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Tarkastelualue
Tarkastelussa pääpaino keskittyi suunnitellun uuden 
koulukeskuksen ympäristön liittymiin, mutta aiemmin tehdyn 
Skinnarilankadun toimivuustarkastelun johdosta käytössä oli myös 
laajempi osa Skinnarilan katuverkkoa. 
• Raportin lopussa esitellyn koulukeskuksen asemapiirroksen 

mukaisesti Torpanpellonkadun yhteys Skinnarilankadulle
poistettiin ja Peltomaankatu yhdistettiin Pirkonlähteenkatuun
sekä Hietakallionkadun P-alueeseen.

• Sammonlahdenkadun ja Skinnarilankadun liittymä toteutettiin 
tarkastelussa nykytilan mukaisesti valo-ohjattuna, koska 
alustavissa tarkasteluissa valoliittymän toimivuus todettiin 
kiertoliittymää paremmaksi.

• Sammonlahdenkadulle lisättiin tarkastelussa jalankulun 
suojatievalot Miilukadun liittymän länsipuolelle.

• Orioninkatu muutettiin pääsuunnaksi kääntämällä sen eteläpää 
liittymään suoraan Skinnarilankatuun ja Sammonlahdenkadun 
itäpää liitettiin Orioninkatuun väistämisvelvollisena.

Kokonaisuudessaan tarkastelualue ulottui Helsingintieltä
Skinnarilankadun pohjoispäässä sijaitsevalle Saimaan 
ammattikorkeakoululle ja Lappeenrannan teknilliselle 
yliopistolle (LUT). Myös Merenlahdentien liittymä 
Helsingintiellä kuului tarkastelualueeseen ja se muutettiin 
tarkastelussa valo-ohjatuksi. Tarkastelualueen pääpaino

Herkkyystarkastelutason 
vaikutusten arviointi

Muutoskohteet katuverkolla
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Liikennemäärät 1/2

Tarkasteluajankohtana käytettiin v. 2035 aamun 

huipputuntia ( ), jolloin koulukeskukselle 

suuntautuu eniten matkoja.

• Nykyliikennemäärät perustuvat Lappeenrannan kaupungin 
suorittamiin liikennelaskentoihin. Laskentojen perusteella 
kalibroitiin Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa
–julkaisun mukaan tehty 2035 liikenne-ennuste vastaamaan 
havaittuja tuloksia.

• Ennusteesta ja liikennetuotoksesta poiketen Saunakivenkadun 
sisäänajoliikenteeseen lisättiin 160 ajoneuvoa aamuhuipputunnin 
aikana kuvaamaan työntekijöille suunnitellun p-alueen 
liikennettä.

• Saunakivenkadun ulosajomääriin ei tehty korjauksia.
• Poistetun Torpanpellonkadun liittymän liikenne kasvattaa sisään- ja 

ulosajossa pääosin Pirkonlähteenkadun liittymän liikennemääriä.

Koulukeskuksen tuottama liikennemäärä:
Sisään ~240 ajon/h (+160 työntekijää)
Ulos ~170 ajon/h
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Tarkemmat ennusteeseen käytetyt 
liikennetuotoksen tunnusluvut on 
esitelty tämän raportin lopussa.
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Liikennemäärät 2/2

Koulukeskuksen ulkopuolinen liikenne v. 2035 
aamuhuipun tilanteessa koostuu runsaan alueelta 
poistuvan liikenteen lisäksi suurelta osin Saimaan 
ammattikorkeakoululle ja Lappeenrannan teknilliselle 
yliopistolle saapuvasta liikenteestä.

Skinnarilankadun valo-ohjaamattomilta sivuhaaroilta 
poistuvat liikennemäärät ovat suhteellisen pieniä (20-
100 ajon/h) ja myös niihin suuntautuvat matkat jäävät 
aamun huipputuntina alhaiselle tasolle (30-100 
ajon/h). Merkittävimpänä haarana erottuu Linnunradan 
liittymä alueen pohjoisosassa, jonka liikennemäärät 
molempiin suuntiin ovat 100 ajon/h luokkaa.
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Tulokset
Koulukeskuksen lähiliittymien jonot

Skinnarilankadun ja  Sammonlahdenkadun risteykset 
jonoutuvat, mutta jonot myös purkautuvat eikä 
jatkuvaa ruuhkautumista tapahdu.

• Pirkonlähteenkadun sekä Hietakallionkadun liittymissä on 
havaittavissa jonkin verran jonoutumista, mutta 
kääntymiskaistojen pituudet ovat riittävät.

• Koulukeskuksen liikenne aiheuttaa vain vähäisiä häiriötä 
Skinnarilankadulle.

• Kokonaisuudessaan koulukeskuksen liikenne on sujuvaa, 
vaikka etenkin Pirkonlähteenkadun liittymässä on lievä 
ruuhkautumisen vaara.

• Koulukeskuksesta poistuva liikenne jonoutuu hetkellisesti 
Pirkonlähteenkadun ja Hietakallionkadun 
saapumissuunnilla, mutta jonot purkautuvat nopeasti.

• Miilukadun länsipuolen uudet suojatien liikennevalot eivät 
aiheuta jonoutumista Sammonlahdenkadulla. Tarkastelussa 
valot pysäyttävät liikenteen minuutin välein 15 sekunniksi.

Hetkellisen kaistakohtaisen 
maksimijonon pituus 
tarkastelujakson aikana
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Tarkastelualueella liikenne on kohtalaisen sujuvaa 
Skinnarilankadulla, Sammonlahdenkadulla sekä 
koulukeskuksen liittymissä. Skinnarilankadun
itäpuolen saapumissuunnilla on havaittavissa melko 
pitkiä viivytyksiä.

Koulukeskuksen poistuva liikenne Skinnarilankadulle
kääntyy pääosin oikealle etelän suuntaan, mikä 
sujuvoittaa alueelta poistumista ja pitää viivytykset 
alhaisina.
• Skinnarilankadun suuret liikennemäärät ovat 

kuitenkin lievä riskitekijä etenkin idän suunnasta 
saapuvien valo-ohjaamattomien 
sivusuuntien sujuvuudelle aamun 
ruuhkahuipussa. Kyseisten suuntien 
liikennemäärät ovat kuitenkin vähäisiä.

Tarkastelujakson aikana 
havaitut viivytykset ja 
liittymien palvelutaso.
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Liikenne on tarkastelualueella pääosin 
kohtalaisen sujuvaa ja jonoja sekä 
viivytyksiä syntyy käytännössä 
ainoastaan Helsingintien liittymissä.

Helsingintien jonot pääsevät 
purkautumaan tarkastelujakson aikana. 
Viivytykset ovat Merenlahdentien 
liittymän läntisellä saapumissuunnalla 
n. 80 s/ajon.
• Merenlahdentien liikennevaloliittymälle 

saadaan Skinnarilankadun liittymän 
yhteenkytkennällä kohtalaisen hyvä 
toimivuus.

• Tarkastelualueen pohjoisosassa 
Teknologiapuistonkatu jonoutuu 
lievästi, mutta viivytykset pysyvät 
lyhyinä.

Tarkastelujakson aikana 
havaitut viivytykset s/ajon 
(Huom. max. viiv. 80s)

Tulokset (koko tark.alue)

Tarkastelujakson aikana havaitut 
maksimi jonopituudet
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Johtopäätökset
Koulukeskuksen liittymien liikenteen 
sujuvuus on kohtalaisen hyvällä tasolla 
v.2035 aamuhuipun tilanteessa. 
Skinnarilankadun itäpuolen 
saapumissuunnille muodostuu melko pitkiä 
viivytyksiä. 

Koulukeskuksen esitettyihin liittymäjärjestelyihin 
(liite) ei tarkastelun perusteella ole tarvetta 
tehdä muutoksia eikä koulukeskuksen liikenne 
myöskään ruuhkauta Skinnarilankadun
liikennettä.
• Liikennevalotarpeita Skinnarilankadulla

tulee jatkossa tarkkailla etenkin itäpuolen 
sivukatujen sujuvuuden varmistamiseksi 

� Orkoniitynkadun ja Rantaniitynkadun liittymät.

• Pirkonlähteenkadun kuormitus 
Skinnarilankadun liittymässä saattaa 
tulevaisuudessa vaatia lisäkaistoja tai 
liikennevalot.

Herkkyystarkastelu
Lisäämällä koulukeskuksen liikennetuotosta 30% liikenne on vielä kohtalaisen sujuvaa, mutta Pirkonlähteenkadun liittymässä 
Helsingintien saapumissuunnalla sekä koulukeskuksen poistuvalla liikenteellä on riskinä ruuhkautua. 50 %:n lisäys koulukeskuksen 
liikenteeseen ruuhkauttaa Pirkonlähteenkadun sekä Skinnarilankadun eteläpään ja jonot ulottuvat Helsingintielle saakka. Koulukeskuksen 
muissa liittymissä välityskyky on riittävä molemmissa tilanteissa.
• Tarkastelutilanteessa koulukeskuksen liikenne on painotettu Pirkonlähteenkadun liittymään, mutta todellisuudessa ruuhkatilanteessa 
osa etelän suunnasta koulukeskukselle saapuvasta liikenteestä kiertää Hietakallionkadun/Sammontorin liittymän kautta, mikä 
helpottaa Pirkonlähteenkadun painetta huomattavasti � Painotuksen jakaminen tulevaisuudessa liikennejärjestelyin.
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Jatkotarkastelut
Jatkotarkasteluna tutkittiin vaihtoehto, 
jossa Torpanpellonkadun yhteys 
Skinnarilankadulle ja Sammontorille 
toteutettiin, mutta Torpanpellonkadun 
jatketta Peltomaankadun ja 
Hietakallionkadun välillä ei toteutettu.

Jatkotarkastelussa koulukeskukselle suuntautuvan 
liikenteen jakautumista Skinnarilankadun
liittymien kesken muokattiin siten, että 
Torpanpellonkadun liittymän kautta kulkee 25 % 
koulukeskuksen uudesta liikenteestä. 
Pirkonlähteenkadun liittymästä sekä 
Hietakallionkadun itäisestä liittymästä kulkee 
molemmista 35 % ja Miilukadun kautta loput 5 
%. Saunakivenkadun työntekijäliikenne pidettiin 
ennallaan (160 ajon/h).
• Muokkaus koski ainoastaan uuden 
koulukeskuksen tuomaa lisäliikennettä. 
Taustaliikenteenä toimiva 2035 ennuste 
pidettiin suuntautumisineen ennallaan.

Jatkotarkastelun liikennejärjestelyt 
ja  liikennemäärät koulukeskuksen 
liittymissä.
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Pirkonlähteenkadun liittymässä 
liikenne on hieman sujuvampaa kuin 
alkuperäisessä tarkastelussa, mutta 
Helsigintien liittymän jonoihin 
jatkotarkastelulla ei ole juurikaan 
vaikutusta. 

Torpanpellonkadun liittymässä 
Skinnarilankadun eteläinen 
saapumissuunta jonoutuu nopeasti 
vasemmalle Torpanpellonkadulle 
pyrkivien ajoneuvon pysähtyessä 
ilman ryhmittymistilaa odottamaan 
vapaata kääntymishetkeä. Jonot 
ylettyvät useaan otteeseen 
aamuhuipun tarkastelujakson aikana lähelle Pirkonlähteenkadun liittymää. Viivytyskuvasta voidaan nähdä, että liikenne on jonoista huolimatta 
kohtalaisen sujuvaa. Ilman ryhmittymiskaistaa Skinnarilankadun pohjoinen suunta ei kuitenkaan kestä liikennemäärien kasvua enää 
jatkotarkastelun tilanteesta.

Jatkotarkastelun tulokset ja johtopäätökset

Jatkotarkastelun liikennetilanteessa 
liikenne on kohtalaisen sujuvaa, 
mutta Torpanpellonkadun ja 
Skinnarilankadun liittymän 
häiriöherkkyys täytyy huomioida. 

Säilyttämällä nykytilanteen mukaisesti Torpanpellonkadun yhteys koulukeskukselle helpotetaan Pirkonlähteenkadun liittymän sujuvuutta, mikä 
puolestaan helpottaa Helsingintien liittymän tilannetta. Lyhyt matka Helsingintien ja Pirkonlähteenkadun liittymien välillä on tärkeää pyrkiä 
pitämään mahdollisimman sujuvana. Lisäämällä Torpanpellonkadun liittymässä Skinnarilankadun eteläiselle saapumissuunnalle n. 5 
henkilöauton (30 m) pituinen vasemmalle kääntyvä kaista saadaan minimoitua ryhmittyvästä liikenteestä aiheutuvat, Skinnarilankadun
pohjoisen suunnan, häiriöt. Kääntymiskaistan mahdollistaminen vaatii Torpanpellonkadun eteläpuolen pysäkin siirtoa.
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