliportinkatua ja Haapaniemenkatua kehitetään joukkoliikennekatuina
Tulliportinkatua ja Haapaniemenkatua kehitetään keskusta-alueella
kaksisuuntaisina joukkoliikennekatuina, joille torin ympäristön joukkoliikenne ja pysäkit keskitetään. Uusia pysäkkejä toteutetaan erityisesti
Tulliportinkadulle. Lisäksi kehitetään torin ja matkakeskuksen välistä
yhteyttä parantamalla Puijonkatua keskustakehän sisällä pääosin joukkoliikennekatuna.

Tulliportinkadulle välillä Savonkatu - Vuorikatu ja Haapaniemenkadulle
välille Minna Canthin katu - Suokatu ei sallita henkilöautoliikennettä
kiinteistöille ajoa ja pysäköintiliikennettä lukuun ottamatta.
Kävelyalueen etelä- ja pohjoispuolelle sijoittuvat torinaluspysäköinnin
rampit sekä yhteydet muihin torin ympäristön pysäköintilaitoksiin
Alatori-hankkeen yhteydessä toteutetaan torin eteläpuolelle uudet torinaluspysäköinnin rampit. Sisäänajo tapahtuu torin eteläpuolella Puijonkadulle sijoitettavan uuden sisäänajorampin kautta sekä vastaavasti
ulosajo Haapaniemenkadulle sijoitettavan uuden ulosajorampin kautta.
Torin pohjoispuolella muutetaan nykyisten ramppien ajosuunnat eteläpuolisia ajosuuntia vastaaviksi. Rampit sijoittuvat keskustakehän sisäpuolelle, pääosin uusille joukkoliikennekaduille, joille sallitaan siten
myös pysäköintiliikenne.
Kävelykeskusta-alueelle sijoittuvat myös yhteydet muihin torin ympäristön pysäköintilaitoksiin. Ajo pysäköintilaitoksiin sallitaan keskustakehän
suunnasta. Samoin sallitaan ajo kadunvarsipysäköintiin (erityisesti Tulliportinkatu ja Haapaniemenkatu).
Savonkadun länsipuolella muutokset vähäisempiä
Torin länsipuolella, Tulliportinkadun-Savonkadun-Minna Canthin kadun
ja Puistokadun rajaamalla alueella ovat muutokset vähäisiä yksisuuntaisten katujen kaksisuuntaistamista lukuun ottamatta. Henkilöauto-,
huolto- ym. liikenne sallitaan alueella normaalisti.
Huoltoajo sallitaan myös kävelykaduilla
Kävelykaduilla, erityisesti Kauppakadulla välillä Vuorikatu-Puijonkatu
sallitaan (aikarajoitettuna) kiinteistöjen huoltoliikenne: Lisäksi sallitaan
kiinteistöjen saattoliikenne (myös taksit). Torin ja torin ympäristön kiinteistöjen huoltoliikenne hoidetaan pääosin nykyisiä reittejä pitkin, tarvittaessa huoltoliikenne hoidetaan joukkoliikennekatuja (ja torin itäpuolella
kävelykatua) pitkin. Kauppa- ja kalahallin pakettiautoin hoidettava huoltoliikenne siirtyy Alatori-hankkeen myötä torinaluspysäköinnin kautta
hoidettavaksi. Huoltoliikenteen järjestelyistä ja pelisäännöistä sovitaan
tarkemmin erikseen laadittavassa huoltoliikenneselvityksessä.
2.2

Autoliikenteen järjestelyt

Yksisuuntaiset kadut muutetaan kaksisuuntaisiksi
Selkein muutos autoliikenteen järjestelyihin syntyy nykyisten yksisuuntaisten katujen kaksisuuntaistamisesta. Tärkeimpiä kaksisuuntaisiksi
muutettavia katuja ovat Suokatu, Minna Canthin katu ja Vuorikatu. Aikaisempaa suunnitelmaa vastaavasti ainoa yksisuuntaiseksi jäävä katuosuus on Vuorikatu välillä Suokatu-Asemakatu.
Ajoneuvoliikenteen rungon muodostaa ns. keskustakehä
Kokonaisuudessaan kaksisuuntaiseksi muutettavasta Puistokatu-Minna
Canthin katu-Vuorikatu-Suokatu- kehästä muodostuu keskustan autoliikennejärjestelyjen rungon muodostava ns. keskustakehä.
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Kuva. Keskustan yleiskartta.
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Keskustakehään liittyvien sisääntulojen rungon muodostavat kaksisuuntaisiksi muutettavat Puijonkatu ja Haapaniemenkatu. Muut sisääntulot liittyvät keskustakehään pääosin sen ulkonurkkien kautta.
Minna Canthin kadun kehittämisessä otetaan huomioon tavoite Valkeisenlammen-torin välisen yhteyden tason parantamisesta ympäristörakentamisen keinoin.
Keskustakehän liittymiin ja kadunvarsipysäköinteihin tulossa merkittäviä
muutoksia
Katujen kaksisuuntaistaminen edellyttää merkittäviä muutoksia liittymäjärjestelyissä etenkin ns. keskustakehällä. Suuri osa liittymistä varustetaan omilla vasemmalle kääntymiskaistoillaan liittymien toimivuuden
parantamiseksi. Kaistajärjestelyt edellyttävät paikoin myös nykyisten
kadunvarsipysäköintipaikkojen karsimista, erityisesti Suokadulta.
Keskustakehän sisäpuolelta poistetaan liikennevalot, kehälle toteutetaan uusia liikennevaloja
Keskustakehän sisäpuoliselta alueelta voidaan karsia nykyiset liikennevalot. Vastaavasti keskustakehälle toteutetaan uudet liikennevalot Minna Canthin kadun/Savonkadun, Minna Canthin kadun/Vuorikadun sekä
Vuorikadun/Suokadun liittymiin.
Torinaluspysäköinnin ja muiden pysäköintilaitosten saavutettavuutta
parannetaan

Keskustan porteiksi toteutetaan kaksi kiertoliittymää
Haapaniemenkadun ja Puijonkadun muuttaminen kaksisuuntaiseksi
edellyttää kiertoliittymän toteuttamista musiikkikeskuksen eteläpuolelle
(Maria Jotunin kadun kiertoliittymä). Ko. paikasta muodostuu kaupungin
tärkeimmän sisääntuloväylän Tasavallankadun päätteenä keskustan
eteläinen portti. Lisäksi Niiralankadun ja Suokadun liittymään esitetään
keskustan läntisenä porttina toimivaa kiertoliittymää ohjaamaan liikennettä luontevasti kaksisuuntaiselle keskustakehälle (Suokadulle).
2.3

Joukkoliikenne ja taksit

Joukkoliikenne keskitetään ydinkeskustassa kahdelle kaksisuuntaiselle
joukkoliikennekadulle: Haapaniemenkadulle ja Tulliportinkadulle. Lisäksi kaupungintalon takaa kulkeva Maljalahdenkatu muodostaa joukkoliikenteelle tärkeän kiertoreitin. Pohjoisen suunnasta tulevaa joukkoliikennettä keskitetään Puijonkadulle tavoitteena vahvistaa torinmatkakeskuksen välistä yhteyttä. Tasavallankadun suunnasta tulevat
linja-autot käyttävät ydinkeskustaan saapuessaan ja poistuessaan
Haapaniemenkatua.

Vaihtoehdoista on todettu Haapaniemenkadulla torin varrella sijaitseva
paikka sekä taksien saavutettavuuden, toiminnallisuuden että asiakkaiden kannalta parhaaksi paikaksi. Taksien sijoittaminen joko ns. Intersportin kiinteistön tai H-Talon kiinteistön kohdalle haittaisi merkittävästi
kiinteistöjen kehittämistä eikä takseille pystyttäisi turvaamaan ruuhkatilanteissa riittävästi odotuspaikkoja. Esitetyllä sijainnilla on myös takseihin nousu ja jonotus selkeintä. Takseille esitetään tämän lisäksi Kauppakadulle Tuomiokirkon kohdalle uutta paikkaa, joka palvelisi ns. ravintolakorttelin asiakkaita ilta- ja yöaikaan.
Taksien ja Kuopion Liikenteen yhteinen taukotila sijaitsee nykyisin Puijonkadun varrella, Anttilan kiinteistön edessä. Ko. taukotila puretaan
Alatori-hankkeen yhteydessä ja korvataan uusilla, ko. hankkeen yhteydessä tarkemmin suunniteltavilla tiloilla. Alustavasti tiloja on suunniteltu
sijoitettavaksi torilla olevien/uusien torille sijoitettavien rakennusten yhteyteen Haapaniemenkadun varteen.

Nykyiset Kauppakadulla ja Puijonkadulla sijaitsevat torin varren pysäkit
korvataan Haapaniemenkadulle ja Tulliportinkadulle toteutettavilla uusilla pysäkeillä. Palveluliikenteen pysäkiksi osoitetaan Tulliportinkadulla
ns. Trubenkulman kohdalla oleva pysäkki. Lisäksi lentokenttäbusseille
osoitetaan korvaava pysäkki Maljalahdenkadulta. Kaukoliikennereittejä
ei ohjata ydinkeskustan kautta.

Torinaluspysäköinnin saavutettavuutta parannetaan Alatori-hankkeen
yhteydessä toteutettavilla uusilla rampeilla, nykyisten ramppien
ajosuuntien muutoksilla sekä erityisesti ramppeihin johtavien Puijonkadun ja Haapaniemenkadun kaksisuuntaistamisella. Muutokset mahdollistavat sujuvan ajon torinaluspysäköintiin Puijonkatua pitkin niin torin
etelä- kuin pohjoispuolelta sekä vastaavasti ulosajon Haapaniemenkatua pitkin niin etelä- kuin pohjoissuuntaan. Lisäksi keskustakehän kaksisuuntaistaminen vähentää turhaa kiertämistä eri suunnista torinaluspysäköintiin saavuttaessa.
Ajo torin ympäristön muihin pysäköintilaitoksiin tapahtuu keskustakehän
kautta. Yhteydet mm. Osuuspankin, Intersportin ja Torinkulman pysäköintilaitoksiin sallitaan keskustakehän suunnasta. Keskustakehän varteen sijoittuvien useiden pysäköintilaitosten osalta ajo tapahtuu nykyisin
järjestelyin (katujen kaksisuuntaisuus huomioon ottaen).

Kuva. Taksien tutkitut sijaintivaihtoehdot.

Kehälle ja keskustan sisääntuloväylille (Karjalankatu, Puijonkatu, Itkonniemenkatu, Tasavallankatu, Alavantie ja Niiralankatu) toteutetaan reaaliaikainen pysäköinninohjausjärjestelmä helpottamaan keskustaalueen pysäköintilaitosten vapaiden pysäköintipaikkojen löytämistä.

2.4

Kuva. Joukkoliikenteen reittejä keskitetään ydinkeskustassa.
Huoltoliikenteen reittimuutokset pääosin vähäisiä
Huoltoliikenteen osalta ns. moduulirekkareitti Tasavallankadulta Kirkkokadun kautta Satamakadulle ja Itkonniemelle säilyy nykyisellään. Muutoin katujen kaksisuuntaistaminen ja muut esitetyt muutokset tulevat
vaikuttamaan osin huoltoliikenteen reitteihin. Pääosin muutokset ovat
kuitenkin vähäisiä. Keskustakehän sisäpuolella huoltoliikenne hoidetaan em. esitetyn mukaisesti.

Taksit sijaitsevat nykyisin torin varrella Puijonkadun puolella, Anttilan
kiinteistön edessä. Puijonkadun muuttaminen kävelykaduksi aiheuttaa
kuitenkin tarpeen siirtää taksit torin varrella uuteen paikkaan. Taksien
vaihtoehtoisina sijaintipaikkoina on suunnittelun aikana tutkittu useita,
eri puolilla toria sijaitsevia vaihtoehtoja. Alustavan vaihtoehtokarsinnan
pohjalta päädyttiin tutkimaan tarkemmin kolmea eri vaihtoehtoa (kuva).

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit

Jalankulun ja pyöräilyn uusina, keskustan läpi johtavina pääreitteinä
kehitetään aikaisemman selvityksen mukaisesti pohjois-eteläsuunnassa
Puijonkatua sekä itä-länsisuunnassa Kauppakatua. Ko. katuja kehitetään samassa yhteydessä myös muutoin korkeatasoisemmiksi keskustaan sisääntulon, jalankulun ja pyöräilyn sekä kadunvarsipysäköinnin
yhdistäviksi kaduiksi. Muutoin pääreitit tukeutuvat suurelta osin nykyiseen kevyen liikenteen väylästöön sekä rännikatuverkostoon (ks. kohta
1.2). Asemakadun pohjoispuolella sijaitsevaa jalkakäytävää tulee parantaa kevyen liikenteen väyläksi Aseman seudun kiinteistöjen kehittämishankkeiden yhteydessä.
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3.1

Kävelykeskusta

3.1.1

Tori

Torin muutosten suunnittelu tapahtuu myöhemmin Alatori-hankkeen
sekä torin käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tavoitteena tulee pitää torialueen selkeää kehittämistä esim. säilyttämällä torin pohjoispuoli ns. perinnetorina, mutta kehittämällä Torikujan-Kirjastokadun
välisen yhteyden eteläpuolista torialuetta pinnoiltaan esteettömämpänä
ja modernimpana, niin keskustan kehittämisen kuin mm. kehittyvän torikaupan tarpeet huomioon ottavana alueena. Yleissuunnitelmassa on
värimerkinnällä kirjattu tarve myös suunnitella uudelleen torin eteläosa,
myös Veljmies- ja Siskotyttö- patsaiden ympäristö. Samalla on pidettävä huolta siitä, että Alatori-hankkeeseen liittyvät järjestelyt, kuten jätelaitteet, sijoitetaan kaupunkikuvaan sopivasti niin, että ne eivät häiritse
kävelyaluetta.
Aikoinaan toria reunustaneista puista on merkitty muistumana Puijonkadun varrelle istutusten rivi. Se voidaan toteuttaa joko pysäköintikellareiden takia maanpäällisiin 10 m3 altaisiin istutettuina pikkupuina (kuva)
tai kesäistutuksina, jotka sijoitetaan toria reunustaviin viherpylväisiin.
Talviaikana pylväitä somistetaan esimerkiksi valoinstallaatioin. Myös
istutuksiin otetaan tarkemmin kantaa torin käyttösuunnitelman päivityksessä sekä Alatori-hankkeen suunnitelmissa.

Kuva. Torin reunan viherpylväs tai istutusallas pikkupuulle.

Kuva. Ydinkeskusta.
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3.1.2

Kävelykadut

Kauppakadulla kävelykatuna kehitetään väliä Vuorikatu-Ajurinkatu. Katujaksolla sallitaan aikarajoitettu huoltoajo (sekä huoltoliikenne että
saattoliikenne). Rajoitukset esitetään liikennemerkein. Anttilan huoltorampin länsipuolella ja Ajurinkadun itäpuolella varsinaisen kävelyalueen
raja osoitetaan pollarein, joista osa on maan alle painettavia.
Puijonkadulla kävelykatuna kehitetään väliä Minna Canthin katu - Tulliportinkatu. Alatorin sisäänajoramppi sijoittuu Lapinlinnankadun eteläpuolelle. Tällä jaksolla sallitaan myös ajo Lyseon pihalle ja Lyseon viereiseen kortteliin. Pyöräliikenne ajaa rampin kohdalla kadun länsireunassa ja jalankulku käyttää itäreunaa. Autojen liikkuma-alue on rajattu pollarein. Pollaririvi sijoitetaan myös kävelykadun pohjoispäähän
Tulliportinkadun reunaan, näin läpiajo estetään (kuva ed. siv.).

Kuva. Kauppatorin itäreunaa 1930-luvulla. (Lähde: Valokuvia Kuopiosta, valok. Tuttu Jänis)

Kävelykaduiksi muodostettavat katujaksot pinnoitetaan betonikiveyksellä, jota jäsennetään poikittaissuuntaisilla luonnonkiviraidoilla. Perusjako
on 12 metrin välein ja niiden välissä on kapeampi alajako. Betonipinnoitteen väri on Kauppakadulla hiekanruskea ja Puijonkadulla punamusta. Katujen risteämiskohdassa värialueet leikkaavat toisensa muodostaen kolmiokuvion. Haapaniemenkadun risteyksessä korostuskuvio
on linja-autojen ajoradan levyinen neliö. Rännikatujen päät Kauppahallin ja torin kohdalla merkitään ympyräkuvioin, torin kohdalla kuvioon voi
liittää nojailun mahdollistavan pollarikehän. Kauppakadun ja Käsityökadun risteys merkitään tähtikuviolla muistona vieressä sijainneesta kuuluisasta ravintolasta (kuva ed. siv.).

3.1.3

Joukkoliikennekadut

Haapaniemenkadulla joukkoliikennekatu toimii kävelypainotteisena
osana kävelyaluetta. Torikujan ja Lapinlinnankadun sekä Kauppakadun
kohdalla jalankulkijoita suojataan pollarein merkityillä korotusluiskilla.
Lisäksi katujakson päissä on korotukset. Luiskat on mitoitettu linjaautoille sopiviksi. Kävelypainotteisella joukkoliikennekadulla pintamateriaalit ovat samat kuin Kauppakadun kävelykadulla, mutta linja-autojen
ajotila on asfalttia. Ajorata erotetaan jalankulusta 5 cm korkealla reunakivellä. Alatorin ulosajoramppi sijoittuu Lapinlinnankadun eteläpuolelle
(kuva).
Pysäkit Haapaniemenkadulla sijoittuvat torin kohdalle. Pysäkkikatoksina käytetään länsireunalla nykyisiä katoksia ja torin puolella Alatorin
sisäänkäyntirakennuksen yhteyteen sijoitettavia katettuja tiloja.
Tulliportinkatu on joukkoliikennekatuna välillä Savonkatu-Vuorikatu.
Pintamateriaalina on asfaltti, mutta Torinkulman korttelin kohdalla Haapaniemenkadun betonikiveys kääntyy myös Tulliportinkadulle. Lisäksi
henkilöautoilta kielletty ajo Tulliportinkadun ja Haapaniemenkadun sekä
Tulliportinkadun ja Puijonkadun välillä on osoitettu ajoradan noppakiveyksellä. Poikkeuksena tästä ajo Tulliportinkadulta Puijonkadulle on sallittu pysäköintiajolle, jotta vältetään henkilöautojen U-käännökset Tulliportinkadulla takaisin itään. Uusille Tulliportinkadun pysäkeille toteutetaan läheiseen korkeaan muuriin istuvat korkeatasoiset katokset.
Huolto- sekä saattoliikenne sallitaan myös joukkoliikennekaduilla.

Kävelykaduilla on osoitettu varaukset terassialueille, jotka ovat katettavissa ympärivuotista käyttöä varten. Kauppakadulla terassit liittyvät
puuistutuksiin, jotka on sijoitettu neljän puun ryhmiin. Jatkotoimiin kuuluu terassien suunnittelu yhteistyössä kaupungin ja kiinteistönomistajien
sekä liikkeenharjoittajien kanssa. Se on kaupunkikuvallisesti vaativa
tehtävä, koska katokset liittyvät varsin eri-ikäisiin rakennuksiin (kuva).

Kuva. Kauppakatua vuonna 1931. Ajoradan reuna-alueet on mukulakivetty. (Lähde: Valokuvia Kuopiosta, valok. Lauri Marjanen)

Kuva. Katetun terassin liitoskohtia Kauppakadulla. Pistekatkoviivat kuvaavat Puijonkadun kulmatalon seinälinjan ja katoksen suhdetta.

Kuva. Alatorin sisäänajoramppi Puijonkadulla (yläkuva) ja ulosajoramppi Haapaniemenkadulla (alakuva).
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3.1.4

Keskustan kauppakadut

Puijonkatu ja Haapaniemenkatu jatkuvat torista pohjoiseen Asemakadulle asti tärkeinä keskustan kauppakatuina, joiden kalustuksessa ja
pintamateriaaleissa käytetään osittain samoja elementtejä kuin kävelyalueilla. Puijonkadun tärkeyttä lisää kadun leveyden mahdollistava nykyistä leveämpi kevyen liikenteen pääreitti. Jalkakäytävät levenevät nykyisestä selvästi. Puijonkadulla autopaikat sijoittuvat puurivin lomaan
kadun länsireunalle, mikä tuo uuden miellyttävän ja kauppakatumaisuutta korostavan elementin katutilaan (kuvat).

3.1.6

Sulana pidettävät alueet

Parhaan hyödyn saavuttamiseksi kävelykatuosuudet sekä niihin välittömästi liittyvät tonttialueet kannattaa varustaa lumensulatusjärjestelmällä, joka hyödyntää kaukolämmön paluuveden lämpöä. Sulatuksen
etuna ovat mm. säästöt hiekoitus- ja puhtaanapitokuluissa (ei hiekoitustarvetta) sekä liukastumistapaturmien väheneminen. Lunta ei tarvitse
poistaa alueelta ja kiinteistöt säästävät myös sisätilojen siivouksessa.
Liikkuminen helpottuu ja puhtaanapidon aiheuttamat häiriöt vähenevät.
Järjestelmän investointikustannukset maksavat itsensä takaisin em.
syistä johtuen nopeasti. Molemmat kävelykadut kuuluvat sulatuksen
piiriin esitettävään alueeseen, jonka pinta-ala on yhteensä 10300 m2.
3.1.7

Valaistus

Valaistuksen yhtenäisyyden saavuttamiseksi tulee jatkossa laatia erillinen valaistuksen yleissuunnitelma. Erityisesti torin alueen valaistus tulee suunnitella kokonaisuutena. Valaistuksessa tulee ottaa huomioon
mahdolliset rakennusten julkisivuvalaistukset ja joulunajan erityisvalaistukset. Valaistusta ei ole siten suunniteltu tämän suunnitelman yhteydessä laajemmin.
Kävelykadut ehdotetaan valaistavaksi valaistuslaitetyypillä, jossa varteen kiinnitetään yhdestä kolmeen valaisinta. Näin voidaan yhdellä,
puiden kanssa samaan linjaan sijoitettavalla valaistuslaiterivillä saada
tasainen valaistus koko kadulle (esimerkkikuva). Vaijeriripustuksen käytöllä voidaan välttää Alatorin ulosajorampin kohdalla hankalasti sijoitettavat pylväät.

Kuva. Puijonkadun poikkileikkaukset Suokadun pohjoispuolella (ylempi)
ja eteläpuolella (alempi).
3.1.5

Kalusteet ja varusteet

Kadun kalusteina ovat lähinnä roska-astiat, penkit, pyöräparkit ja pollarit. Penkkejä sijoitettaessa on otettava huomioon terassien sijainti ja
torialueen reunalle sijoitettavat penkit. Pyöräparkit on sijoitettu Kauppakadulle H-talon ja Lyseon edustalle sekä torin pohjoisreunaan. Pollarit
ovat pyöreitä, maalattuja metallipollareita. Hälytysajoneuvoja varten osa
pollareista on maan alle painuvia tai kaadettavia. Kalusteiden ja varusteiden osalta tulee jatkosuunnittelussa huolehtia yhtenäisestä ulkoasusta.
Kuva. Keskustan kauppakadut, Puijonkatu ja Haapaniemenkatu.

Kuva. Kävelykatuvalaisin, iGuzzinin Frame Woody.
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3.2

Keskustakehä

Keskustakehällä Puistokatu-Minna Canthin katu-Vuorikatu-Suokatu
muutetaan katu-, liittymä- ja kadunvarsipysäköintijärjestelyjä nykyisten
yksisuuntaisten katuosuuksien kaksisuuntaistamisesta johtuen. Vähäisimpiä muutokset ovat jo nykyisin kaksisuuntaisella Puistokadulla, jolle
toteutetaan uudet vasemmalle kääntymiskaistat etelään menevältä ajosuunnalta Suokadulle ja Kauppakadulle käännyttäessä. Lisäksi Tulliportinkadun liittymässä muutetaan nykyisiä kaistajärjestelyjä Tulliportinkadun kaksisuuntaistamisesta johtuen.
Katutilan mitoitus
Ajoradan poikkileikkaus (reunakivien välinen tila) vaihtelee keskustakehäjaksolla nykyisin korttelijaksoittain välillä 8,4 – 9,8 metriä seuraavasti:
- Minna Canthin kadulla pääosin välillä 9,3 - 9,5 metriä
- Vuorikadulla pääosin välillä 8,4 – 8,8 metriä sekä
- Suokadulla pääosin välillä 9,3 - 9,8 metriä (osuudella, jossa ei
kadunvarsipysäköintiä noin 7,8 metriä)
Nykyisiä reunakivilinjoja ei esitetä lyhyitä muutososuuksia lukuun ottamatta muutettavaksi, vaan kaistajärjestelyt sovitetaan nykyiseen ajorataan (koska tila mahdollistaa keskustakehälläkin liikennemääriin nähden riittävän kaistamitoituksen). Em. mitoitus mahdollistaa keskustakehällä pääosin vähintään 3,5 metriä leveät kaistat sekä 2,25 metriä leveät kadunvarsipysäköintiruudut. Vuorikadulla kaistat ja pysäköintiruudut
ovat 0,25 metriä kapeampia. Liittymissä kaistaleveydet ovat hieman
suoria katuosuuksia kapeampia. Jalkakäytävät säilytetään pääosin nykyisen levyisinä.
Kadunvarsipysäköinti
Kadunvarsipysäköintiä ei järjestetä keskustakehällä molemmin puolin,
vaan pysäköinti keskitetään pääosin nykyisiä järjestelyjä vastaavasti
keskustakehän sisäpuoliseen reunaan. Suokadulta poistetaan kadunvarsipysäköintipaikat koko keskustakehäjaksolta (nykyisin paikkoja välillä Ajurinkatu-Vuorikatu). Vuorikadulla säilytetään kadunvarsipysäköintipaikat lähes nykyisellään (muutamia liittymien läheisyydestä poistettavia paikkoja lukuun ottamatta). Minna Canthin kadulla poistetaan nykyiset pysäköintipaikat lyhyeltä väliltä Käsityökatu-Vuorikatu sekä kadun
eteläpuoliset paikat väliltä Puistokatu-Savonkatu.
Liikennevalot
Katujen kaksisuuntaistaminen aiheuttaa tarpeen uusien liikennevalojen
toteuttamiseksi Minna Canthin kadun ja Savonkadun, Minna Canthin
kadun ja Vuorikadun sekä Suokadun ja Vuorikadun liittymiin. Lisäksi
kehän nykyiset liikennevalot tulee uudelleen ohjelmoida. Keskustakehän sisäpuolelta poistetaan nykyiset liikennevalot, joten kokonaisuutena liikennevalojen määrä tulee vähenemään.
Minna Canthin katu
Puistokadun liittymässä toteutetaan uusi vasemmalle kääntymiskaista
Minna Canthin kadun suunnasta tuleville, lisäksi ko. liittymähaaran reunakivilinjoja siirretään hieman liittymän ajettavuuden parantamiseksi.
Minna Canthin kadun ja Savonkadun liittymään ei toteuteta erillisiä
kääntymiskaistoja. Kääntymiskaistoja ei toteuteta myöskään Haapa-

niemenkadun liittymään. Ko. liittymissä pystyvät suoraan ajavat kuitenkin väistämään kääntyvää liikennettä normaalia leveämmistä kaistoista
johtuen.
Puijonkadun liittymään toteutetaan uudet vasemmalle kääntymiskaistat
sekä Minna Canthin kadulle että Puijonkadun eteläiselle liittymähaaralle. Lisäksi Vuorikadun liittymään toteutetaan kääntymiskaistat keskustakehän suuntaiselle liikenteelle.
Vilkkaimpien rännikatujen (Hallikatu ja Käsityökatu) suojateiden kohdille
toteutetaan keskisaarekkeet kadunylitysten helpottamiseksi. Saarekkeet toteutetaan siten, että rännikatujen huoltoliikenne sekä palo- ja pelastusajoneuvojen liikennöinti on jatkossakin mahdollista nykyisiä reittejä pitkin.
Minna Canthin kadun kehittämisessä otetaan huomioon tavoite Valkeisenlammen-torin välisen yhteyden tason parantamisesta ympäristörakentamisen keinoin.
Vuorikatu
Vuorikadun liittymiin ei toteuteta uusia kääntymiskaistoja kehän kulmien
liittymiä lukuun ottamatta. Liittymämitoitus mahdollistaa esitetyillä kadunvarsipysäköintijärjestelyillä kuitenkin kääntyvien ajoneuvojen väistämisen. Vuorikadun ja Suokadun liittymään toteutetaan uudet kääntymiskaistat Vuorikadun pohjoista yksisuuntaista liittymähaaraa lukuun
ottamatta. Maljalahdenkadun liittymän kohdalle sijoittuvalle suojatielle
toteutetaan Minna Canthin katua vastaavasti keskisaarekkeet.
Suokatu
Suokadulla toteutetaan kaikkiin liittymiin erilliset vasemmalle kääntymiskaistat liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi kadunvarsipysäköinnin poistamisella väliltä Ajurinkatu-Vuorikatu selkeytetään ajolinjoja ilman nykyisten reunakivilinjojen laajamittaisia muutoksia. Vilkkaimpien rännikatujen suojateiden kohdille toteutetaan Minna Canthin
katua vastaavasti keskisaarekkeet kadunylitysten helpottamiseksi.
Valaistus
Uudet järjestelyt eivät aiheuta muutostarpeita keskustakehän valaistukseen muutamien yksittäisten valaisinpylväiden siirtoa lukuun ottamatta.
Suokatu ja Minna Canthin katu keskustakehän ulkopuolella
Katujen kaksisuuntaistaminen edellyttää liittymä- ja kadunvarsipysäköintimuutoksia myös keskustakehän ulkopuolisilla katujaksoilla.
Kadunvarsipysäköintipaikat keskitetään kaistaleveyksien kasvattamiseksi keskustakehän jatkeena Suokadulla välillä VuorikatuMaaherrankatu kadun eteläpuolelle sekä Minna Canthin kadulla välillä
Vuorikatu-Maaherrankatu kadun pohjoispuolelle. Lisäksi Suokadun liittymiin (Kuninkaankatu ja Maaherrankatu) toteutetaan erilliset vasemmalle kääntymiskaistat. Minna Canthin kadun liittymiin ei toteuteta keskustakehän ulkopuolella erillisiä kääntymiskaistoja.
Keskustakehän kuva on seuraavalla sivulla.
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Kuva. Keskustakehän liittymä- ja kadunvarsipysäköintijärjestelyt.
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3.3

Keskustan sisääntulot

Puijonkatu on pohjoisesta ja etelästä keskustaan saapuville tärkeä sisääntuloväylä. Pohjoisessa se on samalla keskustan kauppakatu (ks.
3.1.4), jota puurivi korostaa. Etelässä tämän sisääntulokadun varrella ja
läheisyydessä on koulutuksen ja kulttuurin rakennuksia. Siellä sisääntulokohdan merkitsee Maria Jotunin kadun kiertoliittymä (ks. 3.4).
Pysäkit Puijonkadun varrella Suokadusta pohjoiseen ovat ns. niemekepysäkkejä, jotka sijoittuvat pysäköinnin kanssa samaan linjaan. Tällä
mahdollistetaan pituussuuntaisen tilan mahdollisimman suuri tehokkuus
(kuva kohdassa 3.1.4).
3.4

Kiertoliittymät

Kiertoliittymän tarkoitus on hidastaa ajonopeuksia ja toisaalta turvata
liittyminen kaikista suunnista tasapuolisesti. Siksi kiertoliittymä palvelee
joustavasti maankäytössä tapahtuvia muutoksia.
Maria Jotunin kadun kiertoliittymä
Kiertoliittymä on keskustan eteläportti, jonka kohdalla Puijonkadun/Maria Jotunin kadun ja Haapaniemenkadun linjat yhdistyvät. Liittymä sijoittuu tasaiselle kohdalle, jonka eteläpuolella katulinja nousee
mäkeen.
Puijonkadun suunnan liikennemäärän takia kiertoliittymä on kaksikaistainen pohjoiseen mentäessä. Oikeaa kaistaa pohjoiseen ajava menee
aina Puijonkadun suuntaan. Kaistanvaihto ei ole siten kiertoliittymässä
ko. kohdalla tarpeen. (kuva oikealla)
Niiralankadun kiertoliittymä
Suokadun ja Niiralankadun kiertoliittymä sijaitsee kaupunkirakenteen
vaihettumisvyöhykkeellä, ruutukaava-alueen ulkopuolella. Niiralankatu
kaartuu ja sen varrella olevat rakennukset kadun mukana. Kiertoliittymä
muodostaa Niiralankadun ja Huuhankadun rakennuksille selkeän ja
luontevan päätteen. Se liittyy myös osaksi laajempaa aukiota, joka antaa viitteitä oikeus- ja poliisitalon, sen tieltä purettujen vanhojen rakennusten, kiertoliittymän ja liittyvien katujen koordinaatistoihin. Kiertoliittymän muoto ja aukion vesiaihe heijastelevat myös oikeus- ja poliisitalon länsipäädyn kaarevaa aihetta. (kuva äärimmäisenä oikealla)
3.5

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit

Kävelykatujen jatkeet muodostavat luontevasti tärkeät kevyen liikenteen yhteydet.
Puijonkadun länsireunassa on pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pääreitti, joka sijoittuu erilleen ajoradasta pysäköintikaistan ja puurivin taakse.
Länsi-itäsuunnassa merkittävä reitti on Kauppakadun osuus Vuorikadulta satamaan. Kevyen liikenteen väylä on kadun pohjoisreunalla, jossa ovat myös katujakson tärkeimmät arkipalvelut (kuva seur. siv.).

Kuva. Niiralankadun kiertoliittymä.
Kuva. Maria Jotunin kadun kiertoliittymä.
Keskeisimmät ylityskohdat turvataan korotetuin suojatein.
Kauppakadun kehittämisen yhteydessä parannetaan myös Kuninkaankatua tavoitteena liittää Tuomiokirkko selkeämmin Snellmaninpuistoon
ja rauhoittaa ajoneuvoliikennettä ko. katujaksolla. Kuninkaankadun ja
Minna Canthin kadun liittymään toteutetaan Kuninkaankadun haaralle 5
cm korkea reunakivi (väistämisvelvollisuus).

Satamaan suuntautuvien yhteyksien parantamiseksi kehitetään Vahtivuorenkatua rännikatujen kehittämissuunnitelmassa esitetyin tavoin.
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Kuva. Kauppakatu välillä Vuorikatu – Satama.
3.6

Muut toimenpiteet

Keskustan liikennejärjestelyjen kehittäminen, erityisesti katujen kaksisuuntaistaminen edellyttää toimenpiteitä myös muulla katuverkolla.
Näistä keskeisimpiä ovat:
- Tulliportinkadun kaksisuuntaistaminen myös joukkoliikennekatujakson ulkopuolella väleillä Puistokatu-Savonkatu ja VuorikatuSatamakatu. Ko. katujaksoilla säilytetään pääosin nykyiset kadunvarsipysäköintipaikat, mutta kehitetään liittymä- ja liikennevalojärjestelyjä kaksisuuntaistamisen johdosta. Liittymiin ei toteuteta erillisiä kääntymiskaistoja. Uusia liikennevaloja ei toteuteta, nykyiset voidaan poistaa Tulliportinkadun ja Savonkadun
liittymästä. Tulliportinkadun ja Puistokadun liittymässä muutetaan reunakivilinjoja linja-autoliikenteen sujuvoittamiseksi.
- Kauppakadun kaksisuuntaistaminen kadun länsipäässä välillä
Sairaalakatu-Ajurinkatu aiheuttaa lähinnä liikennevalojen uudelleen ohjelmointitarpeen. Liikennevalot poistetaan Kauppakadun
ja Savonkadun liittymästä. Uusia kääntymiskaistoja ei toteuteta.
- Haapaniemenkadun ja Puijonkadun kaksisuuntaistaminen edellyttää liittymämuutoksia myös Asemakadulla ko. liittymien kohdilla. Haapaniemenkadun liittymässä muutetaan Asemakadulta
rautatieaseman suunnasta tulevien kaistoja (jatkossa vain yksi

vasemmalle kääntymiskaista). Puijonkadun liittymässä toteutetaan Asemakadulle uusi vasemmalle kääntymiskaista pohjoiseen kääntyville sekä muutetaan kääntymiskaistajärjestelyt vastaamaan uusia ajosuuntia. Reunakivilinjoihin tehdään pieniä tarkistuksia molemmissa liittymissä (Asemakadun liittymässä luoteisen neljänneksen reunakivilinjan kaventaminen sekä Haapaniemenkadun liittymässä kaakkoisen neljänneksen reunakivilinjan siirto).
Reaaliaikainen pysäköinninohjausjärjestelmä
Torinaluspysäköinnin ja keskustakehän alueelle sijoittuvien muiden pysäköintilaitosten vapaiden pysäköintipaikkojen löytämistä helpottamaan
ja siten koko keskustan saavutettavuutta tukemaan toteutetaan keskustakehälle ja merkittävimmille sisääntuloväylille reaaliaikainen pysäköinninohjausjärjestelmä. Järjestelmä perustuu keskustakehälle toteutettaviin, vapaiden pysäköintipaikkojen määrää kohteittain kuvaaviin näyttötauluihin sekä eri pysäköintilaitosten tiedot keskustakehälle saavuttaessa kokoaviin ja opastaviin näyttötauluihin.
Järjestelmän toteuttaminen edellyttää pysäköintilaitosten omistajien
osallistumista kustannuksiin. Lisäksi ohjausjärjestelmät tulee pystyä
sovittamaan yhteen eri pysäköintilaitosten järjestelmien kanssa.

Vuoropysäköintimahdollisuuksien selvittäminen
Keskusta-alueella esitetään jatkossa selvitettäväksi mahdollisuudet
vuoropysäköinnin lisäämiseen mm. talvikunnossapidon helpottamiseksi. Vuoropysäköinti ei ole kuitenkaan esim. keskustakehällä mahdollista.
Raskaan liikenteen infopisteet
Raskaan liikenteen keskustassa liikkumista ja keskustan läpi ajamista
ohjaamaan toteutetaan keskustan ulkopuolelle (lähtökohtaisesti valtatien 5 varteen, toteuttamisesta ja kustannuksista sovittava Tiehallinnon
kanssa) raskaan liikenteen infopisteet.
Huoltoliikenneselvitys
Huoltoliikenteen aikataulurajoitteista ja kävelykaduilla tapahtuvan huoltoliikenteen pelisäännöistä sopimiseksi laaditaan ennen kävelykatujen
käyttöönottoa erillinen huoltoliikenneselvitys. Selvitys tulee laatia yhteistyössä keskeisimpien kävelykatualueiden toimijoiden sekä torin ja torin
varren kiinteistöjen edustajien kanssa.
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Havainnekuva. Kauppakatu itään Puijonkadulta, suunnitelma / nykytila.
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4.1

Liikenteelliset vaikutukset

Liikenteen sujuvuus
Uudet liikennejärjestelyt parantavat huomattavasti keskustan saavutettavuutta helpottamalla mm. torinaluspysäköintiin ja muihin pysäköintilaitoksiin ajoa, keskustaan saapumista sekä keskustakehälle liittymistä eri
suunnista. Yksisuuntaisten katujen kaksisuuntaistaminen vähentää turhaa kiertämistä ja selkeyttää keskustassa liikkumista niin kuopiolaisten
kuin erityisesti ulkopaikkakuntalaisten kannalta. Lisäksi torin varren
ajoneuvoliikenne ja turha läpiajoliikenne rauhoittuu luoden edellytyksiä
keskustan kehittämiselle. Liikenteen sujuvuutta keskustakehällä parantaa myös kadunvarsipysäköinnin vähentäminen ajolinjojen selkeytymisestä johtuen.
Liikennemäärät tulevat vähenemään keskustakehän sisällä merkittävästi. Vastaavasti kaksisuuntaistettavien katujen, erityisesti Suokadun
ja Minna Canthin kadun liikennemäärät tulevat kasvamaan selvästi.
Vuorikadulla kokonaismuutos on vähäisempi. Haapaniemenkadun ja
Puijonkadun kaksisuuntaistamiset tulevat myös selvästi näkymään liikennemäärissä. Keskustaa tukevalla asuinalueella tulevat liikennemäärät suurelta osin hieman vähenemään. Ajoneuvoliikenteen suoritteen
arvioidaan vähenevän esitettyjen muutosten johdosta keskusta-alueella
nykytilanteeseen nähden noin 4,7 % (4300 ajoneuvokm/vuorokausi).
Nykyisten yksisuuntaisten (kaksi kaistaa samaan suuntaan) katujen
kaksisuuntaistaminen (yksi kaista suuntaansa) johtaa liikenteen toimivuuden heikkenemiseen muutettavilla katujaksoilla, erityisesti Suokadulla. Erityisesti tämä näkyy keskustakehän liittymissä, joissa tulee
esiintymään ajoittain liittymien toimivuusongelmia. Huomioon otettavaa
on myös, että ko. katujaksoilla voidaan vihreät aallot toteuttaa ainoastaan toiseen suuntaan. Liittymälaskentojen mukaan liittymät tulevat
toimimaan kuitenkin vielä vuoden 2030 ennustetilanteessakin (iltapäivän ruuhkahuipputunnin vilkkain vartti). Lisäksi liittymien liikennevaloohjauksia ei ole ko. laskennoissa vielä hiottu parhaimmiksi mahdollisiksi, toisaalta liittymien liikennevalojen yhteenkytkentää ei ole laskennoissa otettu huomioon.
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuus paranee kävelykeskusta-alueella huomattavasti,
kun kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen kohtaamiset tulevat vähenemään. Kävely- ja joukkoliikennekatujen risteykset voivat muodostaa
kuitenkin liikenneturvallisuusriskin (ratkaisuin ja materiaalivalinnoin
muodostettava loogiset väistämiskäytännöt). Lisäksi huoltoliikenteen
salliminen kävelykaduilla voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ellei ko. liikenteen pelisääntöjä sovita ennen kävelykatujen avaamista.
Keskustakehällä voi liikenteen muuttaminen kaksisuuntaiseksi, liikennemäärien kasvu ja liittymien ”monimutkaistuminen” paikoin heikentää
liikenneturvallisuutta. Ajonopeuksien lasku lieventää kuitenkin onnettomuuksien vakavuutta. Lisäksi vilkkaimpien rännikatujen ylityskohtiin toteutettavat keskisaarekkeelliset suojatiet helpottavat pääkatujen ylityksiä.

Kuva. Keskustan ennustetut vuorokausiliikennemäärät vuonna 2030
uusilla liikennejärjestelyillä (arkivuorokausi).
Ydinkeskustan ulkopuolisella keskustaa tukevalla asuinalueella tukee
liikennemäärien väheneminen asuinalueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Ajoneuvoliikenteen suoritteen väheneminen tukee osaltaan liikenneturvallisuuden parantamistavoitetta turhan kiertelyn vähentyessä.

eniten (ja siten riski ajoneuvoliikenteen kanssa tapahtuville, loukkaantumiseen johtaville onnettomuuksille suurin).

Uudet kiertoliittymät, erityisesti Niiralan kiertoliittymä parantaa ko. liittymän liikenneturvallisuutta. Musiikkikeskuksen eteläpuolisen kiertoliittymän osalta vaikutus on vähäisempi, koska ko. kohdalla ei ole nykyisin
liittymää. Uudet keskustan läpi johdettavat kevyen liikenteen pääreitit
parantavat myös keskustan läpi kulkevan kevyen liikenteen, erityisesti
pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.

Kävelykeskusta parantaa keskustan esteettömyyttä ja laajentaa esteettömiä reittejä. Tärkeää on kuitenkin ottaa jatkosuunnittelussakin huomioon esteettömyyden ja eri esteettömyysryhmien asettamat vaatimukset
mm. materiaalivalinnoissa ja tasoeroissa sekä valaistuksessa. Kävelykeskustaan esitetyillä ratkaisuilla vähennetään selkeästi mm. tasoeroista nykyisin aiheutuvia vaikeuksia.

Huomattavaa on, että liikenneturvallisuus paranee eniten kävelykeskusta-alueella eli juuri siellä, missä myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on

Esteettömyyttä parantaa myös se, että erityisryhmien saattoliikenne
sallitaan myös kävelykaduilla eikä keskustassa liikkuminen tule tältä-

Esteettömyys
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kään osin vaikeutumaan. Joukkoliikenteen keskittäminen on myös yksi
osa esteettömyyden parantamista. Ko. seikka tulee ottaa myös jatkosuunnittelussa sekä esim. joukkoliikenteen kalustossa huomioon.
Keskustakehällä tulevat esteettömyyttä koskevat muutokset olemaan
vähäisiä, tosin liikenteen lisääntyminen ja kaksisuuntaistaminen voi
paikoin vaikeuttaa pääkatujen ylityksiä. Esitetyt keskisaarekkeelliset
suojatiet kuitenkin helpottavat ko. ylityksiä.
Kevyen liikenteen pääreitit parantavat esteettömyyttä keskustaan saapumisen helpottuessa, kunhan reitit toteutetaan esteettömyyden vaatimukset huomioon ottaen.
Ns. invapysäköintipaikkoja ei ole suunnitelmassa esitetty erikseen,
vaan järjestelyt tukeutuvat Alatori-hankkeen yhteydessä torinaluspysäköintiin järjestettäviin paikkoihin. Ko. järjestelyt vaikeuttavat torinaluspysäköinnin kiinni ollessa pysäköintipaikkojen löytämistä riittävän
leveiden pysäköintipaikkojen puutteen myötä.
Kevyt liikenne
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asema paranee ydinkeskustassa merkittävästi kävelykeskustan laajentamisen myötä. Uudet kävelykadut yhdistettynä rännikatualueisiin muodostavat keskustasta laajan yhtenäisen kävelyalueen, jossa liikkuminen on turvallista, esteetöntä ja helppoa. Lisäksi kevyen liikenteen pääreittien parantaminen (mm. Kauppakatu ja Puijonkatu) sekä pyöräparkkien toteuttaminen helpottavat keskustaan saapumista ja keskustan läpi liikkumista sekä jalankulkukaupungin alueella liikkumista. Ko. yhteydet parantavat myös torin ja matkakeskuksen sekä torin ja sataman välisiä yhteyksiä.
Kaksisuuntaisuudesta johtuen keskustakehän ylitykset voivat hieman
vaikeutua erityisesti Suokadulla, mutta myös Minna Canthin kadulla liikennemäärien kasvun ja liikenteen kaksisuuntaistamisen vuoksi. Toteutettavat keskisaarekkeet parantavat tilannetta.
Kiertoliittymien yhteyteen toteutettavat suojatiet parantavat suurelta
osin kevyen liikenteen turvallisuutta. Niiralankadun kiertoliittymässä ko.
suojatiet korvaavat kuitenkin nykyiset liikennevalot, joten liittymäalueen
mahdollisesta korotuksesta huolimatta voivat suojatieylitykset hieman
vaikeutua. Lisäksi musiikkikeskuksen eteläpuolisessa kiertoliittymässä
joutuu kevyt liikenne ylittämään suojateillä osin kaksi kaistaa, mikä vaikeuttaa hieman ylityksiä. Toisaalta kiertoliittymä sijoittuu paikkaan, jossa kevyen liikenteen ylitykset ovat nykyisin varsin vähäisiä.
Joukkoliikenne ja taksit
Torin ympäristön joukkoliikenteen keskittäminen kahdelle joukkoliikennekadulle selkeyttää joukkoliikenteen asemaa ydinkeskustassa ja lisää
sen houkuttelevuutta helpottaen vaihtoja ja pysäkin valintaa. Lisäksi
torin-matkakeskuksen välisen yhteyden paraneminen ja pohjoiseen
suuntautuvan joukkoliikenteen keskittäminen suurelta osin Puijonkadulle helpottaa myös osaltaan joukkoliikenteen vaihtoja. Tätä tukee myös
osaltaan Haapaniemenkadun kautta pohjoisen suunnasta keskustaan
saapuvien joukkoliikenteen reittien siirtäminen matkakeskuksen läheltä
kulkevaksi (Puijonkatu).

Kuva. Erotuskuva liikennemäärien muutoksesta, nykyiset/uudet liikennejärjestelyt (arkivuorokausi, nykyliikennemäärät).
Uudet liikennejärjestelyt edellyttävät ydinkeskustassa linjojen reittimuutoksia, mutta vaikutukset ovat pääosin positiivisia. Linja-autojen liikennöinti on muutamissa liittymissä kuitenkin tilanahtauden takia vaikeaa,
mistä johtuen esim. linjan 5 reittiä on muutettava (terveyskeskuksen
kautta kulkeva linja).
Järjestelyt edellyttävät Kauppakadulta ja Puijonkadulta poistuvien pysäkkien korvaamista uusilla, pääosin Tulliportinkadun pohjoispuolelle
sijoitettavilla pysäkeillä. Ko. pysäkit sijaitsevat loivassa ylämäessä, mutta ko. kohdin on ollut aikaisemminkin pysäkkejä eikä ko. paikkaa voida
pitää liikennöitävyydeltään liian hankalana. Tarvittaessa ko. pysäkkien
talvikunnossapitoa tulee tehostaa. Muutoin toimenpiteet ja uudet reittijärjestelyt vähentävät joukkoliikenteen tehostetun kunnossapidon tarvetta sekä selkeyttävät joukkoliikenteen reittejä.

Esitetyt toimenpiteet tukevat myös keskustan ja sen lähialueiden kehittämistä (jalankulku- ja ) joukkoliikennekaupunkina.
Taksien osalta turvaa taksiaseman säilyttäminen torilla taksien saavutettavuuden. Paikan siirtäminen torin toiselle puolelle selkeyttää nykyisiä järjestelyjä. Ns. ravintolakorttelin läheisyyteen sijoittuva uusi taksiaseman paikka palvelee lisäksi ravintoloista ilta- ja yöaikaan poistuvia
asiakkaita nykyistä paremmin.

20

Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelma
VAIKUTUKSET

Huoltoliikennettä on mahdollista hoitaa jatkossa myös joukkoliikennekatujen kautta, mikä helpottaa osaltaan huoltoliikenteen pysäköintiä ja lastaamista/purkamista. Pääosin ydinkeskustan huoltoliikennejärjestelyihin
tulevat muutokset ovat kokonaisuutena em. mukaisesti vähäisiä. Järjestelyjen toimivuus edellyttää kuitenkin yhteisistä pelisäännöistä sopimista (koko- ja aikarajoitus).
Keskustakehällä voivat muutamien liittymien pituuskaltevuudet aiheuttaa erityisesti talviaikaan ongelmia raskaalle liikenteelle (Suokadun ja
Vuorikadun liittymä sekä Maaherrankadun ja Tulliportinkadun liittymä).
Ongelmien hoitaminen edellyttää ko. liittymien kunnossapidon tehostamista. Lisäksi ko. liittymät voivat vaikuttaa myös reitinvalintoihin. Keskustakehällä tulevat myös vilkkaimpien rännikatujen kohdille toteutettavat uudet keskisaarekkeet vaikeuttamaan hieman rännikatujen huoltoliikennettä. Huoltoliikenteen toimivuus ko. rännikaduille on kuitenkin
varmistettu ajouratarkasteluin (kuorma-auto) ja sen toimivuudesta tulee
huolehtia myös jatkosuunnittelussa.
Moduulirekkaliikenteen reitit toimivat jatkossakin nykyisiä reittejä pitkin
ohi keskustan (Tasavallankatu-Kirkkokatu-Satamakatu). Katujen kaksisuuntaistamiset mahdollistavat myös uusia keskustaa sivuavia reittejä
(esim. Minna Canthin katu Alavantien suunnasta saavuttaessa tai Haapaniemenkatu Tasavallankadun suunnasta saavuttaessa). Ko. reittejä
ei kannata kuitenkaan osoittaa varsinaisiksi reiteiksi.
Palo- ja pelastuskaluston liikennöinti
Uusien liikennejärjestelyjen toimivuus on tarkistettu ns. nostolava-auton
ajouratarkasteluin. Kävelykaduille ei tulla mm. sijoittamaan sellaista
kiinteää kalustusta, joka estäisi palo- ja pelastuskaluston liikennöitävyyden. Vapaata tilaa tulee olla em. kaluston reiteillä vähintään 4,5- 5,0
metriä, mikä varmistaa kulun myös ko. kaluston ohi. Lisäksi huomioon
otettavaa on, että nostolava-auto vaatii käytössä ollessaan yhteensä 7
x 8 m kokoisen tilan. Tärkeää on varmistaa myös jatkosuunnittelussa,
että nostolava-autokalustolla päästään kaikkiin tarvittaviin kohteisiin,
rännikadut mukaan lukien (keskustakehän keskisaarekkeelliset suojatiet huomioon ottaen). Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa myös torinaluspysäköinnin ns. hyökkäysteiden toimivuus.
Pysäköinti

Kuva. Keskustan liittymien toimivuudet uusilla liikennejärjestelyillä vuoden 2030 iltapäivän ruuhkahuipputuntitilanteessa (vilkkain vartti).
Huoltoliikenne
Katujen muuttaminen kaksisuuntaisiksi sekä kävelykatujaksot vaikuttavat paikoin huoltoliikenteen reitteihin. Kehän liittymät ovat paikoin huoltoliikenteen kannalta ahtaita, vaikka niiden laajuus riittääkin tehtyjen
ajouratarkastelujen (kuorma-auto) mukaan pääosin myös huoltoliikenteelle. Ahtaimpia liittymiä ovat Suokadun ja Vuorikadun, Suokadun ja
Maaherrankadun sekä Minna Canthin kadun ja Vuorikadun liittymät.

Osa Kauppakadun ja Puijonkadun huoltoliikenteestä on hoidettava jatkossa kävelykatuja pitkin. Selkein tarve koskee Anttilan kiinteistön sekä
viereisen Käsityökadun toisella puolella sijaitsevan kiinteistön huoltoliikennettä. Esitetyt ratkaisut mahdollistavat ko. liikenteen hoitamisen.
Muutoin tarpeet ovat vähäisempiä torin huoltoliikennettä lukuun ottamatta. Osa torin sekä kauppa- ja kalahallin huoltoliikenteestä (pakettiautot) siirtyy Alatori-hankkeen myötä torinaluspysäköinnin kautta hoidettavaksi. Suuremmalla kalustolla tapahtuva huoltoliikenne jää jatkossakin katuverkkoa pitkin hoidettavaksi.

Torinaluspysäköinnin saavutettavuus paranee huomattavasti uusien
ramppien, nykyisten ramppien ajosuuntamuutosten ja katujen kaksisuuntaistamisten myötä. Myös muiden pysäköintilaitosten saavutettavuus paranee em. kaksisuuntaistamisten myötä. Muutamin paikoin
keskustakehän liikennemäärien kasvu voi kuitenkin vaikeuttaa ruuhkaaikoina kehän varrella oleviin pysäköintilaitoksiin ajoa. Lisäksi muutamiin torin varren pysäköintilaitoksiin (erityisesti Osuuspankin kiinteistö)
ajo muuttuu nykyisestä, koska ajo sallitaan vain keskustakehän suunnasta.
Keskustakehälle toteutettava uusi reaaliaikainen pysäköinninohjaus
helpottaa merkittävästi vapaiden pysäköintipaikkojen löytämistä niin
torinaluspysäköinnistä kuin muista suurimmista pysäköintilaitoksista.
Kadunvarsipysäköintipaikkojen väheneminen erityisesti Suokadulla hei-
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kentää asiakaspysäköintipaikkojen löytämistä ko. jaksolla. Huomattavaa kuitenkin on, että Suokadun varrella ei ole osalla matkaa nykyisinkään kadunvarsipysäköintipaikkoja. Korvaavia paikkoja lienee mahdollista kuitenkin järjestää esim. Haapaniemenkadun nykyisestä ja Vuorikadun varteen mahdollisesti toteutettavasta uudesta pysäköintilaitoksesta. Kadunvarsipysäköintipaikat vähenevät selvästi myös Minna
Canthin kadulta ja Kauppakadulta. Kadunvarsipysäköintipaikkoja karsiutuu yhteensä noin 170 autopaikkaa (Suokadulta ja Minna Canthin
kadulta noin 60 autopaikkaa/katu, paikkoja vähenee myös mm. Kauppakadun kävelykatujaksolta ja H-Talon edestä).
Vaikutukset käyttäjäryhmittäin
Käyttäjäryhmäkohtaisia vaikutuksia on arvioitu jalankulkijan ja pyöräilijän, joukkoliikenteen käyttäjän, autoilijan, asukkaan, yrittäjän sekä ulkopaikkakuntalaisen kannalta:
- kävelykeskustan luominen parantaa erityisesti jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden sekä ydinkeskustassa asuvien olosuhteita. Lisäksi
keskustaan pääseminen helpottuu uusien keskustan läpi johtavien kevyen liikenteen pääväylien ja pyöräparkkien toteuttamisen myötä.
- myös liikuntaesteisten liikkuminen keskustassa helpottuu. Keskustaan pääsemistä helpottaa myös saattoliikenne salliminen
kävelykaduillakin. Invapysäköintipaikkojen riittävyydestä ja saavutettavuudesta tulee huolehtia Alatori-hankkeen yhteydessä.
- joukkoliikenteen käyttäjien olosuhteet paranevat uusien joukkoliikennekatujen toteuttamisen myötä, kun mm. vaihdot ja pysäkkien valinta helpottuu. Myös tulevan matkakeskuksen saavutettavuus paranee nykyisestä ko. käyttäjien kannalta.
- autoilijoiden kannalta paranee sekä keskustan saavutettavuus
että esim. pysäköintilaitoksiin pääseminen. Keskustakehällä ja
sen liittymissä liikkuminen muuttuu nykyisestä, kun kadut muuttuvat kaksisuuntaisiksi ja liittymissä on enemmän kääntyviä virtoja. Turha kiertely vähenee merkittävästi. Liikenteen sujuvuus
kuitenkin heikkenee kaksisuuntaisuudesta johtuen. Huoltoliikenteen osalta ovat muutokset vähäisiä ja osin kaksisuuntaisia.
- liikennemäärien väheneminen keskustaa tukevilla asuinalueilla
parantaa ko. alueilla asuvien olosuhteita. Suokadun ja Minna
Canthin kadun varrella asuvien olosuhteet heikkenevät hieman
nykyisestä ko. katujen liikennemäärien kasvun myötä.
- keskustan kilpailukyvyn, houkuttelevuuden ja viihtyisyyden parantaminen luo mahdollisuuksia yrittäjien liiketoiminnan kehittämiselle. Paikoin kadunvarsipysäköinnin väheneminen kuitenkin
heikentää hieman läheisistä pysäköintipaikoista riippuvaisten
toimintojen olosuhteita (Suokatu).
- ulkopaikkakuntalaisten keskustassa liikkuminen selkeytyy ja
helpottuu.
Asukkaiden (kiinteistöyhtiöiden) ja ratkaisujen toteutettavuuden osalta
tulee myös tunnistaa, että esitetyt ratkaisut edellyttävät kolmessa kohtaa nykyisten tonttien hyödyntämistä (vaikkakin muutokset ovat vähäisiä):
- Suokadun ja Haapaniemenkadun liittymässä laajennetaan nykyisiä reunakivilinjoja, jotta liittymä on riittävän avara myös huoltoliikenteelle
- Vuorikadun ja Minna Canthin kadun liittymässä avarretaan
myös reunakivilinjoja

-

4.2

Minna Canthin kadun ja Puijonkadun liittymästä etelään toteutettava kevyen liikenteen väylä edellyttää myös paikoin viereisten tonttien vähäistä hyödyntämistä.
Vaikutukset elinolosuhteisiin

Vaikutukset elinolosuhteisiin on arvioitu liikenteen aiheuttamien päästöjen, melun ja tärinän muutosten osalta. Vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arvioina vuorokausiliikenteen muutosten perusteella.
Ajosuoritteen arvioidaan keskustassa vähenevän noin 4300 ajonkm/vrk
(nykytilanteen tasossa), mikä merkitsee noin 270 tonnia vuodessa vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä liittymien ruuhkautuminen ja
vihreiden aaltojen toimiminen vain yhteen suuntaan voi kuitenkin hieman pienentää em. päästövähenemää.
Pitoisuudet vähenevät erityisesti Kauppakadulla ja Tulliportinkadulla ja
lisääntyvät erityisesti Suokadulla, Minna Canthin kadulla ja Maria Jotunin kadulla sekä hieman myös kehän osuuksilla Puistokadulla ja Vuorikadulla. Koska ilmanlaatu nykyisin on pääsääntöisesti hyvä, ei yksittäisten katuosuuksien pitoisuuksien lisääntyminen aiheuta laajemmin ohjearvojen ylityksiä. Huomioon otettavaa on, että pitoisuuksiin vaikuttavat
paikallisesti myös katukuilujen korkeudet (viereisten rakennusten korkeudet), liittymien ruuhkaisuus sekä mm. säätilanne. Paikallisesti ilmanlaatua parantavat kävelykatujen sulanapitojärjestelmät (hiekoituksen
väheneminen) sekä keskustakehän ajonopeuksien lasku.
Melu vähenee selkeästi ydinkeskustassa, erityisesti Kauppakadulla ja
Tulliportinkadulla, lisäten näin merkittävästi ydinkeskustan viihtyisyyttä.
Melu pienenee selvästi myös useilla nykyisillä ja uusilla ruutukaavakeskustan asuinpainotteisilla alueilla. Merkittävimmin melu lisääntyy Suokadulla (+3…4 dBA), Minna Canthin kadulla (+ 2…4 dBA) sekä Haapaniemenkadulla Suokadun ja Asemakadun välillä (+ 2 dBA). On arvioitu,
että 3 dBA.n lisäys on juuri havaittavissa ja 10 dBA:n lisäyksen ihminen
kokee melun kaksinkertaistumisena. Siten muutokset ovat juuri havaittavissa erityisesti Suokadulla ja Minna Canthin kadulla, joiden varrella
on myös enemmän asutusta kuin nykyisillä torin läpi menevillä ajoneuvokaduilla. Ajonopeuksien lasku pienentää kuitenkin melun lisääntymisen vaikutuksia.
Liikenteen aiheuttama tärinä vähenee Kauppakadulla ja Tulliportinkadulla sekä lisääntyy erityisesti Suokadulla ja Minna Canthin kadulla.
Maaperästä ja tasaisista ajopinnoista johtuen nykyinen tärinä tai arvioidut muutokset siihen eivät muodosta ongelmaa.
Kokonaisuutena muutokset tulevat lisäämään merkittävästi asumisviihtyisyyttä niin keskustakehän sisäpuolisella alueella kuin useilla ruutukaavakeskustan asuinpainotteisilla alueilla.
4.3

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Asukkaat saavat kävelyalueeseen ja toriin liittyvien ratkaisujen myötä
lisää tilaa ja rauhallista julkista oleskelualuetta käyttöönsä. Kävelykadut
ovat uusi osa kaupunkilaisten olohuonetta ja parantavat osaltaan kaupungin imagoa. Kävelykadut tuovat Kuopion kaupunkikuvaan myös uuden myönteisen elementin. Torin ympäristön katuratkaisut siistivät ja
jäsentävät kaupunkikuvaa. Alatori-hankkeen toimenpiteet tukevat rat-

kaisevasti tässä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden myönteisiä
vaikutuksia.
Uudet torinaluspysäköinnin rampit sijoittuvat siististi katutilaan, esimerkkinään kaupungintalon molemmin puolin olevat vanhat rampit. Tosin uudet rampit sijoittuvat ahtaampaan katutilaan ja niillä on välttämättä jonkinasteinen estevaikutus.
Kävelykaduille on mahdollista toteuttaa katettuja terasseja. Katettujen
terassien käyttö Kuopion olosuhteissa on perusteltua. Niiden liittäminen
yhtenäisellä tavalla eri-ikäisiin rakennuksiin on jatkosuunnittelussa hyvin vaativa tehtävä.
Katujen käsittely seinästä seinään korostaa kaupunkitilan kokonaisuutta, jossa julkinen ja yksityinen tila toimivat yhdessä. Kokonaisuuteen
vaikuttavat myös merkittävästi valaistuslaitteet sekä katutilan muut varusteet ja kalusteet.
Puuistutukset tuovat pehmeyttä katukuvaan Kauppakadulla ja Puijonkadulla (Maljalahdenkadusta pohjoiseen). Puut rytmittävät katunäkymää ja jäsentävät katutilaa, joka on leveä etenkin Puijonkadulla Suokadun liittymästä pohjoiseen. Torin itäreunalle esitetyt istutukset muistuttavat toria aiemmin rajanneista puuriveistä ja rajaavat Puijonkatua torialueesta.
Puijonkadun ja Haapaniemenkadun korotetut osat korostavat poikittaisen kevyen liikenteen asemaa katutilan käyttäjänä. Lisäksi keskustan
kehällä kolmen kadun osalla esiintyvät saarekkeiden turvaamat suojatiet tuovat yhtenäisyyttä kehän ulkonäköön. Puistokatu neljäntenä väylänä on kehän vihreä osuus.
Kauppakadun järjestelyt Vuorikadulta satamaan saakka ryhdistävät katunäkymää ja korostavat kevyen liikenteen asemaa. Lisäksi Kuninkaankadun kehittäminen Tuomiokirkon kohdalla yhdistää kirkon alueen selkeämmin Snellmaninpuistoon ja luo mahdollisuuksia alueen viihtyisyyden ja korkeatasoisen ilmeen parantamiselle.
Niiralankadun ja Suokadun kiertoliittymä sijaitsee kaupunkirakenteen
vaihettumisvyöhykkeellä, ruutukaava-alueen reunalla. Niiralankatu
kaartuu ja sen varrella olevat rakennukset kadun mukana. Kiertoliittymä
muodostaa Niiralankadun ja Huuhankadun rakennuksille selkeän ja
luontevan päätteen sekä ydinkeskustan ns. läntisen portin. Kiertoliittymä täydentää osaltaan ympäristöä jo sellaisenaan eikä edes vaadi toimiakseen kaupunkirakenteen osana yleissuunnitelmassa esitettyä aukiota. Kiertoliittymän tieltä joudutaan kaatamaan muutama puu. Niiden
tilalle saadaan kiertosaarekkeen tila, johon voidaan sijoittaa uusi puu tai
muu huomionkiinnittäjä.
Maria Jotunin kadun kiertoliittymä sijoittuu luontevasti keskustan eteläiseksi sisääntuloportiksi sekä päättää Haapaniemenkadun ja Maria Jotunin kadun linjat yhdistävänä aiheena. Koska Maria Jotunin kadulla on
kolme kaistaa kiertoliittymän pohjoispuolella, joudutaan kadun itäpuolella oleva puurivi poistamaan. Puiston puolelle voidaan helposti sijoittaa
korvaava puurivi. Kiertoliittymän, musiikkikeskuksen ja Kuopionlahden
aluetta tuleekin kehittää puistorakentamisen keinoin niin, että vesinäkymä vahvistuu osana kaupunkikuvaa.
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4.4

Vaikutukset keskustan kehittämiseen

Kävelykeskustan luomisella tuetaan yhdessä Alatori-hankkeen kanssa
keskustan houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä luodaan mahdollisuuksia uusien ja entistä houkuttelevampien kauppapaikkojen luomiselle. Ko. hankkeiden voidaan katsoa muodostavan keskeisen ja myös välttämättömän lähtökohdan ja kasvusykäyksen koko keskustan kehittämiselle.

tualueiden houkuttelevuuden ja tätä kautta sen varrella olevien liikkeiden liikevaihtojen kasvun myötä.
Kustannusten osalta tulee ottaa huomioon myös se, että kadunvarsipysäköintipaikkoja poistuu noin 170 kpl. Kustannusvaikutuksena on
syytä tunnistaa ko. seikasta mahdollisesti kaupungille aiheutuvat kustannukset.

Muista toteutetuista kohteista tehtyjen tutkimusten mukaan esim. kävelykatujen varsilla olevien kauppojen yms. liikevaihdot ovat kasvaneet
merkittävästi. Kävelykadut voivat osaltaan muuttaa/laajentaa myös erilaisten palvelujen sijaintialueita. Tärkeää on tunnistaa kiinteistöjen kehittämisen merkitys viihtyisän kävelykeskustan ja vilkkaina kauppa- ja
tapaamispaikkoina toimivien kävelykatujen luomisessa.

Kunnossapitokustannuksissa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Joukkoliikenteen keskittäminen aiheuttaa kunnossapitokustannussäästöjä mm. tehostetun kunnossapitoalueen tarpeen pienenemisen johdosta. Toisaalta kunnossapitotarve lisääntyy muutamissa liittymissä, esim. Suokadun/Vuorikadun, Tulliportinkadun/Maaherrankadun
sekä Kirkkokadun/Kuninkaankadun liittymissä lisäten vastaavasti kunnossapitokustannuksia.

Korkeatasoisesti toteutettuna ratkaisut parantavat keskustassa viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta. Tätä tukee myös melun selkeä väheneminen ydinkeskustassa, erityisesti torin ympäristössä.

Kohde

Puijonkadun toteuttaminen korkeatasoisena (Asemakadun suuntaan)
tukee kaupallisen keskustan laajentamista. Myös Kauppakatu yhdistää
nykyistä selkeämmin torin ja sataman luoden mahdollisuuksia kaupungin viihtyisyyden lisääntymiselle.
Keskustan ajoneuvoliikennejärjestelyillä tuetaan myös muun keskustan
saavutettavuutta ja saadaan myönteisiä vaikutuksia eri vyöhykkeiden
(liikekeskusta, keskustaa tukevat asuinalueet yms.) liikennemääriin ja
liikenteen suuntautumiseen. Toisaalta kadunvarsipysäköintimuutokset
voivat aiheuttaa paikallisia negatiivisia vaikutuksia.
5
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5.1

Kustannusarviot

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kustannuksiksi on arvioitu
yhteensä 12,6 - 13,1 M€ (ilman Alatori-hankkeeseen sisältyviä kustannuksia). Kustannusarviot sisältävät kohteittain kaikki niihin liittyvät toimenpiteet (mm. liikennevalot, reunakivimuotoilut, kohteisiin liittyvien
liittymien parantamistoimenpiteet jne.) sisältäen myös kiinteistöjen tonteille ulottuvat alueet. Kustannusarviot sisältävät kohteittain myös esitettyjen kalusteiden ja varusteiden toteuttamisen sekä valaistuksen uusimisen. Sulanapitojärjestelmän toteuttaminen sisältyy myös kustannuksiin (Puijonkadun ja Kauppakadun kävelykatualueet, toteutus 100
euroa /m2, katualueet yhteensä 0,88 M€ ja tonteille ulottuvat alueet yhteensä 0,15 M€). Kustannusarviot eivät sisällä Alatori-hankkeeseen sisältyviä kustannuksia (uudet sisään- ja ulosajorampit, hankkeen yhteydessä uusittavien torialueiden ja laajojen katuosuuksien pintarakenteet
(1,7 M€) sekä taksien ja Kuopion Liikenteen uudet taukotilat).
Toteuttamiskustannusten ohella syntyy kustannusvaikutuksia sulanapitojärjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksista (15 €/m2/vuosi). On
otettava kuitenkin huomioon, että ko. järjestelmä maksaa itsensä nopeasti takaisin mm. talvikunnossapidon helpottumisen, liukastumistapaturmien vähenemisen, siivouskustannusten vähenemisen ja kävelyka-

Kävelykadut:
Kauppakatu välillä Vuorikatu-Puijonkatu (ns. ravintolakorttelin kohdan kävelykatu)
Kauppakatu välillä Puijonkatu-Ajurinkatu (Kauppahallin ja
H-Talon kohta)
Puijonkatu välillä Minna Canthin katu-Tulliportinkatu
Joukkoliikennekadut:
Haapaniemenkatu
välillä
Minna
Canthin
katuTulliportinkatu (sisältäen taksijärjestelyt)
Tulliportinkatu välillä Savonkatu-Vuorikatu
Kevyen liikenteen pääreittien kehittäminen (sisältäen
myös muut esitetyt toimenpiteet):
Puijonkatu välillä Kuopionlahdenkatu-Minna Canthin katu
Puijonkatu välillä Tulliportinkatu-Asemakatu
Kauppakatu välillä Vuorikatu-satama sekä Kuninkaankatu
Tuomiokirkon kohdalla
Katujen kaksisuuntaistaminen:
Minna Canthin katu välillä Puistokatu-Maaherrankatu
Vuorikatu välillä Minna Canthinkatu-Suokatu
Suokatu välillä Puistokatu-Maaherrankatu
Haapaniemenkatu välillä Tasavallankatu-Minna Canthin
katu
Haapaniemenkatu välillä Tulliportinkatu-Asemakatu
Tulliportinkatu välillä Puistokatu-Savonkatu
Tulliportinkatu välillä Vuorikatu-Satamakatu
Kauppakatu välillä Sairaalakatu-Ajurinkatu
Kiertoliittymät:
Maria Jotunin kadun (musiikkikeskus) kiertoliittymä
Niiralankadun kiertoliittymä
Muut toimenpiteet:
Maljalahdenkatu (kaupungintalon takana)
Asemakatu välillä Haapaniemenkatu-Puijonkatu
Puistokadun kääntymiskaistajärjestelyt
Reaaliaikaisen pysäköinninohjausjärjestelmän toteuttaminen (suurimmat pysäköintilaitokset, opastus kehälle ja
sisääntuloväylille)
Sulanapitojärjestelmä (kävelykadut ilman tonttialueita)
Sulanapitojärjestelmä (tonttialueet)

Yhteensä
Alatorihankkeeseen sisältyvät alueet ja katujaksot

Kustannusarvio
(M€)
0,58
1,03

5.2

Esitys vaiheittain toteuttamisjärjestykseksi

Kaikkia esitettyjä toimenpiteitä ei ole mahdollista kustannussyistä toteuttaa samalla kertaa. Toimenpiteet tuleekin toteuttaa järkevinä osakokonaisuuksina, joilla taataan keskustan kehittäminen ja liikenteen sujuminen myös toimenpiteiden toteuttamisen välisenä aikana. Toteuttamisen vaiheistukseen vaikuttavat voimakkaasti myös Alatori-hankkeen
rakentaminen ja sen arvioitu kesto (2 vuotta). Aikataulussa tulee ottaa
laajemmin huomioon myös keskustan kiinteistöjen kehittämisaikataulu.
Alatori-hankkeen rakentamisen aikana tullaan Kauppakatu katkaisemaan liikenteeltä ainakin välillä Puijonkatu-Haapaniemenkatu mm. uusien sisään- ja ulosajoramppien toteuttamisen takia. Toimenpiteet ulottuvat voimakkaasti torin varrella myös Haapaniemenkadulle ja Puijonkadulle muuttaen esim. joukkoliikenteen pysäkkien ja todennäköisesti
myös taksiaseman paikkoja. Ko. muutokset tulevat jo sinällään aiheuttamaan merkittäviä muutoksia ydinkeskustan liikennejärjestelyihin edellyttäen todennäköisesti mm. Minna Canthin kadun ja Vuorikadun muuttamista kaksisuuntaiseksi heti Kauppakadun katkaisemisen jälkeen.
Lisäksi joukkoliikennejärjestelyjen muutokset saattavat edellyttää osalla
matkaa myös Tulliportinkadun kaksisuuntaistamista.
Toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseksi esitetään seuraavaa:

0,49
0,60
0,74

0,45
1,43
1,72

0,56
0,25
0,48
0,03
0,20
0,12
0,25
0,09
1,07
0,58 / 1,1
0,01
0,15
0,11
0,60

0,88
0,15

12,57 / 13,09
+ 1,70

Ensimmäinen vaihe (sidotaan Alatori-hankkeen käynnistymiseen, toteutus rakentamisen käynnistyttyä v. 2009):
- Minna Canthin katu muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä Puistokatu-Maaherrankatu ja Vuorikatu välillä Minna Canthin katuSuokatu. Kaksisuuntaistamisessa tulee ottaa huomioon myös
Alatori-hankkeen synnyttämä työmaaliikenne.
Lisäksi on otettava huomioon, että nykyiset torin varrella sijaitsevat linja-autopysäkit tulee siirtää rakentamisen ajaksi suurelta osin uuteen
paikkaan (Tulliportinkadun varren nykyisiä pysäkkejä lukuun ottamatta).
Myös takseille tulee esittää rakentamisen ajaksi todennäköisesti uusi
paikka. Ko. järjestelyt voivat edellyttää valittavista ratkaisuista riippuen
myös Tulliportinkadun kaksisuuntaistamista, mahdollisesti koko välillä
Puistokatu-Vuorikatu. Rakentamisen aikaiset järjestelyt päätetään kuitenkin Alatori-hankkeen suunnittelun yhteydessä ja niissä tulee ottaa
huomioon mahdollisuudet jättää rakentamisen aikaiset järjestelyt pääosin jo pysyviksi. Tavoitteena tulee siten pitää mahdollisuuksien mukaan toimintojen sijoittamista jo tässä suunnitelmassa esitettyihin paikkoihin. Jalankulun ja pyöräilyn reittien ohella tulee rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa ottaa huomioon myös mm. huoltoliikenne- ja pysäköintilaitosyhteydet, esim. Anttilan kiinteistöön.
Ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin
0,81 M€ (sisältäen myös uudet liikennevalot sekä nykyisten valojen
täydentämisen).
Toinen vaihe (Alatori-hankkeen valmistumisen myötä v. 2011 jälkeen):
- muutetaan Kauppakatu kävelykaduksi välillä VuorikatuAjurinkatu sekä Puijonkatu kävelykaduksi välillä Minna Canthin
katu-Tulliportinkatu. Kävelykaduille toteutetaan sulanapitojärjestelmät. Taksiasema siirretään Haapaniemenkadulle.
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Haapaniemenkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi sekä välillä Minna Canthin katu-Tulliportinkatu että nykyisin katujärjestelyin välillä Tasavallankatu-Minna Canthin katu
Puijonkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä TasavallankatuMinna Canthin katu nykyisin katujärjestelyin
musiikkikeskuksen eteläpuolelle toteutetaan uusi Maria Jotunin
kadun kiertoliittymä
uusien torin eteläpuolisten ramppien käyttöönoton myötä muutetaan nykyisten pohjoispuolisten ramppien ajosuunnat sekä muutetaan Puijonkatu ja Haapaniemenkatu nykyisin katujärjestelyin
kaksisuuntaisiksi myös väleillä Tulliportinkatu-Asemakatu. Asemakadulle toteutetaan tarvittavat liittymäjärjestelyt.
Tulliportinkadulle
toteutetaan
välille
SavonkatuHaapaniemenkatu uudet pysäkit sekä muutetaan ko. välin kaistajärjestelyjä. Lisäksi muutetaan Tulliportinkatu kaksisuuntaiseksi välillä Puistokatu-Puijonkatu tarvittavine liittymäjärjestelyineen. Henkilöautoliikenne sallitaan edelleen koko Tulliportinkadulla.
Kauppakatu muutetaan kaksisuuntaiseksi välillä SairaalakatuPuistokatu-Savonkatu
toteutetaan reaaliaikainen pysäköinninohjausjärjestelmä.

Toisen vaiheen toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin 6,58
M€ (ei sisällä Alatori-hankkeeseen kohdistuvia kustannuksia). Esitetyillä
toimenpiteillä muodostetaan torista ja sen eteläpuolesta rännikatuineen
selkeä kävelykeskusta-alue ja toteutetaan torin välittömään läheisyyteen sijoittuvat merkittävimmät toimenpiteet yhtenä kokonaisuutena.

en laatimisella. Ko. suunnitelmien laatimisvaiheessa on oleellista ottaa
ympäröivät kiinteistöt mukaan suunnitteluun, erityisesti kävelykatujen
osalta ja huolehtia, että rakentamisvaiheessa voidaan katualueelle toteuttaa samanaikaisesti eri toimijoiden putkistot ym. tarpeelliset uusittavat/uudet rakenteet. Samanaikaisesti kannattaa kävelykatualueille
suunnitella ja toteuttaa myös kokonaisvaltainen sulanapitojärjestelmä,
tonttialueet mukaan lukien. Ko. järjestelmän toteuttaminen vaatii myös
tonttialueiden omistajien osallistumista kustannuksiin.
Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ohjaavat osaltaan myös
Alatori-hankkeen yhteydessä tehtävää tarkempaa Kauppakadun, Puijonkadun ja Haapaniemenkadun pintarakenteiden suunnittelua (tavoitteena toteuttaa ko. kadut jo valmiiksi lopullisine rakenteineen).
Torin käyttösuunnitelman päivitys tulee käynnistää nopealla aikataululla, jotta ratkaisut voidaan selvittää kokonaisuutena ja ne pystytään ottamaan Alatori-hankkeen suunnittelussa huomioon.
Valaistuksen osalta esitetään kaupungin valaistuksen yleissuunnitelman päivittämistä, koska valaistuksella tulee olemaan keskustan kaupunkikuvan ja viihtyisyyden kannalta erittäin suuri merkitys. Ratkaisut
tuleekin miettiä kokonaisuutena, ei pieninä osina. Julkisivuvalaistusten
lisäämismahdollisuudet tulee selvittää ko. suunnitelman yhteydessä.

Kolmas vaihe (v. 2014 jälkeen):
- parannetaan Haapaniemenkatu ja Puijonkatu kaksisuuntaisina
välillä Tulliportinkatu-Asemakatu sekä välillä TasavallankatuMinna Canthin katu esitettyine kevyen liikenteen pääreitti- ym.
toimenpiteineen
- Maljalahdenkadun pysäkkijärjestelyjä parannetaan
- parannetaan Kauppakatu kaksisuuntaisena välillä VuorikatuMaaherrankatu sekä toteutetaan kevyen liikenteen pääreitti satamaan saakka. Samassa yhteydessä parannetaan Kuninkaankatua Tuomiokirkon kohdalla.
Kolmannen vaiheen toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin
3,81 M€.
Neljäs vaihe (v. 2017 jälkeen):
- toteutetaan Niiralankadun kiertoliittymä
- muutetaan Suokatu kaksisuuntaiseksi välillä PuistokatuMaaherrankatu ja Tulliportinkatu välillä Puijonkatu-Satamakatu.
Tulliportinkadun väli Puijonkatu-Vuorikatu parannetaan kaksisuuntaisena joukkoliikennekatuna eikä henkilöautoliikennettä
enää sallita torin kohdalla.
Neljännen vaiheen toimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä noin
1,57-2,09 M€ (Niiralankadun kiertoliittymän materiaaleista riippuen).
6
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Toimenpiteiden jatkosuunnittelu käynnistyy kohteittain tehtävien päätösten jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten katusuunnitelmi-

Kuva. Esitys merkittäviä kustannuksia aiheuttavien toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseksi.

Kadunvarsipysäköintipaikkamuutokset edellyttävät mm. kaupungin ja
kiinteistöosakeyhtiöiden välisiä neuvotteluja.
Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut on tarkistettu palo- ja pelastusviranomaisten kanssa. Myös jatkosuunnittelun aikana on erittäin tärkeää,
että suunnitelmat käydään ao. viranomaisten kanssa hyvissä ajoin läpi.
Huoltoliikenteen pelisääntöjen sopimiseksi esitetään erillisen huoltoliikenneselvityksen käynnistämistä hyvissä ajoin ennen Alatori-hankkeen
ja kävelykatujaksojen valmistumista.
Tarvittavat asemakaavamuutokset tulee saattaa vireille hyvissä ajoin
ennen kutakin toteuttamisvaihetta.
Kaupungin tulee koordinoida voimakkaasti myös esitettyjen toimenpiteiden ja eri kiinteistöjen kehittämishankkeiden aikataulullista yhteensovittamista, jotta parantamishankkeet voidaan toteuttaa samanaikaisesti.
Hankkeiden laajuuden vuoksi esitetään erillisen projektipäällikön nimeämistä koordinoimaan keskustan eri rakennus- ja kehittämishankkeita kokonaisuutena.
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Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 21.4.2008 Kuopion keskustaalueen liikenteen yleissuunnitelman väliraportin asetettavaksi nähtäville
ja lausuntopyyntöjä varten. Väliraportti oli nähtävillä 24.4-26.5.2008 välisen ajan. Lausuntoja saatiin yhteensä 15 kpl. Lausunnot olivat suurelta osin positiivisia eikä ratkaisuihin esitetty juurikaan huomautuksia.
Seuraavassa on käyty lausuntojen keskeiset asiat ja niihin reagoinnit
läpi. Saadut lausunnot on huomioitu tähän varsinaiseen raporttiin.
Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu
painottaa investointien sovittamista kaupungin investointiraameihin sekä projektipäällikön palkkaamista vetämään keskustan kehittämishankkeita.
Kuopion kaupungin tekninen lautakunta
toteaa lausunnossaan, että eri liikenne-ennusteissa esitetyt liikennemäärien siirtymät katkaistavilta kaduilta viereisille kaduille ovat usein
olleet ylimitoitettuja. Siten nytkin tehtävien muutosten vaikutukset saattavat olla esitettyjä vähäisempiä. Lausunnossa kuvataan tarkasti esitettyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Toteuttamisaikataulun osalta
esitetään vielä harkittavaksi, että toiminnallinen ratkaisu toteutettaisiin
kerralla ja rakenteelliset toimenpiteet vaiheittain kuten on esitetty.
Yleissuunnitelmaa esitetään noudatettavaksi ohjeellisena keskustan
katujen suunnittelussa. Toteuttamisaikataulu sidotaan alatorihankkeeseen ja toiminnallisen toteuttamisen vaiheistus esitetään tarkasteltavaksi vielä uudelleen. Käynnistettäviksi lisä- ja jatkoselvityksiksi määritellään lausunnossa torin käyttösuunnitelma, huoltoliikenneselvitys, valaistuksen yleissuunnitelman tarkistus sekä pysäköinnin reaaliaikaisen
ohjauksen suunnittelu.
Yleissuunnitelma toimii em. mukaisesti pohjana tarkemmalle jatkosuunnittelulle. Esitetyt lisäselvitykset on syytä käynnistää mahdollisimman nopeasti, koska ne vaikuttavat myös Alatori-hankkeen suunnitteluun. Esitetyt toimenpiteet rahoituksineen voidaan tuoda erikseen päätettäväksi ennen toimenpiteiden toteuttamisvaiheita.
Kuopion kaupungin ympäristölautakunta
kiinnittää lausunnossaan huomiota ilmanlaatu- ja meluarviointien yleispiirteisyyteen, torin ja Kauppakadun kaupunkikuvallisesti vaativaan jatkosuunnitteluun sekä pyöräilyn aseman korostamistarpeeseen keskustan kävelyalueilla.
Ilmanlaatu- ja meluarviointien tarkentaminen edellyttäisi laajempia selvityksiä, joihin tässä suunnittelutehtävässä ei ole ollut mahdollisuutta. Nyt
tehty tarkastelu katsottiin ohjaus- ja työryhmissä riittäväksi. Muutoin
asiat tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.

suosittelee hankkeen eteenpäin viemistä esitetyllä tavalla. Alatorin ja
liikennejärjestelymuutosten toteuttamisen aikana on huolehdittava pysäköintipaikkojen riittävyydestä ja keskustan saavutettavuudesta.
Kuopion Aluetaksi Oy
toteaa lausunnossaan, että rakentamisaikataulun pituus voi aiheuttaa
liikenteellisesti huomattavia ongelmia. Suunniteltua taksien odotuspaikkaa ja taukotilaa pidetään hyvänä. Rakentamisen aikana tulee turvata
taksien ja taksiasiakkaiden saatavuus.
Savon Taksi Oy:llä

Ratkaisujen periaatteet on päätetty jo edellisen vaiheen suunnitelmassa. Pysäköinnin aikarajoituksiin otetaan kantaa vasta tarkemmassa
suunnittelussa. Haapaniemenkatu 28:n huoltoliikenne ja kattopysäköinti
eivät vaikeudu nykyisestä. Torin kehittämiseen otetaan kantaa tarkemmin syksyllä 2008 käynnistyvässä torin käyttösuunnitelman päivityksessä, tästä suunnitelmasta itse torin toiminnallinen suunnittelu oli rajattu
pois. Rakentamisaikataulu on kiinni rahoituksesta. Kävelykatujen osalta
torin eteläpuolen sijainti on niille looginen, koska pohjoispuolella on
enemmän julkisia rakennuksia, esim. kaupungintalo.
Sähköpostitse saadussa nimeämättömässä palautteessa
kiinnitetään huomiota joukkoliikennekatujen ja kävelykatujen pinnoitteisiin ja toivotaan niihin muutoksia (erottamaan selkeästi osuudet, joissa
henkilöautoliikenne on kielletty).

ei ole suunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin huomauttamista.
Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitos
suosittelee lausunnossaan, että torin varren taksiaseman lisäksi harkittaisiin toisen taksiaseman toteuttamista ns. ravintolakorttelin läheisyyteen. Tällöin kaikkien ravintolakorttelin asiakkaiden ei tarvitsisi kulkea
torin kautta taksille, mikä voisi vähentää torilla ja sen läheisyydessä tapahtuvia järjestyshäiriöitä.
Lopulliseen raporttiin on lisätty takseille toinen paikka ravintolakorttelin
läheisyyteen Kauppakadulle.
Pohjois-Savon pelastuslaitos
ilmoittaa haluavansa tarkastaa suunnitelmat myös jatkossa.
Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakatu 20
vastustaa kävelykatuhanketta tai mikäli se toteutetaan, haluaa varmistaa, että kiinteistön eteen ei tule kilpailevia yrityksiä. Haluaa olla suunnittelussa jatkossa mukana.
Kiinteistön eteen ei ole tulossa kilpailevia yrityksiä. Kiinteistössä toimivien yritysten liikevaihto ja koko kiinteistön tuotto tulee todennäköisesti
paranemaan kävelykadun avaamisen myötä. Myös jatkosuunnittelussa
tulevat katujen varsien kiinteistöt olemaan keskeisesti mukana.
Kiinteistöosakeyhtiö Haapaniemenkatu 28
toteaa lausunnossaan, että autoilun rajoittaminen ydinkeskustassa on
hyvä toimenpide, mutta kävelyalue on liian laaja. Taksien ja bussien
esitettyjä paikkoja pidetään pääosin hyvinä, tosin pysäkkejä esitetään
tiivistettäväksi entistä enemmän torin reunoille. Kadunvarsipysäköintipaikkoja tulisi varata myös jatkossa torin läheisyyteen. Lausunnossa
ollaan lisäksi huolissaan Haapaniemenkatu 28:n huoltoliikenteestä ja
kattopysäköinnistä sekä todetaan, että myös toria tulisi kehittää voimakkaasti. Lausunnossa esitetään myös, että esitetyt liikennejärjestelyt
tulisi toteuttaa huomattavasti nopeammin ja että toimenpiteet siirtävät
kaupallista painopistettä liikaa torin eteläpuolelle.

Suunnitelmassa on suurelta osin jo esitetty em. ratkaisuja. Yksityiskohtaisemmin pinnoitteet tarkentuvat jatkosuunnittelussa.
Kiinteistöosakeyhtiö Kuopion Haapaniemenkatu 20 (H-Talo)
toteaa lausunnossaan, että esitettyjä istutus- ja pyöräparkki- ym. ratkaisuja tulee vielä suunnitella yhdessä kiinteistöjen kanssa (esitettyjä ratkaisuja pidetään liiaksi julkisivua peittävinä ja torin eteläpuolen kauppakeskuskokonaisuutta erottavana). Lisäksi lausunnossa esitetään, että
keskustan jalankulkuetäisyydellä olevat pysäköintipaikat vähenisivät. HTalon edustalta poistuvien omalla tontilla olevien pysäköintipaikkojen
kompensaatiota ei ole suunnitelmassa esitetty. Kiinteistöille koituvia
kustannuksia toivottiin myös esitettäväksi.
Alatori-hankkeen suunnitellun toteuttamisen myötä tulevat ydinkeskustan pysäköintipaikat lisääntymään. Kompensaation osalta asia liittyy
Alatori-hankkeeseen, jonka yhteydessä tulee myös ko. keskustelut
käydä. Jatkosuunnittelussa voidaan vielä pohtia Kauppakadun varren
pysäköintipaikkoja ko. kohdalla, korkeatasoisesti toteutettuna. Paljon on
kiinni myös siitä, miten kiinteistöä tullaan jatkossa kehittämään. Kustannukset on nyt esitetty laajemmin kiinteistönomistajille koituvien kustannusten osalta, yksittäisten kiinteistöjen osalta ei ole vielä tarkoituksenmukaista esittää kustannuksia suunnitelman tarkkuus huomioon
ottaen. Jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä kiinteistöjen kanssa.
Kanta-Kuopion seura ry
toteaa, että myös torin elävöittämiseen tulee panostaa. Esteettömästä
liikennöinnistä Puijonkadulla oleviin apteekkeihin yms. tulee myös huolehtia. Lyseon eteen toivotaan pienempiä istutuksia. Myös huoltoliikenteen toimivuutta pidetään lausunnossa tärkeänä. Kevyen liikenteen
pääreittejä toivotaan siirrettäväksi rännikaduille, samoin niiden esteettömyyden varmistamista pidetään tärkeänä. Lisäksi Vuorikadun väliä
Suokatu-Asemakatu toivotaan muutettavaksi kaksisuuntaiseksi. Hankkeen eri vaiheista informoimista eri tahoille pidetään tärkeänä.
Toria tullaan jatkossa käsittelemään erikseen. Puijonkadun osalta turvaavat esitetyt ratkaisut myös esteettömän liikennöinnin. Huoltoliikennejärjestelyjä tullaan käsittelemään vielä eri selvityksessä. Istutus- ym.
ratkaisuja tullaan vielä tarkentamaan jatkosuunnittelussa. Kevyen lii-
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kenteen pääreittien osalta perustuvat ratkaisut aikaisemmin tehtyihin
päätöksiin, myös rännikatuja hyödynnetään suunnitelmankin mukaan
merkittävästi kevyen liikenteen pääreitteinä. Vuorikadun em. väli on
Vuorikadun/Suokadun liittymän toimivuuden varmistamiseksi sekä pituuskaltevuuksien takia esitetty yksisuuntaiseksi. Informaation osalta
tulee koko keskustan kehittämishankkeen osalta edetä suunnitellusti ja
varmistaa riittävä ja selkeä tiedonsaanti kaikille osapuolille.
Kuopion Matkailupalvelu Oy:llä
ei ole mitään huomautettavaa suunnitelmasta. Lausunnossa korostetaan ydinkeskustan näkyvän ja selkeästi ohjaavan opastuksen merkitystä.
”Kaupunkilainen”
pohtii lausunnossaan keskustan kehittämisen periaatteita ja on huolestunut mm. Suokadun lisääntyvän liikenteen vaikutuksista (melu yms.).
Melun osalta on eri hankkeena tutkittu Suokadun varteen rakennettavan uuden kerrostalon melutasoja ja todettu, että ne eivät ole liian korkeita. Melutasoihin vaikuttavat myös mm. kadun varren rakentuminen,
sijoittuminen ylä-/alamäkeen sekä liittymien läheisyyteen.
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