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Johdanto 
Lappeenrannan kaupungin tekemän Länsialueen koulujen sijoittumisselvityksen (27.9.2016) 
vaihtoehdon 1B mukaisen ratkaisun liikenteellistä toimivuutta tarkasteltiin Paramics (v.6.9.3) -
ohjelmalla v. 2035 liikennetilanteessa. Työn tarkoituksena oli selvittää Lappeen koulun 
laajennuksen vaikutukset alueen liikenteeseen sekä esittää mahdolliset parannustoimenpiteet. 

 
    Kuva 1. Tarkastelualue ja Lappeen koulun sijainti Ruoholammen kaupunginosassa. 

Liikennemäärät 
Työn lähtötietona saatujen Lappeenrannan kaupungin suorittamien liikennelaskentojen mukaan 
laskettiin alueen aamuhuipputunnin liikennetuotos ja kalibroitiin olemassa olevaa 2035 liikenne-
ennustetta. 

 
         Kuva 2. Aamun liikenteellisen huipputunnin liikennetuotos. 
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AHT2035 
Aamuhuipun liikennetilanteessa Lappeen koululle suuntautuu n. 380 ajoneuvoa ja suunnilleen 
saman verran myös poistuu, koska kyse on suurelta osin saattoliikenteestä. Pääosa eli n. 45 % 
saapuvasta liikenteestä tulee Helsingintieltä keskustan suunnasta. Seuraavaksi suurin osuus n.18 
% saapuu Helsingintien eteläiseltä suunnalta Merenlahdentietä pitkin. Loput jakautuvat melko 
tasan Skinnarilan seudun asuinalueiden kesken. Seuraavassa kuvassa on karkealla tasolla kuvattu 
saapuvien ja lähtevien liikennevirtojen suuntautumiset. 

 
Kuva 3. Lappeen koululle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen suuntautumiset. 

Liikenteen suuntautumisessa ei ole otettu huomioon koulujen oppilasalueita, joten keskustan 
suunnasta saapuvan liikenteen osuus saattaa todellisuudessa olla hieman pienempi. Ala- ja 
yläkoulujen oppilasalueet rajautuvat keskustan suunnalla Kuusimäen alueeseen. 

Liikenteellinen toimivuus 
2035 aamuhuipun liikennetilanne ei aiheuta Lappeen koulun ympäristön katuverkolla 
ruuhkautumista tai erityisiä viivytyksiä matkoihin. Märkälänkaaren itäisellä saapumissuunnalla on 
havaittavissa lyhyttä viivytystä, mutta verrattaessa jonokuvaan voidaan nähdä, että viivytys koskee 
vain muutamaa ajoneuvoa. Seuraavissa kuvissa on esitettynä Lappeen koulun ympäristön 
viivytykset ja hetkelliset maksimijonot. 

 
        Kuva 4. 2035 aamuhuipun viivytykset (s/ajon). 
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Kuva 5. 2035 aamuhuipun hetkelliset maksimijonopituudet. 

Helsingintien liittymissä Skinnarilankadulla ja Merenlahdentiellä syntyy jonkin verran jonoja ja 
viivytyksiä, mutta kyseiset liittymät ovat olleet jonoutumisherkkiä myös aiemmissa Skinnarilan ja 
Sammonlahden alueiden tarkasteluissa. Lappeen koulun laajennus toki hieman edesauttaa 
liittymien jonoutumisia, mutta ei aiheuta niitä. Etenkin Merenlahdentien saapumissuunnalla 
Helsingintien liittymässä syntyy säännöllisesti jonoja, jotka saattavat pahimmillaan aiheuttaa 
viivytyksiä myös Lavolantielle. Viivytykset pysyvät kuitenkin maltillisella tasolla Merenlahdentien 
saapumissuunnalla, joten varsinaisesta ruuhkautumisesta ei voida puhua. Myös Kauriinkadulla on 
havaittavissa hieman viivytystä, mutta liikennemäärät ovat pieniä. Seuraavissa kuvissa on 
esitettynä Helsingintien liittymien viivytykset ja hetkelliset maksimijonot. 

 
Kuva 6. 2035 aamuhuipun viivytykset (s/ajon). 
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Kuva 7. 2035 aamuhuipun hetkelliset maksimijonopituudet. 

Suositeltavat toimenpiteet 
Lappeen koulun laajennus ei vaadi yksistään toimenpiteitä lähiympäristön katuverkon järjestelyihin 
ja liikenne on pääosin sujuvaa. Koulun edustan järjestelyihin Munterontiellä ja koulun tontilla on 
kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuden ja sujuvuuden takaamiseksi.  

Merenlahdentien saapumissuunnan ruuhkautumisvaara Helsingintien liittymässä kasvaa 
lisärakentamisen myötä. Toistaiseksi viivytykset pysyvät kuitenkin maltillisina ja pitkät jonot eivät 
ole vallitseva liikennetilanne tarkastelujakson aikana. Tilanteen kehittymistä on kuitenkin syytä 
tarkkailla etenkin uusien rakennushankkeiden yhteydessä.  




