
Liikennemuotojen yhteensovittamisen haasteet, 

kokeiluiden kautta ykkösluokan ratkaisuun 

– case Porvoon Jokikatu

Kuntatekniikan päivät 9.6.2022



Jokikadun rooli
Moottoriajoneuvot

• Mannerheiminkatu ja Aleksanterinkatu ovat 
keskusta-alueen pääkatuja

• Keskustan poikittainen liikenne keskittyy 
Piispankadulle ja Rauhankadulle

• Jokikadun liikenteellinen rooli on vähäisempi: 
Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun 
välinen osuus palvelee erityisesti Jokikadun 
varren toimintoihin (asutus, palvelut) 
suuntautuvaa liikennettä

• Jokikatu on keskusta-alueen rauhallinen katu, 
jolle ei ole tarkoituksenmukaista ohjata 
keskustan läpiajoliikennettä



Jokikadun rooli
Pyöräliikenne

• Mannerheiminkadun pääreitti katkeaa joen 

kohdalla, joten Länsirannan ja keskustan välinen 

pyöräliikenne painottuu ns. kävelysillalle ja 

Aleksanterinkadun sillalle

• Aleksanterinkadulla Jokikadun länsipuolella on 

jyrkkä mäki, mikä ohjaa pyöräliikennettä Jokikadun 

kautta ydinkeskustaan.

• Jokikatu on keskeinen osa pyöräliikenteen 

pääverkkoa

• Suunniteltava osuus välittää etelä-pohjoissuuntaista 

liikennettä sekä tarjoaa tasaisen reitin 

Aleksanterinkadun varrelta kohti ydinkeskustaa

• Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välinen 

osuus palvelee läpikulkevan pyöräliikenteen lisäksi 

myös Jokikadun varren toimintoihin (asutus, 

palvelut) suuntautuvaa liikennettä



Jokikadun rooli
Kävelijät ja oleskelu

• Viihtyisä ja rauhallinen, ajoneuvoliikenteestä 

erotettu kaupunkitila jokimaisemassa

• Erityisesti kesäisin promenadi on käytännössä 

täynnä ihmisiä kävelemässä ja viettämässä 

aikaa

• Keskeinen osa kävelyreittiä Länsirannan ja 

ydinkeskustan välillä



Liikennemäärät
• Jokikadun autoliikenteen määrä on keskimäärin 

noin 1 300 ajoneuvoa vuorokaudessa
• Liikennemäärät vaihtelevat noin 1100 – 1500 

ajoneuvon välillä. Vilkkainta liikenne on kesäisin.

• Jokikadulla laskettiin elokuussa 2020 sekä auto-
että pyöräliikennettä
• Vilkkaimmillaan havaittiin 1470 autoa ja 740 

polkupyörää.

• Jokikadun pyöräliikenteen määrä vastaa 
suurusluokaltaan muita kaupungin vilkkaimpia 
pääreittejä (esim. Tolkkistentien ja Jernbölentien
pääreitit)



Jokikatu on…
… tärkeä pyöräliikenteen reitti

… mutta myös merkittävä kohde



Taustaa
Asemakaava, v. 2012

• Vuonna 2012 laaditussa 

asemakaavassa (469 Empirekaupungin 

jokiranta) 

• Jokikadun ajorata on osoitettu 

”Kevytliikennepainotteiseksi kaduksi” ja

• puurivin rannan puoleinen osuus varattu 

jalankulun ja oleskelun tilaksi

• Asemakaavaa laadittaessa on osattu 

varautua rantapromenadin suosioon 

kävelyreittinä ja ajanviettopaikkana 

sekä osoitettu ajoneuvoliikenne (ml. 

pyöräliikenne) erilleen kävelystä ja 

oleskelusta



Liikennemuotojen yhteensovituksen kehittymisen vaiheet Jokikadulla

• Jokikadulla kävely ja pyöräily sekaisin rantapromenadilla 
(yhdistetty jkpp). Moottoriajoneuvot ajoradalla

• Keskustan kehittämissuunnitelmien yhteydessä esitetään 
keskustaan hidas- ja pyöräkaturatkaisuja. Päättäjät toivovat 
ratkaisumalliin liittyviä rohkeita liikennekokeiluja.

-2018

2012
• Asemakaavassa Jokikatu linjataan ”Kevytliikennepainotteiseksi 

kaduksi”, rantapromenadi varataan kävelyn ja oleskelun tilaksi 

• 1. liikennekokeilu: Pyöräliikenne ohjataan ajoradalle 

rantapromenadin rauhoittamiseksi ja pyöräliikenteen 

sujuvuuden parantamiseksi (sekaliikenneratkaisu). 

Rantapromenadi rauhoitetaan jalkakäytäväksi.

2019



Liikennemuotojen yhteensovituksen kehittymisen vaiheet Jokikadulla

• Jokikadulla kävely ja pyöräily sekaisin rantapromenadilla 
(yhdistetty jkpp). Moottoriajoneuvot ajoradalla

• Keskustan kehittämissuunnitelmien yhteydessä esitetään 
keskustaan hidas- ja pyöräkaturatkaisuja. Päättäjät toivovat 
ratkaisumalliin liittyviä rohkeita liikennekokeiluja.

-2018

2012
• Asemakaavassa Jokikatu linjataan ”Kevytliikennepainotteiseksi 

kaduksi”, rantapromenadi varataan kävelyn ja oleskelun tilaksi 

2020

• 2. liikennekokeilu: Jokikadulle toteutetaan 

suosituspyöräkaistat pyöräilijän paikan selkeyttämiseksi.

• Kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus 

hyväksyvät Porvoon pyöräliikenteen edistämisohjelman 

– yhtenä kärkihankkeena Jokikadun jatkokehitys

• Jokikadun pyöräkadun yleissuunnitelma valmistuu

• Kaupunkikehityslautakunta linjasi, että vuoden 2021 

aikana valmistellaan Jokikadulla Mannerheiminkadun ja 

Aleksanterinkadun välisen katuosuuden muuttamista 

pyöräkaduksi vuonna 2022.

• 1. liikennekokeilu: Pyöräliikenne ohjataan ajoradalle 

rantapromenadin rauhoittamiseksi ja pyöräliikenteen 

sujuvuuden parantamiseksi (sekaliikenneratkaisu). 

Rantapromenadi rauhoitetaan jalkakäytäväksi.

2019



Liikennemuotojen yhteensovituksen kehittymisen vaiheet Jokikadulla

• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi Jokikadun 

pyöräkadun jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen ~100 

000€ valtionavustusta

• Keväällä 2021 käynnistettiin Jokikadun pyöräkadun 

katu- ja rakennussuunnitelman laadinta

2021

• Jokikadun pyöräkadun suunnitelmat valmistuvat ja 

pyöräkadun toteutus käynnistyy
2022

Itäväylä 4.5.2022

Uusimaa 16.9.2021



Suunnitteluratkaisun tavoitteet ja perustelut

1. Kävelyn ja oleskelun turvallisuus ja 

viihtyisyys jokirannassa

2. Pyöräliikenteen pääreitin kehittäminen

turvalliseksi ja sujuvaksi

3. Jokikadulla liikkumisen ja jokirantaan 

saapumisen mahdollistaminen kaikilla 

kulkumuodoilla

4. Pysäköintimahdollisuuksien 

säilyttäminen



Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

• Liikenneturvallisuuden parantaminen muodostamalla ns. ovenavaustila pyöräilijöiden ja 

kadunvarsipysäköinnin väliin

• Huoltoliikenteen järjestelyiden kehittäminen osoittamalla selkeät kuormauspaikat



Yksityiskohtaisemmat tavoitteet

• Sujuvat siirtymät Jokikadulta ympäröiville pyöräteille (kävelysilta, Aleksanterinkatu) sekä risteäville 

kaduille

• Pyöräilijän paikan selkeä osoittaminen

• Rauhallisen nopeustason tukeminen katuratkaisulla (liikenneturvallisuus, yleinen viihtyisyys)




