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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 

Valtatie 4 (E75) Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä – pohjoissuuntainen tie-
yhteys. Tieyhteys kuuluu sekä eurooppatieverkkoon (E-tiet) että yleiseurooppalaiseen 
TEN –tieverkkoon (Trans-European Networks). Suunnittelujakso kuuluu suurten erikois-
kuljetusten verkostoon. Suunnittelualue Kirrin ja Tikkakosken välillä sijoittuu Jyväskylän 
kaupungin ja Laukaan kunnan alueelle.  

Tiesuunnitelma alkaa noin 8 kilometriä Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta Kirrin eri-
tasoliittymästä ja päättyy pohjoisessa maantien 6375 Vehniäntien liittymään. Tiesuunni-
telman pituus on noin 15 kilometriä.  

Valtatie 4 rakennetaan 2+2 -kaistaisena keskikaistalla varustettuna moottoritienä.  Moot-
toritie on linjattu alkupäässä uuteen maastokäytävään Kirrin ja Makkarajoen välillä. 
Makkarajoen ja Vehniäntien liittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyisen valtatien 4 
maastokäytävään. Rinnakkaistie rakennetaan koko välille. Kirrin ja Makkarajoen välillä 
syrjään jäävä nykyinen valtatie 4 toimii rinnakkaistienä. Rinnakkaistien yhteyteen raken-
netaan kevyen liikenteen väylä. 

Suunnitteluosuudelle rakennetaan 4 uutta eritasoliittymää. Lintukankaan, Puuppolan, 
Tikkakosken ja Lentokentän eritasoliittymät. Lisäksi nykyinen Kirrin eritasoliittymä yhdis-
tetään uuteen valtatien 4 linjaukseen. Kaikki eritasoliittymien poikittaisväylät ovat yk-
siajorataisia kevyen liikenteen yhteyksillä varustettuja väyliä. 

1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun ja kaavoitukseen 

Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun 

Jyväskylän läntisen ohikulkutien eteläosan tarveselvitys Muuramen ja Ruokkeen välille 
valmistui vuonna 2009 ja Ruokkeen ja Lintukankaan välille vuonna 2012. Ohikulkutien 
linjaus liittyy Lintukankaan eritasoliittymän poikittaisväylän kautta moottoritiehen. Tar-
veselvityksissä päivitettiin ja tarkennettiin vuonna 2007 valmistunut esiselvitys. 

Jyväskylän koilliskehäväylän tarveselvityksen päivitys valmistui vuonna 2012. Kehä-
väylän linjausta ja muita toimenpiteitä on tarkennettu Palokan ja Vaajakosken välillä. 
Kehäväylä liittyy moottoritiehen hieman ennen tiesuunnitelma-aluetta Palokan eritasoliit-
tymän ja maantien 16685 Palokanorren kautta. 

Puolustusvoimat kehittää Tikkakoskella Luonnetjärven varuskunnan alueen toimintoja. 
Suunnitelmassa esitettyjen varalaskupaikkojen suunnittelussa on otettu Puolustusvoimi-
en tarpeet huomioon. 

Jyväskylän lentoaseman kiitoradan pohjoispäässä on lentoliikennettä haittaavia moree-
ni- ja kalliomäkiä, joita Finavia Oyj on aikonut madaltaa. 

Jyväskylän Energia Oy selvittää kaukolämpölinjan rakentamista Palokasta Tikkakoskelle 
ja hanke toteutettaneen samanaikaisesti moottoritien rakentamisen kanssa.  

Hankkeen liittyminen kaavoitukseen  

Jyväskylän kaupungin alueelle laaditaan koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa. Yleis-
kaava on tätä tiesuunnitelmaa laadittaessa luonnosvaiheen loppupuolella ja siirtyy seu-
raavaksi yleiskaavaehdotusvaiheeseen. Uudessa yleiskaavassa otetaan huomioon val-
tatien 4 parantaminen. Yleiskaava tulee kumoamaan kokonaan tai osittain suurimman 
osan vanhoista osayleiskaavoista. Mm. osa suunnitelma-alueella vaikuttavasta Puuppo-
la - Lintukangas osayleiskaavasta kumoutuu.  
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Laukaan kunta on aloittanut Vehniän kyläyleiskaavan laatimisen vuonna 2004. Yleis-
kaavaehdotus oli nähtävillä vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa. Yleiskaavatyön tavoittei-
den ja aluerajauksen muuttumisen myötä kaavaprosessi on kuitenkin palannut valmiste-
luvaiheeseen tämän tiesuunnitelman laatimisen aikana. 

1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä 

1.2.1 Nykyinen tie 

Tarkasteltava tieosuus on nykyään mäkinen ja mutkainen kaksikaistainen sekaliikenne-
tie, joka ei täytä merkittäville pääteille asetettuja vaatimuksia tien leveyden ja suuntauk-
sen osalta. Valtatiellä maanteiden liittymät ovat tasoliittymiä ja tiellä on runsaasti turvat-
tomia yksityistieliittymiä. 

Vilkasliikenteinen valtatie aiheuttaa myös melu- ja viihtyisyyshaittoja. Lisäksi kevyen lii-
kenteen asema on turvaton johtuen puuttuvista kevyen liikenteen väylistä. 

1.2.2 Liikenteen ongelmat 

Liikenteen sujuvuus 

Ruuhka-aikoina valtatien 4 liikenne jonoutuu. Nykyisistä tasoliittymistä on vaikea liittyä 
päätien jonoutuneeseen liikennevirtaan. Erityisesti pääsuunnasta ja liittymistä vasem-
malle kääntyminen on vaikeaa ja ajoittain jopa vaarallista. Liikenteen nopeustaso jää 
tien ominaisuuksien ja liikennemäärien vuoksi tavoitetason alapuolelle. Tie on erittäin 
häiriöherkkä.  

Turvallisuus 

Suunnitteluosuuden liikenneturvallisuustilanne on huono. Valtatieosuudella on tapahtu-
nut vuosina 2008 – 2012 yhteensä 120 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Onnetto-
muuksista 15 oli henkilövahinko-onnettomuutta, joista yksi johti kuolemaan. 

Onnettomuusluokista suurimmat ovat olleet erilaiset yksittäisonnettomuudet 28 %, pe-
räänajo-onnettomuudet 25 %, eläinonnettomuudet 17 % ja kääntymisonnettomuudet 12  
%. Kevyen liikenteen onnettomuuksia vuosina 2008 – 2012 ei suunnitteluosuudella ole 
tapahtunut.  

Suunnitteluosuudella valtatien henkilövahinko-onnettomuusaste vuosina 2008 - 2012 on 
6,7/100 milj.ajokm kohden. Valtakunnallinen valtateiden keskiarvo on 6,2 /100 milj.ajokm 
kohden, joten suunnitteluväli on hieman valtateiden keskiarvoa vaarallisempi. Vastaava 
henkilövahinko-onnettomuusaste vuosina 2005 – 2009 oli 7,3 onn./100 milj.ajokm koh-
den. 
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Kuva 1. Onnettomuustiedot vuosilta 2008 - 2012 

 

Kevyt liikenne ja joukkoliikenne 

Valtatien suuntaisia kevyen liikenteen väyliä ei suunnitteluosuudella Kirrin ja Tikkakos-
ken välillä ole kuin lyhyellä osuudella Kirrissä. Väylä johtaa Kirrin linja-autopysäkeille. 
Väylän yhteydessä on myös kevyen liikenteen alitus. Muut alitukset sijaitsevat yhdystei-
den 16711 ja 16709 liittymien poikittaisten kevyen liikenteen väylien yhteydessä. Valta-
tien varren asukkaat kokevat kävelyn ja pyöräilyn vaaralliseksi valtatiellä kapeiden pien-
tareiden ja vilkkaan liikenteen vuoksi. 

Linja-autoliikenne sijoittuu suunnittelualueella sekä valtatielle 4 että alueen yhdysteille. 
Vilkkaan ja raskasta liikennettä sisältävän valtatien varressa sijaitsevat linja-autopysäkit 
haittaavat valtatieliikenteen ja linja-autoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi val-
tatien häiriötilanteet aiheuttavat ongelmia linja-autoliikenteen aikatauluille.  Turvallisuus-
riski koskettaa myös pysäkkejä käyttäviä jalankulkijoita, jotka joutuvat kulkemaan valta-
tien ylitse sekä sen kapeilla pientareilla.  

Erikoiskuljetukset 

Valtatien 4 suunnitteluosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon (SEKV) 
runkoreitteihin. Nykyisin suunniteltavalla valtatiejaksolla ei ole kiinteitä leveys- tai korke-
ussuunnassa (7 x 7 x 40 m) rajoittavia esteitä. Kaksikaistaisella valtatiellä suuret erikois-
kuljetukset ovat kuitenkin turvallisuusriski ja haittaavat liikenteen sujuvuutta. 
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Vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) 

Valtatie 4 kuuluu tieosuuksiin, joilla kuljetetaan varsin paljon vaarallisia aineita. Suurin 
kuljetusryhmä on palavat nesteet. Jyväskylän raskaan liikenteen tutkimuksen (KeS ELY 
/ Sito Oy, Riksroad Oy / 11.11.2013) mukaan valtatiellä 4 Kirrin kohdalla kulkee päivit-
täin arviolta 80 – 90 VAK – kuljetusta.  

Maankäyttö, elinkeinotoiminta ja ympäristö 

Valtatien suunnitteluosuuden lähivaikutusalueella sijaitsee Kirrin, Heikkilän, Puuppolan 
ja Tikkakosken kaupunginosat, joihin on keskittynyt nykyistä asutusta. 

Kirrissä sijaitsee asutuksen lisäksi kaupan keskittymä ja Puuppolassa kaupallista pien-
yritystoimintaa. Tikkakosken tunnusmerkkejä ovat Jyväskylän lentoasema, Keski-
Suomen ilmailumuseo ja Luonnetjärven varuskunta.    

Matinmäen, Kuukanpään ja Tikka-Mannilan alueet ovat pääosin maaseutu- ja haja-
asutusaluetta. Suunnittelualueen vesistöjen rannoilla on vakituisen asutuksen lisäksi lo-
ma-asutusta. 

Suunnittelualueella on kolme I-luokan pohjavesialuetta Kirrin (0918001), Liinalammen 
(0918004) ja Tikka-Mannilan (0918051) pohjavesialueet. 

1.2.3 Liikennemäärät ja –ennuste 

Valtatien 4 moottoritieksi rakentamisen liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu Jyväskylän 
seudun liikennemallin (Jyseli 2040 /Emme) avulla. Vaikutuksia on tarkasteltu nykyisellä 
(vuosi 2010) ja vuoden 2040 ennustetilanteen liikennekysynnällä. 

Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2012) vaihtelee tieosasta riippuen 
11 000 – 18 000 ajoneuvon välillä. Raskaan liikenteen osuus 8,5 – 11 %.   

Raskaanliikenteen määrä Tikkakosken eteläpuolella (LAM 901, 4/302/3210) on noin 
1700 ajon/vrk, josta noin 60 % on täysperävaunuliikennettä. Linja-autoliikenteen määrä 
kohteessa on noin 140 ajon/vrk.    

Valtatielle 4 liikennemäärät (KVL) kasvavat ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä 
noin suunnittelualueen eteläpään tieosuuden (Palokan etl. - Kirrin etl.) 27 000 ajoneu-
vosta suunnittelualueen pohjoispään (Tikkakosken eritasoliittymästä pohjoiseen) 15000 
ajoneuvoon vuorokaudessa.      

Liikennemäärät kasvavat nykyliikennemääristä (KVL 2012) tieosasta riippuen 25 - 40% 
vuoteen 2040 mennessä. Raskaan liikenteen osuuden on arvioitu kasvavan noin 11,3 % 
kokonaisliikennemäärästä. 

Liikenne-ennusteen mukaiset liikennemäärät on esitetty kuvassa 1.  

Kuva 2. Liikenne-ennuste vuodelle 2040  
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1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset sekä niiden keskeinen sisäl-
tö 

1.3.1 Ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 

Vuonna 2003 valmistui ympäristövaikutusten arviointiselostus ” Helsinki – Utsjoki valta-
tien 4 parantaminen välillä Kirri – Tikkakoski – Vehniä, Jyväskylän maalaiskunta ja Lau-
kaa”.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tutkittu vaihtoehtoja, joista osa voidaan toteuttaa 
joko nykyisessä valtatien 4 maastokäytävässä tai osin siitä poiketen. 

• Vaihtoehto Ve 0, hanketta ei toteuteta 

• Vaihtoehto Ve 0+, valtatien linjaus ja korkeusasema pysyy säilyvät nykyisellään, 
maanteiden liittymät tasossa, ohituskaistoja 

• Vaihtoehto Ve 1, nykyinen valtatie parannetaan moottoritieksi pääasiassa nykyi-
selle paikalleen paitsi Lintukankaalla, jossa tie leikataan nykyisen tien viereen 
leikaten Lintukankaan rinnettä 

• Vaihtoehto Ve 2, moottoritie linjataan uuteen maastokäytävään vuonna 1995 
laaditun tiesuunnitelman mukaisesti 

• Vaihtoehto Ve 3, tien linjaus Kirrin ja Puuppolan välillä uudessa maastokäytä-
vässä nykyisen tien länsipuolella. Lintukankaalle rakennetaan tunneli. Puuppo-
lasta Vehniälle tie parannetaan nykyiselle paikalleen.  

Yhteysviranomaisena toimineen Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksesta 5.9.2003 on todettu, että hanke on tarjonnut 
yleisölle ja viranomaisille mahdollisuuden esittää kannanottoja linjausvaihtoehtoihin ym-
päristövaikutusten näkökulmasta. 

Ympäristökeskus lausui myös, että jotta lopullinen käsitys vaihtoehtojen toteuttamiskel-
poisuudesta ja mahdollisesta keskinäisestä paremmuudesta ympäristövaikutusten kan-
nalta voitaisiin muodostaa, tarvitaan seuraavia lisäselvityksiä: 

1. muinaismuistolain mukaisten muinaisjäännösten selvittäminen 

2. meluselvityksen saattaminen vaihtoehdon 2 osalta jaksolla Kirri – Puuppola ver-
tailukelpoiseksi muun aineiston kanssa  

3. tarkennuksia tievaihtoehtojen luontoselvityksiin 

 

Vt4 Kirri – Tikkakoski – Vehniä -hankkeen lisäselvitykset, Jyväskylän maalaiskunta ja 
Laukaa 

Ympäristökeskus edellytti vuonna 2003 YVA -selostuksesta antamassaan lausunnos-
saan, että edellisessä kohdassa esitetyt lisäselvitykset tulee tehdä, jotta voidaan muo-
dostaa lopullinen moottoritielinjauksen vaihtoehdoista. 

Vuonna 2006 valmistui raportti ” Vt4 Kirri – Tikkakoski – Vehniä –hankkeen lisäselvityk-
set, Jyväskylän maalaiskunta ja Laukaa”. Lisäselvitysten tarkoituksena on täydentää ai-
emmin tehtyjä suunnitelmia ja palvella kaavoitusta suunnittelu-alueella sekä tukea tie-
jakson seuraavaa suunnitteluvaihetta erityisesti vaihtoehdon valinnan suhteen. 

Yleissuunnitelma 

Yleissuunnitelma ”Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri – Vehniä, Jyväskylä – Laukaa” 
valmistui vuonna 2009. 

Liikennevirasto on tehnyt yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 27.3.2012. Liiken-
nevirasto hyväksyi valtatien 4 osuuden Kirrin eritasoliittymä – Koululampi Vehniän kylän 
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kohdalla yleissuunnitelman mukaisesti seuraavasti: 

- Valtatietä parannetaan 16,0 kilometrin osuudella välillä Kirrin eritasoliittymä – 
Koululampi Vehniän kylän kohdalla 

- Valtatie linjataan uuteen maastokäytävään noin 4,6 kilometrin matkalla Kirrin eri-
tasoliittymän ja Makkarajoen välillä. Loppuosuus noin 11,4 kilometriä Makkarajo-
elta eteenpäin toteutetaan nykyiseen maastokäytävään. Valtatie sijoittuu Lintu-
kankaan kohdalla kalliotunneliin. 

- Valtatie on kaksiajoratainen, ajoradat toisistaan kaiteellisella välialueella erotettu 
moottoritie. Tunneliosuudella ajoradat ovat omissa tunneleissaan. 

- Valtatielle sijoittuu kuusi eritasoliittymää   

- Valtatien 4 syrjään jäävä osuus Kirrin eritasoliittymän ja Makkarajoen välillä jää 
edelleen maantieksi moottoritien rinnakkaistienä. 

- Maantien 630 linjaus Autiojoen kohdalla Uuraisten suuntaan ratkaistaan tiesuun-
nitelmassa. 

- Tiejärjestelyiden hallinnolliset muutokset hyväksytään tiesuunnitelmassa 

Yleissuunnitelma on käynyt laajalla lausuntokierroksella ja ollut nähtävillä Jyväskylän 
kaupungissa ja Laukaan kunnassa. Liikennevirasto on kuullut sidosryhmiä ja asianosai-
sia ennen hyväksymispäätöksen tekoa. 

Yleissuunnitelmassa esitetyt tieverkon hallinnolliset järjestelyt sekä yksityisteiden järjes-
telyt ovat alustavia ja ne ratkaistaan yksityiskohtaisesti jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt kannanotot huomioidaan lopullisten ratkaisujen 
valinnassa. 

Yleissuunnitelman mukainen hankkeen alustava kustannusarvio on 90,00 M€ (MAKU 
ind.135,0; 2000 = 100 ). Kustannuksiin sisältyvät rakentamiskustannusten lisäksi tilaaja-
tehtävät ja lunastuskustannukset. Kustannusten jakamisesta Liikenneviraston ja kuntien 
kesken sovitaan tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös on esitetty kokonaisuudessaan suunnitteluproses-
siin liittyvässä aineistossa osassa A asiakirjassa 1.6T-2. 

1.3.2 Muut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset  

Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut kohdassa vuonna 2009 valmistunut 
yleissuunnitelma ja siihen liittynyt vuonna 2003 valmistunut YVA sekä vuonna 2006 
valmistuneet hankkeen lisäselvitykset.  

Suunnittelualueesta aikaisemmin laadittuja tärkeimpiä suunnitelmia ja selvityksiä ovat: 

- Valtatien 4 parantaminen välillä Tikkakoski – Hirvaskangas, tarveselvitys 1997 

- Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri – Tikkakoski, tarveselvitys 1998 

- Helsinki – Utsjoki valtatien 4 parantaminen välillä Kirri – Tikkakoski – Vehniä, 
tarkastelu toteuttamisvaihtoehdoista 2003 

- Helsinki – Utsjoki valtatien 4 parantaminen välillä Kirri – Tikkakoski – Vehniä, 
ympäristövaikutusten arviointiselostus 2003 

- Vt4 Kirri – Tikkakoski – Vehniä –hankkeen lisäselvitykset 2006 

- Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri – Vehniä, yleissuunnitelma 2009 

1.3.3 Tiesuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset 

 
Tiesuunnitelmavaiheessa laadittiin tieliikennettä koskeva meluselvitys, joka on esitetty 
tiesuunnitelman osassa C asiakirjassa 16T-1. 
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Tiesuunnitelman laatimisen aikana tehtiin liito-oravia ja vesilakikohteita koskeva luon-
toselvitys.  Selvityksessä etsittiin suunnitelma-alueelta myös uhanalaisia putkilokasvila-
jistoa ja Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Selvitys täydentää 
aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä.  
 
Luontoselvitys on esitetty tiesuunnitelman osassa C asiakirjassa 16T-2.  
 
Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin myös kiinteistövaikutusarviointiselvitys 
(KIVA-selvitys).  Selvityksellä on pyritty poistamaan tai vähentämään tiehankkeesta kiin-
teistöille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.  
 
KIVA-selvitys on esitetty tiesuunnitelman osassa C asiakirjassa 16T-3.  
 

1.4 Maankäyttö ja kaavoitus 

1.4.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 14.4.2009 vahvistama Keski-
Suomen maakuntakaava. 

Maakuntakaavaan valtatie 4 on merkitty uutena moottoritienä. Tie on osoitettu uuteen 
paikkaan välillä Kirri – Puuppola. Välillä Puuppola – Vehniä tie on osoitettu nykyisen val-
tatien 4 maastokäytävään. 

Kaavassa on osoitettu eritasoliittymät Kirriin, Lintukankaalle, Puuppolaan, Tikka-
Mannilaan, maantien 632 Lentoasemantien liittymään ja maantien 6375 Vehniäntien liit-
tymään. Lintukankaalle on kaavassa osoitettu liikennetunneli. Lentoliikennettä varten 
tarkoitettujen varalaskupaikkojen suojavyöhyke on osoitettu Tikkakoskelle.  

 

1.4.2 Yleiskaavat  

Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin alueelle laaditaan kaupungin kattavaa lainvoimaista yleiskaavaa. 
Yleiskaava on tätä tiesuunnitelmaa laadittaessa luonnosvaiheessa. Yleiskaava pyritään 
saamaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2014. Uudessa yleiskaavassa otetaan huomi-
oon valtatien 4 parantaminen. Yleiskaava tulee kumoamaan kokonaan tai osittain suu-
rimman osan vanhoista (osa)yleiskaavoista. Suunnitelma-alueella vaikuttava Puuppola - 
Lintukangas osayleiskaava jää voimaan osittain.  

Tiesuunnitelma-alueella on voimassa seuraavat Jyväskylän kaupungin oikeusvaikuttei-
set osayleiskaavat: 

- Palokan osayleiskaava, Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuusto hyväksynyt 
20.5.2002 

- Puuppola – Lintukangas osayleiskaava, Jyväskylän maalaiskunnan kunnanval-
tuusto hyväksynyt 28.5.2007 

- Puuppolan osayleiskaavan muutos, Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuusto 
hyväksynyt 28.8.2009 

Laukaa 

Laukaan kunta on aloittanut lainvoimaisen Vehniän kyläyleiskaavan laatimisen vuonna 
2004. Kaava korvaa aikanaan nykyisen oikeusvaikutuksettoman vuoden 1983 Vehniän 
osayleiskaavan. Kaava tarkistetaan vastaamaan alueen kehityksen ja rakentamisodo-
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tusten tarpeita.   Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa. 
Yleiskaavatyön tavoitteiden ja aluerajauksen muuttumisen myötä kaavaprosessi on kui-
tenkin palannut valmisteluvaiheeseen tämän tiesuunnitelman laatimisen aikana. 

1.4.3 Asemakaavat 

Suunnittelualueella vaikuttaa useita lainvoimaisia asemakaavoja. 

Jyväskylä 

Suunnittelualueen alussa Kirrissä on voimassa Kirrin asemakaava, jota on useaan ot-
teeseen muutettu ja laajennettu. Kirrin alue koostuu hyvin monipuolisista korttelialueista. 

Valtatien 4 ja maantien 16711 Matinmäentien välisellä alueella vaikuttaa Matinmäki I 
asemakaava. Matinmäen I alue koostuu pääasiassa erillispientalokorttelialueista sekä 
lähivirkistysalueista. 

Jyväskylän lentoaseman alueella valtatien 4 länsipuolella on voimassa Lentoaseman 
asemakaava. Kaavan alueella nykyinen maantie sijaitsee lentokentän liikennealueella ja 
maanomistajana on Finavia Oyj. Kaava-alueella tiesuunnitelman toimenpiteet on esitetty 
katkoviivalla ja ne mahdollisesti toteutetaan alueen omistajan suostumuksella ja luvalla.  

Tiesuunnitelmaratkaisut eivät ole ristiriidassa asemakaavojen kanssa. Matinmäki I ase-
makaavan alueella moottoritien rinnakkaisväyläksi jäävän nykyisen nelostien viereen ra-
kennettavan kevyen liikenteen väylän luiskat yltävät paikoin kaavan mukaiselle suojavi-
heralueelle (EV).  

Laukaa 

Lentoaseman alueella Laukaan kunnan puolella vaikuttaa asemakaava ”Asemakaava 
muutos, -laajennus ja osittainen kumoaminen, Lentoaseman alue, Vehniä, Laukaa”. 
Alue on kaavoitettu lähes kokonaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.  

Tiesuunnitelmaratkaisut eivät ole ristiriidassa asemakaavan kanssa. 

Maakuntakaavan ote, yleiskaavat, ja asemakaavat on esitetty tiesuunnitelman osassa A  
asiakirjassa 1.7T. 

1.5 Ympäristö 

1.5.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue edustaa hyvin maisemamaakuntaansa, Keski-Suomen järviseutua. 
Toistensa lomiin työntyvät pelto-, metsä- ja vesialueet hallitsevat ympäristöä. Asutus si-
jaitsee järvien tuntumassa viljelysten ääressä. Vesistöt seurailevat murroslinjoja, korke-
userot ovat melko suuria ja mäet metsien peittämiä. Maaston perusrakenne on kalliope-
rän suurten korkeusvaihteluiden ja murroslinjojen muovaama. Alueella on korkeita mä-
kiä kuten Lintukangas (160 m) ja Laahanmäki (145 m). 

Alue on ollut pitkään maanviljely- ja metsätalouskäytössä. Peltoaukeiden rooli maisema-
kuvassa on edelleen keskeinen, vaikka osa pelloista onkin metsitetty. Puuppolasta Kuu-
kasojan kautta Tikka-Mannilaan levittäytyy laaja peltoaukea metsäsaarekkeineen ja puu-
ryhmineen on maisemallisesti arvokas. 

Suunnittelualueen metsät ovat pirstoutuneet melko pieniksi saarekkeiksi peltojen, teiden 
ja asutuksen väliin. Metsät, joista suurin osa on talousmetsiä, ovat pääosin ikääntyviä 
kuusivaltaisia tuoreen kangastyypin metsiä tai soistuvia korpimaita. Suurin osa metsistä 
on talousmetsiä. Aarniometsiä alueella ei ole, mutta alueella esiintyvät ikääntyneimmät 
Korpimetsät ovat harvinaistumassa Etelä-Suomessa. 
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Suunnittelualueella on neljä järveä, joista Korttajärvi, Lehesjärvi ja Alvajärvi sijaitsevat 
suunnittelualueen eteläosassa ja Alanen pohjoisosassa. Alanen laskee Isojoen, Kuokan-
joen ja Tervajoen kautta Lehesjärveen. Lehesjärvestä laskee Makkarajoki Korttajärveen, 
joka on yhteydessä Laahajoen kautta Alvajärveen, Palokkajärveen ja edelleen Tourujo-
en kautta Päijänteeseen. Lisäksi eteläisellä suunnittelualueen eteläjaksolla on Korttajär-
veen laskeva Autiojoki, joka sijaitsee tielinjauksen länsipuolella.  

Perinnemaisemat ja –biotoopit 

Merkittäviä biotooppeja suunnittelualueella ovat mm. Tervajoen ranta-alueet ja Alvajär-
ven pohjoispää. Selvitysalueella on myös kaksi arvokasta perinnebiotooppia, jotka ovat 
Rättälin niityt Korttajärven etelärannassa ja Puuppolan metsälaidun.  

Rättälin niitty on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, joka sijaitsee peltojen saar-
tamana Korttajärven rannalla, Puuppolan arvokkaalla maisema-alueella. Alueella on 
mielenkiintoista kasvillisuutta, joista huomionarvoisia lajeja ovat nurmitatar, hentosuola-
ke ja musta-apila. 

Puuppolan metsälaidun sijaitsee Puuppolan tilakeskuksen eteläpuolella Korttajärven 
pohjoisrannan rinteessä. Kohde on paikallisesti arvokas koivuvaltainen sekametsä-
laidun. Alue sijaitsee keskellä Puuppolan maisema-aluetta. Kasvillisuus on säilynyt met-
sälaitumeksi monipuolisena.  

Arvokkaat kulttuuriympäristöt 

Suunnittelualueella on kaksi maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, Kuu-
kanpää ja Puuppola. Kuukanpää on arvioitu erityisen edustavaksi kulttuuriympäristöksi. 
Alueen keskus on mäkien ympäröimä Lehesjärven - Vähäjärven ympäristö viljeltyine 
peltoineen. Tiloilla on sekä vanhaa että uutta rakennuskantaa. Rässälän tila on alueen 
ainoa kokonaisuutena säilynyt vanha pihapiiri.  

Puuppolan kulttuuriympäristö on luonteeltaan avointa, topografi altaan vaihtelevaa kum-
puilevaa maatalousmaisemaa. Vesistöt, metsäiset mäet ja rinnepellot, perinteinen ra-
kennuskanta ja kylän halki kulkeva tie luovat yhtenäisen kokonaisuuden. Valtatien var-
ren perinteistä maatalouden rakentamista edustavat Alvajärven rantaan suuntautunut 
Sivulan tila ja Rässälän tila. Puuppolan maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella 
sijaitsee myös kaksi perinnemaisema-aluetta, Rättälin niitty ja Puuppolan metsälaidun.  

1.5.2 Kulttuuriperintö  

Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja monipe-
riodisia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä, Puuppolasta Korttajärven ja Lehesjärven ym-
päristöstä sekä Vehniältä Alanen -järven ympäristöstä.  Moderneihin muinaisjäännöksiin 
kuuluu Kaasumäessä sijaitsevat taistelukaivannot. 

Tiedossa olevat muinaisjäännökset suunnittelualueella: 

• Kirri 1 kivikautinen asuinpaikka 

• Kirri 2 työ- ja valmistuspaikka  

• Talvilahden, Mommilan 1 ja 2 sekä Puuppolan kivikautiset asuinpaikat Korttajär-
ven ympäristössä  

• Matinmäen moniperiodinen asuinpaikka. 

• Peltolan kivikautinen asuinpaikka Lehesjärven rannalla  

• Kaasumäen puolustusvarustukset  

• Vierulan kivikautinen asuinpaikka  

• Vehniän kaksiosainen kivikautinen asuinpaikka  

Tiedossa olevat muinaisjäännökset on esitetty yleiskartalla ja suunnitelmakartoilla tie-
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suunnitelmanosassa B..   

1.5.3 Luonnonympäristö  

Hankkeeseen liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen 2000-luvulla Jyväsky-
län kaupungin (Jyväskylän maalaiskunnan) ja Laukaan kunnan kaavoitushankkeiden 
sekä tiehankkeen YVA-prosessin aikana. Myös tiesuunnitelmatyön aikana tehtiin täy-
dentäviä luontoselvityksiä.   

Aikaisemmin on laadittu seuraavat luontoselvitykset: 

• Keski-Palokan luontoselvitys vuodelta 2000 

• Puuppolan osayleiskaavan luontoselvitys vuodelta 2001 

• Puuppolan osayleiskaavan luontoselvityksen täydennysosa vuodelta 2002 

• Luotoselvitys vt4:n ympäristöstä välillä Puuppola – Tikkakoski vuodelta 2002 

• Vehniä, luonto- ja maisemaselvitys liitteineen vuodelta 2003  

• Haukkamäen liito-oravaselvitys vuodelta 2005 

• Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvitys vuodelta 2005 

• Vehniän osayleiskaavan liito-oravaselvityksen täydennys vuodelta 2007 

 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laadintavaiheessa on tehty seuraavat luontoselvityk-
set: 

• Jyväskylän merkittävät luontokohteet II vuodelta 2009 

• Jyväskylän yleiskaavan Länsi-Palokan alueen luontoselvitys vuodelta 2012. 

 

Merkittävimmät luontokohteet on esitetty yleiskartalla ja suunnitelmakartoilla tiesuunni-
telman osassa B. 

Yhteenveto tehdyistä luontoselvityksistä ja em. luontoselvitykset on esitetty tiesuunni-
telman osassa C, vaikutuksia kuvaavat selvitykset. 

Natura 2000 -alueet 

Suunnittelualueen tuntumassa valtatien 4 itäpuolella sijaitsee Tervajärven Natura-alue. 
Alueen sisällä on myös yksityisen mailla oleva Tervajärven luonnonsuojelualue. 

Muita Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelman mukaisia tai yksityisiä luonnonsuojelualu-
eita ei suunnitteluhankkeen alueella tai sen tuntumassa ole. 

Liito-oravat 

Liito-orava kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin, jonka suojelusta on säädetty 
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa laji kuuluu luokkaan 
vaarantuneet (VU). Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan 
I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. 
Alueellinen ELY-keskus voi kuitenkin myöntää Luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla poik-
keusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Suunnittelualueelle tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää 
käyttäen keväällä 2011. Joitain alueita tarkasteltiin vielä kesä-heinäkuussa 2011 muiden 
selvitysten yhteydessä.   

Selvityksen perusteella suunnitellun tielinjauksen lähiympäristössä on viisi liito-oravan 
elinpiiriä: 

1. Kangaslammen elinpiiri  
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2. Kangaslammen pohjoispuoleinen elinpiiri  

3. Tervajoen elinpiiri   

4. Nykyisen valtatien 4 itäpuolella sijaitsevat liito-oravan käyttämät kolopuut  

5. Tervajoen 2. elinpiiri  

Vanha aikaisemmin tunnettu liito-oravan elinpiiri Korttajärven itäosan eteläpuolella on 
tuhoutunut vuonna 2011 metsätaloustoimien vaikutuksesta.  

Liito-oravaselvitys on esitetty suunnitelman osassa D asiakirjassa 16T-2. Liito-oravan 
elinpiirit on esitetty yleiskartalla ja suunnitelmakartoilla.   

Viitasammakko  

Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luontodirektiivin IV-liite: 
yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Laji ei Suomes-
sa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kosteikoiden esiinty-
mät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. 

Viitasammakko elää miltei koko Suomessa Metsä-Lappiin saakka. Viitasammakon tapaa 
varmimmin merenlahtien ja järvien rantamilta, räme- ja aapasoilta sekä joskus myös 
soistuneilta metsämailta.  

Lummelampikorento ja Täplälampikorento 

Kyseiset korennot ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV laji-
na niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

Lummelampikorento on melko harvin laji. sen tapaa varmimmin Etelä- ja Keski-
Suomessa, eteenkin Päijät-Hämeessä. Korento elää rehevillä pikkujärvillä ja lammilla, 
missä kasvaa runsaasti lummetta ja ulpukkaa. Lajin koiraat puolustavat pientä reviiriä, 
johon kuuluu usein yksi lumpeen tai ulpukan lehti.  Lummelampikorentoa ei juuri tapaa 
vesialueiden ulkopuolelta, eikä rannaltakaan, sillä yksilöt pysyttelevät kauempana kel-
luslehtisten kasvien vyöhykkeessä.  

Täplälampikorento elää harvalukuisena eteläisessä Suomessa. Lajin vahvimpia esiinty-
misalueita ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Suomenlahden rehevät merenlahdet. 
Suotuisempia elinympäristöjä vaikuttavat olevan vesien umpeen kasvavat rannat ja lah-
det, mutta lajia tavataan myös rehevillä lammilla. Korento suosii tietyssä umpeenkasvun 
vaiheessa olevia elinympäristöjä.       

Linnusto 

Tervajärvi on linnuston tärkeä muutonaikainen levähdysalue. Vastaavanlaisia levähdys-
alueita on Keski-Suomessa vähän. Tervajärven merkitystä lisää sen itäpuolella sijaitse-
va alava Kuukasojanaukea. Alue on muun muassa metsähanhien, lukuisten puolisukel-
tajasorsien ja kahlaajien muutonaikainen levähdyspaikka. Alue houkuttelee myös muut-
tavia petolintuja. Alvajärven pohjoispää on tärkeä vesilintujen pesimisalue. Alvajärven 
pohjois- ja länsiosassa pesivät mm. laulujoutsen, punasotka ja nokikana. Alueella on 
myös merkittävä naurulokkiyhdyskunta. Metsäkanalintujen kannat ovat olleet heikot ko-
ko suunnittelualueella johtuen metsänhakkuiden vaikutuksista. 

Lähteet ja pienvedet  

Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojel-
tavia pienvesiä alueella niukasti.  

Tikka-Mannilan lähde 

Nykyisen valtatien läheisyydessä Tikka-Mannilan kylässä sijaitseva lähde on selkeä Ve-
silain tarkoittama suojeltava lähde. Tiehanke ei suoraan uhkaa lähteen luonnontilaisuut-
ta, mutta hankkeella lähde on syytä huomioida. 
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Luontotyypit ja kasvillisuus  

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen ja Pohjois-Hämeen 
eliömaakuntaan, missä on maan vähälukuisin putkilokasvilajisto. Keski-Suomessa mo-
net kasvilajit elävät levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Suunnittelualue on ollut pitkään 
maanviljely- ja metsätalouskäytössä. Jyväskylän - Laukaan seudulla on viljelyyn hyvin 
sopivia vaihtelevia savikkoalueita kallioiden ja harjustojen lomassa. Osa pelloista on ny-
kyään metsitetty ja ne kasvavat koivua tai mäntyä. 

Alueella ei ole varsinaisia vanhan metsän kriteerit täyttäviä metsäkohteita. Metsät ovat 
alueella talouskäytössä, mikä näkyy puuston yksipuolisuutena, puuston tasaikäisyytenä, 
kenttäkerroslajiston muutoksina ja valoisuudesta hyötyvien lajien runsautena. Jäljellä 
olevien järeiden kuusivaltaisten kankaiden paikallinen arvo korostuu, koska kyseisen 
tyyppiset metsät on viimeisen viidentoista vuoden aikana alueelta pääosin hakattu. Tar-
kasteltaessa Jyväskylän kaupungin pohjoisosia ja koko seutukuntaa laajemmin, järeitä 
metsiä vielä kuitenkin löytyy. 

Euroopan luontodirektiivin mainitsemia putkilokasvilajeja ei esiinny alueella. Valtakun-
nallisesti silmälläpidettävistä kasvilajeista alueella on musta-apila (Rättälin niitty).  Keski-
Suomen uhanalaisiin lajeihin kuuluvat, silmälläpidettävät suomenlumme, jokileinikki, val-
kolehdokki ja kapealehti osmankäämi esiintyvät alueella. 

Kangaslammen lehto ja korpi 

Kohteella on lähteinen ruohokorpi, joka on osin myös saniais- ja metsäkortekorpea. 
Metsäalueella pellon reunan läheisyydessä on rehevää suurruoholehtoa ja lehtipuustoa, 
kauempana on lehtomaisenkankaan varttuvaa kuusikkoa ja seassa on paljon lahopuuta, 
kolopuita ja vanhoja puuyksilöitä. Alue on myös palokärjen reviiriä.  

Alvajärven lahti 

Nykyisen valtatien tuntumassa oleva matala järvenlahti, johon syntyy varhain keväällä 
sulavesialue lahden luoteispohjukkaan laskevan Laahajoen ansiosta. Paikalle kerääntyy 
tuolloin runsaasti muuttomatkalla levähtäviä vesilintuja. Alueella myös pesii vesilintuja 
sekä joitakin naurulokki- ja pikkulokkipareja sekä rantapensaikkojen lintulajeja. Lahden-
pohjukka on kesäisin kauttaaltaan kortteen ja muun vesikasvillisuuden vallassa. Valta-
tien puoleinen reunus on leveälti pehmeäpohjaista, upottavaa rantaniittyä ja pensaikko-
luhtaa, joka on suojaisaa ympäristöä lintujen pesintään. 

Alasen rantaluhta    

Alasen lintuveden etelärannalla, Vihtorinlahdella, on rehevä korteluhta-alue. Veden ra-
jassa luhtakasvillisuus muuttuu sara- ja ruoholuhtaruovikoksi. Korteluhdan takana on 
kosteaa pajupensaikkoa. Kosteaa rantaluhtaa on myös Isojoen lähtökohdan ympärillä. 
Ruovikkoalue ja korteluhta tarjoavat pesimäpaikkoja vesilinnustolle. Alueella pesii Laulu-
joutsen. Alueelta on myös havaittu useita harvinaisuuksia kuten rastaskerttunen, tunturi-
pöllö, lapintiira, kattohaikaroita  ja haahka.  Isojoen laskukohdan ympäristössä on myös 
laaja, hyvin kostea, pajuluhta-alue. Kosteat mätäsvälipinnat kasvavat vehkaa, rentuk-
kaa, mesiangervoa ja kurjenjalkaa. Pensaikkoiset rantaluhdat tarjoavat pesimäpaikkoja 
mm. yölaulajille. 

Hirvenkello 

Hirvenkello on valtakunnallisesti uhanalainen vaarantunut kellokasvilaji. 

Hirvenkello kukkii heinä-elokuussa ja sen siemenet kypsyvät elo-syyskuussa. Hirvenkel-
lo oli aiemmin kaskiahojen ja kaskiviljelysten reunamien kasvi. Nykyisin hirvenkelloa ta-
vataan harvinaisena tuoreilla niityillä, teiden ja ratojen varsilla, voimajohtoaukeilla, pa-
kettipelloilla ja metsänuudistusaloilla. Kasvupaikat ovat niittymäisiä ja avoimia. Hirven-
kelloa esiintyy Keski- ja Etelä-Suomessa. 

Eläinten kulkureitit 

Tervajärven alue on paikallisesti tärkeä hirvieläinten kesälaidun ja vasomisalue. Terva-
järven kohdalla hirvet ylittävät tien myös vaeltaessaan kesä- ja talvilaitumilleen. Toinen 
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hirvien vuodenaikaisvaelluksen reitti on Rässälänkorven kohdalla. Kolmas valtatien ylit-
tävä vaellusreitti on Vehniällä lentokenttäalueen pohjoispuolella. Lisäksi ylityspaikkoja 
on Alvajärven pohjoispäässä ja suunnittelualueen pohjoisosassa Vuorenmäen kohdalla. 

1.5.4 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys  

Asumisviihtyisyys muodostuu useista eri tekijöistä. Siihen liittyy niin luonnonympäristö 
kuin sosiaalinen ympäristö. Tuttu elinympäristö, ystävät ja tuttavat sekä muu sosiaalinen 
verkosto ovat tärkeitä tekijöitä asumisviihtyisyydessä. Suunnittelualueella asumisen viih-
tyisyystekijöitä ovat myös maaseutuympäristön väljyys, rauhallisuus ja maisema. Luonto 
koetaan tärkeäksi viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi. Tie vaikuttaa ihmisten liikkumiseen ja 
sitä kautta sosiaalisen verkoston muodostumiseen. Esim. Puuppolassa ja Vehniällä toi-
mivat aktiiviset kyläyhdistykset. 

Suunnittelualueen suurin kaupunginosa on Tikkakoski. Puuppolan lisäksi alueen etelä-
puolelle jäävät Kirrin ja Palokan alueet, joka ovat merkittäviä kauppa- ja palvelukeskuk-
sia. Hankealueen asukkaat käyttävät hyvin paljon Kirrin tai Palokan palveluita. Alueen 
pohjoisosassa on Laukaan kunnan Vehniän kylä. Lisäksi valtatien vaikutusalueeseen 
kuuluvat Alvajärven itäpuolella sijaitsevat Heikkilän ja Matinmäen kaupunginosat.  

Puuppolan keskusta ja palvelut sijaitsevat valtatien länsipuolella. Puuppolassa on päivä-
koti, koulu, vanhainkoti, paikallinen lähikauppa ja pienyrityksiä. Puuppolassa on myös 
useita hevostalleja.  

Puuppolassa asuvat arvostavat alueen rauhallisuutta, luontoa ja maisemaa. Asuinkus-
tannukset, liikenneyhteydet ja tuttu ympäristö ovat tärkeitä tekijöitä asuinpaikan valin-
nassa, kun taas kauppa- ja kunnalliset palvelut eivät ole kovin merkittäviä. Koulun lähei-
syys ja turvalliset kulkuyhteydet sinne ovat tärkeitä erityisesti lapsiperheille. 

Nykyinen valtatie kulkee Tikka-Mannilan kaupunginosan halki. Tikka-Mannilassa ei ole 
selkeää keskustaa. Lähimmät palvelut ja koulu ovat Tikkakoskella, jonne on matkaa 3-5 
kilometriä. Pohjoisessa Tikka-Mannila rajoittuu Tikkakosken lentokenttäalueeseen  

Tikkakosken lentokenttäalueen pohjoispuolelta sijaitsee Vehniän kylä, joka on Laukaan 
läntisin kylä. Vehniän kylään lyö voimakkaan leimansa läpi kulkeva nelostie.  

Nykyisen valtatien varrella Puuppolassa, Kuukanpäässä, Matinmäessä, Tikka-
Mannilassa ja Vehniällä asuvat pitävät tietä vaarallisena, vaikeasti ylitettävänä ja ruuh-
kaisena. Asukkaiden mielestä tie jakaa asuinaluetta. Liikenteestä aiheutuu meluhaittoja 
ja jonkin verran myös pölyhaittoja. Osa asukkaista pyrkii välttämään nykyisen valtatien 
käyttöä. Myös Alvajärven ympäristössä tietä pidetään turvattomana ja ruuhkaisena. 
Myös tieliikenteen aiheuttama melu on merkittävä haitta alueen asukkaille. 

1.5.5 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet 

Suunnittelualue kuuluu Tuomiojärven - Palokkajärven vesistöalueeseen. Vesistöt ovat 
pitkänomaisia ja seurailevat murroslaaksoja. Korttajärvi, Lehesjärvi ja Alvajärvi, jotka si-
jaitsevat suunnittelualueen eteläjaksolla välillä Kirri-Puuppola, ovat reheviä ja hajakuor-
mituksen rasittamia. Puuppolan Korttajärvi ja Lehesjärvi ovat matalia ja niitä ympäröivät 
rinnepellot. Alvajärven rannoilla on asutusta, joka on tiheintä järven itä- ja etelärannalla. 
Pohjois- ja länsirannalle jää asutuksen väliin viljeltyjä peltoja. Suunnittelualueen pohjois-
osassa sijaitseva Alanen, joka laskee Puuppolan järviin, on myös peltojen ja asutuksen 
ympäröimä. Järviä on kunnostettu ns. ALVA-hankkeissa. 

Ympäristöhallinnon pintavesien uuden ekologisen ja kemiallisen luokittelun mukaan 
suunnittelualueella olevat vesistöt kuuluvat luokkaan välttävä. Luokittelu on tehty pää-
osin vuosien 2000 - 2007 seurantatulosten perusteella. Järvillä ei ole alueellista kalata-
loudellista arvoa, mutta järvet ovat kuitenkin merkityksellisiä lähiympäristössä asuville 
virkistyskalastajille. 
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Pohjavedet 

Suunnittelualueella on kolme I-luokan pohjavesialuetta Kirrin (0918001), Liinalammen 
(0918004) ja Tikka-Mannilan (0918051) pohjavesialueet. 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu on laatinut vuonna 2013 Kirrin ja Keski-
Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Suunnitelma on liitetty tiesuunnitelman 
osaan T16.4 muut selvitykset ja suunnitelmat.  

Kirrin pohjavesialue 

Kirrin pohjavesialue (pinta-ala n.1,04 km²) on Lintukankaan kalliomäen kylkeen kerros-
tunut hiekka-soramuodostuma. Valtatien 4 uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta. Alueelta 
on otettu maa-aineksia. Pohjavesi alueelta virtaa kohti Alvajärven rannassa olevaa ve-
denottamoa. Hyvin vettä johtava sorakerros on 5 - 8,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Pohjavesi virtaa kalliomäeltä kaakkoon kohti Alvajärveä. Pohjavettä virtaa Alvajärven 
ranta-alueella myös pohjoisesta etelään. Alvajärven pintavettä rantaimeytyy harjuun, 
kun Kirrin vedenottamosta pumpataan vettä. Vedenottamon raakavedestä on huomatta-
va osa Alvajärvestä rantaimeytyvää pintavettä ja raakavesi käsitellään Keski-Palokan 
vedenottamolla.  Vedenottamosta on saatavissa jatkuvasti 600 m3/d (vedenottolupa 800 
m3/d) ensiluokkaista talous- ja juomavettä.   

Liinalammen pohjavesialue 

Liinalammen pohjavesialue (pinta-ala n. 2,12 km²) sijoittuu itä-länsisuuntaiselle pitkit-
täisharjujaksolle valtatien 4 linjauksen länsipuolelle. Harju on leveä sekä tasainen ja se 
on osittain kasautunut kalliomoreenimäkien sivuille. Harjun maaperä on hienoa hiekkaa, 
hiekkaa ja soraa. Harjun laiteet ovat silttiä. Pohjavesi virtaa harjussa pääasiassa lännes-
tä itään. Liinalammen alueen itäosassa sijaitsee Liinalammen vedenottamo. 

Tikka-Mannilan pohjavesialue 

Tikka-Mannilan pohjavesialue (pinta-ala n. 2,43 km²) sijoittuu itä-länsisuuntaiselle harju-
jaksolle. Valtatien 4 uusi linjaus halkoo pohjavesialuetta. Itäisen osa-alueen eteläreuna 
on maaperältään verrattain hienojakoista, mutta keski- ja pohjoisosassa aines on karke-
aa kivistä hiekkaa ja soraa. Harjun laella on laaja itä-länsisuuntainen maanottoalue. 
Pohjaveden päävirtaussuunta on lännestä itään ja pohjavettä purkautuu mm. ympäröi-
viin lähteisiin.  

Pohjavesialueella ei ole ottamoa. 

Pohjavesialueet on esitetty yleiskartoilla ja suunnitelmakartoilla tiesuunnitelman osassa 
B. 

1.5.6 Melu ja tärinä 

Melu 

Nykyisen valtatien varrella 4 Alvajärven ympäristössä, Puuppolassa, Matinmäessä, Tik-
ka-Mannilassa ja Vehniän Ala-Pohjassa tieliikenne aiheuttaa meluhaittoja, mikä heiken-
tää merkittävästi alueen asukkaiden viihtyvyyttä.   

Valtatien 4 tiesuunnitelmaosuudelta on tehty liikennemelun leviämismallinnus sekä ny-
kyiselle että suunnitellulle tieverkolle. Melulaskennat ja meluntorjunta perustuvat vuoden 
2040 ennustetilanteen mukaisiin liikennemääriin.    

Tiesuunnitelmaan liittyvä liikennemeluselvitys on esitetty tiesuunnitelman osassa C 
asiakirjassa 16T-1. Selvityksessä on kuvattu mm. käytetty laskentamenetelmä, meluun 
liittyvät valtioneuvoston ohjearvot sekä ohjearvot ylittävälle melulle altistuvien asukkai-
den ja lomakiinteistöjen määrät. 

Ennustetilanteessa vuonna 2040 nykyisellä tieverkolla ohjearvon 55 dB ylittävälle keski-
äänitason vyöhykkeelle jää päivällä 241 asukasta (88 asuinkiinteistöä) ja yöllä 156 asu-
kasta (58 asuinkiinteistöä). Loma-asumiseen käytettävistä kiinteistöistä neljä (4) sijaitsee 
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yli 55 dB meluvyöhykkeellä ja yhteensä 33 kiinteistöä sijaitsee loma-asumiselle sovellet-
tavan ohjearvon 45 dB ylittävillä meluvyöhykkeellä. 

Suunnittelualueen tuntumassa sijaitsee Jyväskylän lentoasema, jonka toiminnoista ai-
heutuvaa lentomelua ei suunnitelmassa ole huomioitu.  

Tärinä 

Raskaan liikenteen aiheuttama tärinä voi heikentää asumisviihtyisyyttä ja tärinästä voi 
aiheutua haitallisia vaikutuksia rakennuksille ja muille rakenteille tien lähialueella. Sa-
manaikainen liikennemelu pyrkii lisäämään tärinän haitalliseksi kokemista. Tieliikennetä-
rinän mahdolliset haittavaikutukset voivat ulottua kauemmaksi tiestä käytännössä pel-
kästään huonosti kantavilla pohjamaa-alueilla (pehmeä savi ja siltti sekä turve). Kanta-
vuudeltaan hyvillä pohjamailla (moreeni, sora, hiekka, kova siltti) tärinän asumisviihtyi-
syyttä heikentävä vaikutus ulottuu yleensä enintään noin 15 - 20 m:n etäisyydelle. 

1.5.7 Maa- ja kallioperäolosuhteet 

Vt 4 

Esitetyt pohjasuhdekuvaukset sekä arvioidut pohjanvahvistustoimenpiteet on tehty tie-
suunnitelman laatimista varten tiesuunnitelmatarkkuudella kustannusten selvittämiseksi 
ja yleiskuvan saamiseksi.  

Suunnittelualueen eteläpäässä Kirrin eritasoliittymän alueella moottoritie erkanee nykyi-
sen valtatien länsipuolelle. Pohjamaa on sitkeää silttiä noin  5 … 10 m syvyyteen. Tä-
män jälkeen noin plv 300 – 1400 on Lintukankaan kallio, jonka keskiosalle on suunnitel-
tu rakennettavaksi tunneli. Syvimmillään tien tasaus on yli 40 m kallion pinnan alapuolel-
la ja keskellä osuutta kallio on lähellä maanpintaa ohuen moreenikerroksen peittämänä.  

Lintukankaan kallion jälkeen on lyhyt, syvimmillään yli 8 m pehmeikkö, jonka jälkeen 
maasto jatkuu moreenipohjaisena. Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla valtatie on 
noin 5 m syvyisessä moreenileikkauksessa, minkä jälkeen maasto kohoaa niin, että noin 
plv 2300 - 2900 leikkaus on syvimmillään noin 25 m ja moreenipeite kallion päällä on 
ohuimmillaan vain 2 …3m. 

Moreeniosuus päättyy noin pl 3700, missä tullaan alavammalle pienten järvien väliselle 
kannakselle ja ylitetään järviä yhdistävät Laahajoki ja Makkarajoki. Pohjamaa on täällä 
pääosin pehmeää silttiä syvimmillään yli 8 m syvyyteen. Erityisesti jokien läheisyydessä 
on pohjamaa hyvin pehmeää liejuista silttiä. 

Makkarajoen jälkeen tie palaa nykyiselle linjaukselle moreenimäkien reunaan ja paikoin 
ylitetään tien itäpuolelle jäävä silttipehmeikkö. Puuppolan eritasoliittymä on koillisosil-
taan pehmeällä pohjamaalla.  

Tikka-Mannilan pelto-osuudella plv 7700 - 8700 on maaperä n. 4,0 – 12,0 m syvyydelle 
asti sitkeää savea tai savista silttiä. Osuuden keskellä pinnassa on 2 - 4 m kerros peh-
meää turvetta. 

Plv 8700 – 9050 tie on maa- tai kallioleikkauksessa maaperän ollessa lähinnä moreenia 
joka on osin lohkareista. Ennen Tikkakosken eritasoliittymää on noin 300 m pituinen sy-
vä pehmeikkö, jossa turve-/savikerroksen paksuus on enimmillään n. 8 m. Tikkakosken 
eritasoliittymän kohdalla tie ylittää itä-länsi -suuntaisen harjumuodostuman syvimmillään 
noin 10 m syvyisessä leikkauksessa. 

Tikkakosken eritasoliittymän jälkeen tie sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisen moreeniharjan-
teen itäreunalle ja on moreeni- ja kallioleikkauksissa tai tasaisemmalla silttipohjamaalla 
matalalla penkereellä. Lentokentän eritasoliittymän jälkeen on syvimmillään yli 15 m sy-
vyinen moreeni/kallioleikkaus. Tielinjan itäpuolelle jää Isojoki, jonka laaksossa on syviä-
kin turve- ja silttipehmeiköitä. Kohteen loppupäässä noin pl 14000 vaiheilla tielinja riste-
ää Isojoen kanssa ja pehmeikön paksuus on enimmillään n. 13 m 
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Rinnakkaistie M1-M5-M7 

Moottoritien rinnakkaistienä M1 on nykyinen valtatie Kirrin eritasoliittymästä Makkarajo-
elle. Makkarajoen pehmeikön jälkeen maantie M5 leikkaa aluksi moreenirinteen muuta-
man metrin syvyisessä leikkauksessa. Tikka-Mannilassa maasto on tasaisempaa ja 
pohjamaa kantavaa silttiä tai hiekkaa ennen Tikkakosken harjumuodostumaa.  Tikka-
kosken jälkeen rinnakkaistie sijoittuu Isojokilaakson itäreunalle pääosin matalalle penke-
reelle tai pieneen leikkaukseen. Paikoin ylitetään pehmeitä matalia turve tai silttipeh-
meikköjä mutta enimmäkseen ollaan kantavilla pohjamailla lähellä laakson itäpuolen 
moreeniharjannetta. 

M4 

Rinnakkaistieltä ja Puuppolan eritasoliittymästä länteen johtava maantieyhteys ylittää 
ensin valtatien länsipuolella silttipehmeikön Autiojoen itärannalla. Lännempänä joen toi-
sella puolella maantie sijoittuu moreeniharjanteen reunalle, osalla matkaa kallioleikkauk-
seen.  

Tikkakoskentie M6 

Maantie siirtyy Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla nykyisen maantien eteläpuolelle ja 
pohjamaa on harjumuodostumassa hiekkaa yli 10 m syvyyteen. 

Lentoasemantie M8 

Lentokentän eritasoliittymässä ja valtatien länsipuolella Lentoasemantie sijoittuu kanta-
valle silttipohjamaalle. Liittymässä valtatie on noin 5 m syvyisessä leikkauksessa ja kal-
lio on parin metrin syvyydessä. Valtatien itäpuolella maantie ylittää Isojokilaakson peh-
meikön, jossa pehmeä turve/siltti ulottuu paikoin yli 10 m syvyyteen.  

Vehniäntie M9 

Vehniäntie sijoittuu nykyiselle kohdalle kantavalle silttipohjamaalle. 

1.5.8 Pilaantuneet maat (PIMA) 

Kirrin eritasoliittymän lähialueella sijaitsee Neste liikenneasema, jonka maaperä on ai-
koinaan todettu huoltamo- ja polttoaineenjakelutoiminnan vuoksi pilaantuneeksi. Maape-
rä on puhdistettu 2000-luvun alussa. Alueella tehdään edelleen pohjaveden tarkkailua. 

Muita PIMA-kohteita ei ole suunnitteluhankkeen välittömässä läheisyydessä. 

Kirrin PIMA-kohde on esitetty yleiskartalla.  
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1.6 Hankkeelle asetetut tavoitteet 

Valtakunnalliset, seudulliset ja alueelliset tavoitteet 

Valtatien 4 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski on laadittu tavoitteet, 
joissa on otettu huomioon tieosuuden asema osana valtakunnallisesti tärkeintä etelä – 
pohjoissuuntaista päätieyhteyttä sekä alueen paikalliset lähtökohdat. Hankkeen tavoit-
teet on ryhmitelty valtakunnallisiin yleistavoitteisiin sekä seudullisiin ja paikallisiin tavoit-
teisiin. 

Valtatien 4 valtakunnalliset yleistavoitteet 

- Kehitetään tieosuus valtakunnallisen pääväylän edellyttämään laatutasoon ja 
Euroopan Parlamentin päätöksen mukaisesti kansainväliseksi korkeatasoiseksi 
TEN-T-tieverkon osaksi.  

- Vähennetään liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi 
pääteille asetettujen tavoitteiden mukaisesti 

- Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-
aikojen ennustettavuutta 

- Otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

- Pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokonaisratkaisuun 

Valtatieosuutta koskevat seudulliset ja paikalliset tavoitteet: 

- Turvataan lähialueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuus 

- Turvataan sujuva yhteys Jyväskylän lentoasemalle 

- Tuetaan väyläratkaisulla seuturakenteen kehittymistä maakuntakaavan mukaisesti 

- Kehitetään tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat 
Jyväskylän seudun maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista 
kehittymistä. 

- Parannetaan paikallisen auto- ja kevyen liikenteen turvallisuutta  

- Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus 
minimoimalla valtatien aiheuttamat ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja 
estevaikutus) sekä haitat maankäytölle ja ottamalla huomioon alueen luonnon, 
maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet. 

- Varmistetaan joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille. 

Hankkeen tie- ja liikennetekniset tavoitteet 

Hankkeen tie- ja liikenneteknisten tavoitteiden lähtökohtana ovat olleet liikenne- ja vies-
tintäministeriön ja tieviranomaisen tieverkkoa ja tiestöä koskevat strategiat sekä liiken-
teen sujuvuudelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisäksi tavoitteiden määritte-
lyssä on otettu huomioon aiemmat hanketta koskevissa suunnitelmissa ja selvityksissä 
käsitellyt tavoitteet. 

Liikenteen sujuvuus 

Valtatien nopeustaso on koko valtatieosuudella 100 km/h. Liikenteen palvelutasoa pa-
rannetaan merkittävästi.  

Liikenneturvallisuus 

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee merkittävästi. Henkilövahinko-
onnettomuuksien määrä jäävät valtateiden keskiarvoa alhaisemmalle tasolle.  

Kevyt liikenne ja joukkoliikenne 

Uusien tiejärjestelyjen yhteyteen suunnitellaan riittävät ja turvalliset kevyen liikenteen 
yhteydet. 
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Linja-autoliikenteen palvelutaso ja kehittämismahdollisuuden säilytetään hyvänä. Varau-
dutaan tarvittavissa määrin pikavuoropysäkkeihin eritasoliittymissä. 

Erikoiskuljetukset ja hidas liikenne 

Turvataan sekä valtatien 4 suuntainen että valtatielle 4 liittyvä suurten erikoiskuljetusten 
liikennöinti. 

Parannetaan hitaan liikenteen ja valtatieliikenteen turvallisuutta ohjaamalla hidas liiken-
ne rinnakkaistiestölle. 

Ympäristöä koskevat tavoitteet 

Valtatien meluntorjuntaratkaisut mitoitetaan siten, että tieliikenteen melu ei ylitä valtio-
neuvoston asettamia ohjearvoja. 

Suojataan pohjavesialueet 

Otetaan huomioon suojeltavien lajien elinympäristöt ja kulkureitit sekä järjestetään hirvil-
le kulkuyhteys tien poikki. Pyritään turvaamaan muiden arvokkaiden luontokohteiden 
säilyminen. 

Pyritään sovittamaan tie maisemaan luontevalla tavalla. 

Suunnittelussa otetaan huomioon tien lähialueen ihmisten viihtyisyys ja liikkumistarpeet. 

Taloutta koskevat tavoitteet 

Kohdistetaan ja mitoitetaan tarvittavat toimenpiteet kustannustehokkaasti. 

Pyritään yhteiskuntataloudellisesti kannattavaan ratkaisuun. 
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2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 

2.1  Aiemmat suunnitteluvaiheet ja päätökset 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) päättyi vuonna 2003. Yhteysviranomai-
sena toiminut Keski-Suomen ympäristökeskus antoi lausunnon ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta 5.9.2003.  Ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että jotta lopulli-
nen käsitys vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja mahdollisesta keskinäisestä pa-
remmuudesta ympäristövaikutusten kannalta voitaisiin muodostaa, tarvitaan seuraavia 
lisäselvityksiä: 

• Museoviraston lausunnossaan edellyttämät lisäselvitykset, mitkä muinaismuisto-
lain mukaiset muinaisjäännökset osuvat hankealueelle ja mitä niiden huomioon-
ottaminen vaikuttaa kaikkien vaihtoehtojen toteutumiseen 

• Meluselvityksen saattaminen vaihtoehdon 2 osalta jaksolla Kirri - Puuppola ver-
tailukelpoiseksi muun aineiston kanssa 

• Tarkennuksia tievaihtoehtojen luontoselvityksiin 

Lisäselvitykset otettiin huomioon hankkeen yleissuunnitelmassa. 

Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009.  Liikennevirasto antoi hyväksymis-
päätöksen 27.3.2013.  

Yleissuunnitelma hyväksymisestä on tehty 2 valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Valitukset kohdistuivat pääosin Vehniän kohdan tiejärjestelyihin. Hämeenlinnan hallinto-
oikeus on päätöksessään hylännyt valitukset.  

Lainvoimainen yleissuunnitelman hyväksymispäätös saatiin 6.9.2013. Hyväksymispää-
tös on esitetty suunnitteluprosessiin liittyvässä aineistossa osassa A asiakirjassa 1.6T-2. 
 

2.2 Hanketyöskentely ja mukana olleet tahot 

Yleistä 

Tiesuunnitelma laatiminen aloitettiin maaliskuussa 2011. Suunnittelutyön alkuvaiheessa 
viimeisteltiin suunnittelutyön projektisuunnitelma sekä vuorovaikutussuunnitelma, joissa 
määriteltiin sekä suunnittelutyöhön liittyvien toiminnot aikatauluineen että suunnittelun 
aikaisen tiedottamisen ja muun vuorovaikutuksen toteuttaminen.  

Hankeryhmä 

Hankeryhmä on vastannut suunnittelun ohjaukseen ja sisältöön sekä tiedottamisen ja 
muun vuorovaikutuksen toteuttamiseen liittyvästä päätöksenteosta. Hankeryhmä ko-
koontui tiesuunnitelman laadinnan aikana kuusi (6) kertaa.  

Hankeryhmään kuuluivat: 
- Kari Komi, puheenjohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus L-vastuualue 
- Auvo Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus Y-vastuualue  
- Veijo Korpi, Keski-Suomen ELY-keskus Y-vastuualue 
- Pekka Kokki, Keski-Suomen liitto 
- Olli Lampinen ja Miikka Kumpulainen, Keski-Suomen Museo 
- Vesa Rajaniemi, Jyväskylän kaupunki 
- Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki 
- Kalevi Virtanen ja Mari Holmstedt, Laukaan kunta 
- Pentti Manninen, Laukaan kunta 
- Esa Kainulainen, Finavia Jyväskylän lentoasema 
- Mikko Römpötti, Ilmavoimat esikunta 
- Arto Rissala, Ilmavoimat  Tikkakoski 
- Pekka Karhinen, Destia Oy (konsultin projektipäällikkö) 
- Seppo Viitala, Destia Oy (konsultin pääsuunnittelija) 
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- Veli-Matti Leppälä, Destia Oy, projektisihteeri   
 

ELY-keskuksen Y-vastuualueen henkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti hankeryhmätyös-
kentelyyn. Lisäksi Y-vastuualueen asiantuntijoiden kanssa suunnitelmaratkaisuja on 
käyty läpi useampaan kertaan. Y-vastuualue antaa kannanoton tiesuunnitelmasta.  

Asiantuntijaryhmät 

Teknisiä asioita on käsitelty eri alojen asiantuntijoiden kanssa pienryhmissä mm. kaavoi-
tus-, museo-, pelastus, ja tunneliasioissa. Lisäksi pienryhmissä on käsitelty mm. ihmisiin 
ja luontoon kohdistuvia vaikutuksia.    

2.3 Kytkennät kaavoitukseen sekä alueen muuhun suunnitteluun ja ra-
kentamiseen 

Kaavoitus 

Lintukankaan eritasoliittymän poikittaisyhteys M2 on Puuppola – Lintukangas osayleis-
kaavan vastainen. Luonnosvaiheessa olevassa Jyväskylän kaupungin kattavassa yleis-
kaavassa on poikittaisyhteyden M2 uusi linjaus otettu huomioon. 

Laukaan kunta käynnistää keväällä 2014 uudelleen Vehniän kylän osayleiskaavoitusta. 
Kunta huomioi kaavoituksessa tiesuunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt. 

Muu suunnittelu 

Suunnittelutyön aikana on tehty yhteistyötä puolustusvoimien edustajien kanssa Tikka-
kosken tukikohdan (varalaskupaikat) kehittämiseen liittyen.  

Jyväskylän lentoaseman kiitoradan pohjoispäässä on lentoliikennettä haittaavien mo-
reeni- ja kalliomäkien madaltamisesta on tehty alustavia ottosuunnitelmia.  

2.4 Vuoropuhelu ja tiedottaminen 

Tiesuunnitelman aloittamisesta kuulutettiin maantielain edellyttämällä tavalla. Aloitus-
kuulutus julkaistiin 8.11.2012 Keskisuomalaisessa ja Laukaa-Konnevesi -lehdessä. 

Tiesuunnitelmavaiheessa järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, joista ensimmäinen pidettiin 
17.1.2012 ja toinen 14.11.2012. Yleisötilaisuudet järjestettiin Puuppolan koululla iltatilai-
suuksina. Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin alueen lehdissä ja medialle tehtiin erillinen tilai-
suudesta tiedote. Yleisötilaisuuksissa koottiin sekä kirjallista että suullista palautetta ti-
laisuuteen osallistujilta. Yleisötilaisuudessa esiteltiin myös kiinteistövaikutusselvitystä 
(KIVA-selvitystä).  

Hankeryhmän tiedottamiseen käytettiin lisäksi projektipankkia, jonne koottiin mm. muis-
tioita ja suunnitelmaluonnoksia. 

Tiesuunnitelman aikaisen vuoropuhelun aikana muodostui käsitys, että hankkeella on 
varsin laaja hyväksyntä alueen maanomistajien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien 
keskuudessa. 

2.5 Muiden omistamien laitteiden suunnittelu 

Suunnittelualueella on mm. seuraavien toimittajien johtoja, kaapeleita, putkia ja laitteita: 

- Fingrid Oyj  

- Elenia Oy  

- TeliaSonera Oyj 

- Elisa Oyj 

- Vattenfall Verkko Oy 
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- Jyväskylän Energia Oy 

- Finnavia Oyj 

- Peltosuon vesiosuuskunta 

- Tikkamannilan vesiosuuskunta 

- Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 

- Vehniän vesiosuuskunta 

- Yksittäisten maanomistajien vesiputkia. 

Laitteiden omistajilta on saatu alustavaa tietoa siirtokustannuksista. Tarkemmat kustan-
nustiedot edellyttävät johtojen omistajilta tarkempaa suunnittelua. 

Tiesuunnittelun aikana on koottu kyseisten toimittajien johdoista saatavilla olleet lähtö-
tiedot, jotka on otettu huomioon ratkaisuja suunniteltaessa. 
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3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 

3.1 Tiejärjestelyt 

3.1.1 Ajoneuvoliikenne  

Päätie 

Valtatien 4 uusi moottoritieosuus alkaa etelässä nykyiseltä moottoritieltä Kirrin eritasoliit-
tymästä ja päättyy pohjoisessa maantien 6375 Vehniäntien liittymään. Tiesuunnitelman 
pituus on noin 14,7 kilometriä.  

Moottoritie on linjattu alkupäässä uuteen maastokäytävään Kirrin ja Puuppolan Makka-
rajoen välillä. Makkarajoen ja Vehniäntien liittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyisen 
valtatien 4 maastokäytävään. 

Liittymäjärjestelyt 

Uudelle moottoritielle ei sallita tasoliittymiä. Valtatielle rakennetaan kaikkiaan neljä uutta 
eritasoliittymää (E2, E3, E4 ja E5). Nykyisen Kirrin eritasoliittymän E1 rampit sovitetaan 
uuteen moottoritiehen. Lisäksi parannetaan Vehniäntien maantien 6375 tasoliittymää, jo-
ta ennen varsinainen moottoritieosuus loppuu. 

E1, Kirrin eritasoliittymä  

- eritasoliittymä toteutetaan kehittämällä Kirrin nykyistä eritasoliittymää 

- nykyisten ramppien suuntaisliittymät liitetään uuden moottoritien kaistoihin ja linja-
ukseen 

- eritasoliittymän itäpuolelle rakennetaan kiertoliittymä, johon liitetään ramppien li-
säksi rinnakkaistie ja Kirrin rantaan johtava yksityistie 

 

E2, Lintukankaan eritasoliittymä  

- eritasoliittymän kautta on kulku rinnakkaistielle ja Puuppolantielle maantielle 630 

- eritasoliittymä toimii aikanaan myös yhteytenä valtatien 4 ja suunnitellun Jyväsky-
län läntisen ohikulkutien välillä 

- eritasoliittymän ja Jyväskylän läntisen ohikulkutien valmistuttua syntyy erikoiskulje-
tuksille uudet yhteydet valtatieltä 4 länteen valtatielle 23 ja etelään valtatielle 9      

- eritasoliittymä toteutetaan neljällä suoralla rombisella yksisuuntaisella rampilla 

 

E3, Puuppolan eritasoliittymä   

- eritasoliittymän kautta on kulku rinnakkaistien lisäksi maanteille 630 Kuikantie, 
16707 Autiokankaantie ja 16709 Salmelantie  

- Eritasoliittymä toteutetaan neljällä suoralla rombisella yksisuuntaisella rampilla  

 

E4, Tikkakosken eritasoliittymä   

- eritasoliittymän kautta on kulku rinnakkaistien lisäksi maanteille 6300 Tikkakosken-
tie ja 638 Kuukanpääntie  

- eritasoliittymään rakennetaan tärkeä saattoliikenne pysäkki  

- eritasoliittymä toteutetaan neljällä suoralla rombisella yksisuuntaisella rampilla  

- ramppien päihin poikittaisyhteydelle rakennetaan kiertoliittymät 

 

E4, Lentoaseman eritasoliittymä   

- eritasoliittymän kautta on kulku rinnakkaistielle sekä Jyväskylän lentoasemalle Len-
toasemantietä maantietä 6300 pitkin  
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- eritasoliittymä toteutetaan neljällä suoralla rombisella yksisuuntaisella rampilla  

 

Nykyisen Vehniäntien maantien 6375 tasoliittymän parantaminen 

- tasoliittymän kaistoitusperiaate pysyy nykyisellään 

- liittymän keskisaarekkeet rakennetaan korotettuina 

- liittymän kautta yhteys Vehniäntien lisäksi rinnakkaistielle 

Rinnakkaistie 

Rinnakkaistie (M1, M5 ja M7) rakennetaan koko suunnitteluosuudelle Kirrin ja Vehniän-
tien maantien 6375 liittymän välille . Kirrin ja Makkarajoen välillä syrjään jäävä nykyinen 
valtatie 4 toimii rinnakkaistienä.  

Eteläpäässä Kirrissä rinnakkaistie liittyy Puuppolantien maantien 630 kautta Saarijärven-
tiehen maantiehen 16689. Pohjoispäässä rinnakkaistie liittyy Vehniäntiehen maantiehen 
6375. 

Muut yleiset tiet 

Valtatien ja sen rinnakkaistienä olevien maanteiden M1, M5 ja M7 lisäksi tiesuunnitel-
massa on esitetty seuraavien yleisten teiden suunnitelmat: 

- M2, joka liittää Puuppolantien maantien 630 Lintukankaan eritasoliittymään 

- M3, joka liittää Salmelantien maantien 16709 rinnakkaistien kautta Puuppolan eri-
tasoliittymään 

- M4, joka on uusi maantieyhteys Puuppolan eritasoliittymästä Kuikantielle maantiel-
le 630 

- M6, joka on liittää Tikkakoskentien M6300 ja Kuukanpääntien M638  Tikkakosken 
eritasoliittymään 

- M8, joka liittää Lentoasemantien M632 Lentoaseman eritasoliittymään 

- M9, joka on nykyiselle paikalleen parannettava Vehniäntie M6375   

- M10, joka on Autiokankaantien M16707 liittymä maantiehen M4 

- M11, joka on Kuikantien M630 liittymä maantiehen M4  

- M12, joka on Puuppolantien M630 parannettava osuus maantien M2 ja Jyväskylän 
läntisen ohikulkutien liittymien kohdalla 

 

3.1.2 Joukkoliikenne ja hidas liikenne 

Suunnittelualueen linja-autoliikenne on suunniteltu siten, että se palvelisi parhaiten jouk-
koliikenteen käyttäjiä ja että sen palvelutason kehittäminen olisi mahdollisimman jousta-
vaa. Suunnitteluratkaisuissa on varauduttu joukkoliikenteen laatukäytävän Jyväskylä – 
Äänekoski kehittämiseen. 

Eritasoliittymiin rakennetaan pysäkkiparit sekä liityntä- ja saattoliikenteen pysäköintialu-
eet. Rinnakkaistielle rakennetaan pysäkkiparit päätien poikittaisyhteyksien liittymiin. Py-
säkkien tilavarauksissa varaudutaan pysäkkikatoksiin. 

Moottoritielle kuulumaton hidas liikenne ohjataan rinnakkaistielle.  

3.1.3 Erikoiskuljetukset 

Moottoritietä pitkin voivat kulkea normaalisti enintään 5,5 metriä korkeat kuljetukset ja 
korkeammat kuljetukset ohittavat eritasoliittymien (E2-E5) risteyssillat ramppeja pitkin. 

Lintukankaan tunneli sulkee erikoiskuljetusten (korkeus yli 5,5 m) runkoreitin nykyisen 
Palokan eritasoliittymän ja suunnitellun Lintukankaan eritasoliittymän välillä. Uusi runko-
reittiyhteys muodostuu reitille maantie 16685 (Palokan eritasoliittymä) – maantie 16689 
Saarijärventie – M2 (Lintukankaan eritasoliittymä E2) – valtatie 4. Uusi reittiyhteys on in-
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ventoitava sekä poistettava mahdolliset esteet kuljetuksille.   

3.1.4 Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen kulku valtatien suunnitteluosuudelta 4 kielletään. Hankkeen yhteydes-
sä on suunniteltu kattavat kevyen liikenteen yhteydet. 

Rinnakkaisteiden yhteyteen rakennetaan koko suunnitteluosuudelle erillinen kevyen lii-
kenteen väylä. Kaikkien eritasoliittymien poikittaisyhteyksiin rakennetaan kevyen liiken-
teen väylät. Väyliltä on yhteydet linja-autopysäkeille sekä saatto- ja liityntäliikenteen py-
säköintialueille. 

3.1.5 Pysäköintialueet  

Lentokentän eritasoliittymän läheisyyteen on suunniteltu pysäköintialue.  

Ilmavoimat hyödyntää pysäköintialuetta varalaskupaikalla tehtäviin harjoituslentoihin se-
kä poliisi hyödyntää pysäköintialuetta raskaan liikenteen valvontaan. 

3.1.6 Kunnossapitokaluston kääntöpaikat 

Hankkeen eritasoliittymien keskinäiset etäisyydet ovat 3-4 kilometriä, jolloin erillisiä 
kääntöpaikkoja ei tarvita. 

3.1.7 Lintukankaan tunneli ja sen tekniset järjestelmät 

Kirriin Lintukankaan kohdalle on suunniteltu noin 700 metriä pitkä kaksoistunneli, jossa 
kummallakin ajosuunnalla on oma kaksikaistainen ajoneuvotunneli, joiden välillä on noin 
11 metriä leveä kallioseinämä. Tunneli on pohjoisen suuntaan nouseva. Tunnelin vapaa 
korkeus on 5,5 metriä ja kaistaleveys 3,75 metriä. Sisäpientareen leveys on 2,45 ja ul-
kopientareen leveys 3,25 metriä.   

Lopullinen Lintukankaan tunnelin pituus ratkaistaan valtatien 4 parantamisen toteutus-
vaiheessa. Tiesuunnitelman tiealuevaraus on tehty siten, että tunneli voidaan rakentaa 
lyhyempänäkin noin 500 metrin pituisena, jolloin kallioleikkaukset vaativat enemmän ti-
laa.   

Tunneli tiivistetään tarvittavin kohdin sementti-injektoinnilla siten, että tunnelissa ei 
esiinny haitallisia vesivuotoja eikä tunnelin ympäristölle aiheudu haitallisia muutoksia. 
Kallio lujitetaan systemaattisella pultituksella ja ruiskubetonilla siten, että kalliotilat pysy-
vät stabiileina. Kalliotunnelin holvi verhoillaan kauttaaltaan lämpöeristetyllä verhousra-
kenteella siten, että holvin  ja  seinien  vesivuodot  sekä  jäätyvän  veden  aiheuttamat  
haitat  ja vauriot vältetään. Verhousrakenne muodostuu pulteilla kallioon kiinnitetystä 
lämpöeristeestä joka on palosuojattu ruiskubetonilla. Tunneliseinät varustetaan ajoneu-
von törmäykselle mitoitetuilla betonisilla törmäyskaide-elementeillä.   

Tunneliputket yhdistetään toisiinsa yhdyskäytävillä. Onnettomuustilanteessa yhdyskäy-
tävät toimii pelastustienä tunnelista toiseen Yhdyskäytäviin sijoitetaan paineistuspuhal-
timet  ylipaineen  aikaansaamiseksi. Tunnelin ja yhdyskäytävien väliset poistumistieovet 
ovat palo-ovia ja ne on mitoitettu henkilöliikenteelle.  

Tekniset tilat 

Tunnelia varten joudutaan rakentamaan erilliset tekniset rakennukset eteläpäähän (koko 
6 x 21 metriä) ja pohjoispäähän (koko 6 x 7 metriä). Tilavaraukset rakennuksista ja nii-
den vaatimasta huoltoajoneuvojen tilasta on esitetty tiesuunnitelman kartoilla. 

Eteläpään laiterakennukset yhteyteen sijoitetaan pesuvesiallas kooltaan 180 m3 ja palo-
vesiallas kooltaan 90 m3. Palovesialtaan voi korvata liitämällä palovesijohto suoraan ve-
sijohtoverkkoon. 

Tunnelin tarkemmat varusteiden suunnitelmat on esitetty tiesuunnitelman osassa D 
16TT Tunnelin pääpiirustukset. 
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3.1.8 Varalaskupaikat 

Tikkamannilan varalaskupaikka 

Tiesuunnitelman paaluvälille 6670 – 8370 (kiitotien pituus 1,7 km) rakennetaan Tikka-
Mannilan kriisiajan olosuhteisiin tarkoitettu varalaskupaikka. Varalaskupaikka varuste-
taan betonisella keskikaiteella, joka voidaan tarvittaessa siirtää pois. Tikka-Mannilan va-
ralaskupaikalla moottoritien ajoneuvoliikenteen ajoradat sijaitsevat välittömästi betonisen 
keskikaiteen molemmin puolin.   

Lentokentän varalaskupaikka 

Lentokentän varalaskupaikka rakennetaan paaluvälille 10280 – 11980 (kiitotien pituus 
1,7 km). Varalaskupaikka on tarkoitettu puolustusvoimien vuosittaisiin harjoituksiin, jotka 
kestävät järjestelyineen noin viikon verran. Varalaskupaikan keskialueelle merkitään le-
veä sulkualue erottamaan vastakkaiset moottoritien liikennevirrat toisistaan. Lentoken-
tän varalaskupaikalle ei asenneta kaiteita. 

Tiesuunnitelmaan sisältyy Lentokentän eritasoliittymän läheisyyteen rakennettava P-
alue, jota Ilmavoimat hyödyntää varalaskupaikan harjoituskäytön yhteydessä ja muutoin 
poliisi raskaanliikenteen valvonnassa. 

3.1.9 Teiden hallinnolliset ja toiminnalliset järjestelyt 

Hallinnolliset järjestelyt ja muutokset on esitetty hallinnollisten järjestelyjen yleiskartoilla 
tiesuunnitelman osassa B asiakirjassa 2.2T-1. 

Moottoritie 
 
Uusi suunniteltu valtatie 4 muuttuu moottoritieksi koko suunnitelmaosuudeltaan. Myös 
eritasoliittymien rampit ovat osa moottoritietä. 
 
Moottoritiellä on kielletty hidas ja kevyt liikenne, jotka käyttävät rinnakkaisväyliä.  

 
Maantiet 

Tiejärjestelyjen yhteydessä syrjään jäävät valtatien osat muutetaan maantieksi tai pure-
taan.  

Nykyinen valtatien muuttuu seututietasoiseksi maantieksi niiltä osin kun se on toiminnal-
lisesti moottoritien rinnakkaistie 

M630, Puuppolantie syrjään jäävältä osuudelta väliltä Kirrin eritasoliittymä (E1) – Uusi 
Puuppolantie (M4) muuttuu paikallista liikennettä palvelevaksi yhdystieksi (viisi numeroi-
nen maantie). 

M632 Lentoasemantie jää syrjään jäävältä osuudeltaan maantiealueeksi.  

Seuraavat nykyisten maanteiden osat muuttuvat yksityisteiksi: 

• M16709 Puuppolankoskentie nykyisen Puuppolantien M630 ja nykyisen 
valtatien 4 välillä   

• M16709 Salmelantie rinnakkaistien M5 ja uuden Salmelantien linjauksen 
M3 välillä  

• M16707 Autiokankaantie Kuikantien M630 ja uuden maantien M4 välillä  

 

Maanteiden varteen esitetyt kevyen liikenteen väylät ovat hallinnollisesti maantien osia. 

Tie- ja liikennejärjestelyt on esitetty yleiskartoilla. Yksityiskohtaiset järjestelyt on esitetty 
suunnitelmakartoilla, liikenneteknisissä poikkileikkauksissa ja pituusleikkauksissa osas-
sa. 

Suunnitelmakartat, poikkileikkaukset ja pituusleikkaukset ovat tiesuunnitelman osassa 
B. 
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Yksityistiet 

Hankkeeseen sisältyvät yksityistiet jäävät Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan tai 
yksityistiehoitokuntien ylläpidettäviksi. 

 

3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt 

Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt on esitetty suunnitelmakartoilla ja pituusleikkauk-
sissa osassa B. 

Kaikille kiinteistöille on yhteydet pääsääntöisesti maanteiden tai yksityisteiden kautta.  

Valtatielle 4 ei sallita yksityisten teiden liittymiä tai maatalousliittymiä. 

 

3.3 Tekniset ratkaisut ja mitoitus 

3.3.1 Teiden mitoitusnopeudet, leveydet ja päällysteet  

Valtatien 4 nopeusrajoituksena tiesuunnitelmassa on käytetty 100 km/h ja muilla maan-
teillä on käytetty 60 km/h mitoitusnopeutta. 

Mitoitusajoneuvona yleisellä tieverkolla on ollut 25 metriä pitkä moduulirekka. 

Uuden valtatien sillat ja liikennetunneli on mitoitettu pystysuunnassa alikulkukorkeusvaa-
timukselle 5,5 metriä. 

Erikoiskuljetusreitin mitoitus on tehty mitoitusajoneuvolla, jonka maksimi leveys on 7,0 
metriä ja alikulkukorkeusvaatimus 7,0 metriä sekä pituus 40 metriä. 

 

3.3.2 Liikenteenohjaus ja liikenteen hallinta  

Liikenteen ohjaus 

Kiinteä liikenteenohjaus on esitetty viitoituksen osassa C yleiskartoilla 12T-1 ja 12T-2. 

Opastuksen kohdevalinnat perustuvat Liikenneviraston ohjeeseen viitoituksesta valta-, 
kanta- ja seututeillä.  

Liikenteen hallinta 

Tiesuunnitteluun liittyvinä selvityksenä on tehty hankkeen liikenteen hallinnan esiselvitys 
sekä Lintukankaan tunnelin liikenteenhallinnan yleissuunnitelma. Esiselvityksessä on 
tarkasteltu hankkeen ”avo-osuuden” ja lentokentän varalaskupaikan liikenteenhallinnan 
ratkaisuja alustavien kustannuksineen.    

Suunnittelukohteen erikoispiirteinä ovat Lintukankaan tunneli sekä Tikka-Mannilan ja 
Lentokentän varalaskupaikat. Lentokentän varalaskupaikkaa käytetään vuosittain. Tik-
ka-Mannilan varalaskupaikka on tarkoitettu poikkeusajan olosuhteisiin. 

Lintukankaan tunneli 

Lintukankaan tunnelin liikenteen hallinta hoidetaan telematiikan avulla. Liikenteen hallin-
tajärjestelmä koostuu vaihtuvista nopeusrajoituksista, vaihtuvista varoitusmerkin ja tie-
dotusopasteiden ryhmistä, ajokaistan yläpuolisista muuttuvista opasteista, kiertotieohja-
uksen prismaopasteista sekä sään, kelin ja liikenteen seurantalaitteistoista.    

Lintukankaan tunnelin liikenteenhallinnan yleissuunnitelma on esitetty suunnitelman 



Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 

TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T                                                         30(52) 
 

 

 

osassa D asiakirjassa 16TT. 

Lentokentän varalaskupaikka 

Varalaskupaikan liikenne ohjataan tarvittaessa telematiikan avulla kiertoteille. Liikenteen 
hallintajärjestelmä koostuu samantyyppisistä elementeistä kuin Lintukankaan tunnelin 
järjestelmä. 

Varalaskupaikan kiertoteinä toimivat moottoritien eritasoliittymät ja rinnakkaistie. Kierto-
tieohjaus saadaan käyttöön muutamassa minuutissa. Ohjauksen käyttö on mahdollista 
äkillisen tarpeen tullen muissakin moottoritien poikkeustilanteissa kuin varalaskupaikko-
jen lentotoiminnassa.   

Liikenteen hallinnan esiselvitys on esitetty suunnitelman osassa D asiakirjassa 12TT-1. 

3.3.3 Valaistus 

Valtatie 4 valaistaan yhtenäisesti paaluvälillä 0 – 14500. Valaistus liittyy hankkeen alus-
sa sekä lopussa nykyisiin valaistuksiin. Em. paaluvälillä oleva nykyinen tievalaistus pu-
retaan. 

Kaikkien eritasoliittymien rampit ja niiden väliset tieosuudet valaistaan. Lisäksi valais-
taan hankkeeseen liittyviä maanteitä, kiertoliittymiä, kevyen liikenteen väyliä sekä saat-
to- ja liityntäpysäköintialueita sekä siltoja.  

Valtatien valaistusluokka on AL3 ja ramppien AL4a. Valtatien valaistuksessa käytetään 
kaksipuolista vastakkaista pylvässijoittelua.  

Saatto- ja liityntäpysäköintialueiden valaistusluokka on EA4.  

Maanteiden valaistusluokka on AL4a. Kevyen liikenteen väylien valaistusluokka on K5 
tai K6. 

Kirrin ja Tikkakosken eritasoliittymien kiertoliittymien valaistusluokka on AE3.  

Pylväinä käytetään törmäysturvallisia pylväitä. Pylväiden sekä niiden perustamistavan 
on oltava Liikenneviraston hyväksymiä. Puupylväitä ei saa asentaa sellaisenaan maa-
han kaivamalla. 

Hankkeeseen sisältyy Tikka-Mannilan ja Lentokentän varalaskupaikat. Varalaskupaikoil-
la harjoitettavan lentotoiminnan ajaksi on kaikki Tikka-Mannilan varalaskupaikan sekä 
osa Lentoaseman varalaskupaikan valaisinpylväistä poistettava. Tässä tiesuunnitelmas-
sa on karkeasti esitetty alueet, joista pylväät tulee poistaa. 

Rakennussuunnitelmassa on yksilöitävä kaikki varalaskupaikkojen poistettavat pylväät 
siten, että Liikenneviraston (Tiehallinnon) I-luokan varalaskupaikan mitoitusohjeessa esi-
tetyt etäisyysvaatimukset täyttyvät. Lentokentän varalaskupaikalla tulee pylväiden pois-
tamiseksi etsiä mahdollisimman helppo ja nopea tapa, esim. saranoilla varustetut pyl-
väät tms. 

Tässä tiesuunnitelmassa esitetty varalaskupaikkojen valaistusratkaisu perustuu normaa-
lien tievalaisimien käyttöön. Rakennussuunnittelun yhteydessä tulee tutkia myös valon-
heittimien käyttömahdollisuus.   

Uudet valaistuskeskukset ovat kotelointiluokan IP34 keskuksia, jotka asennetaan jako-
kaappeihin. Keskukset on sijoitettava siten, etteivät ne vaadi huoltotoimenpiteitä mootto-
ritieltä käsin. 

Keskuksissa tulee olla omilla pääkytkimillään erotettavat tievalaistus- ja telematiikka kis-
kostot sekä kaksi M2 –mittariristikkoa, toinen kWh –mittarille ja toinen YIT:n tievalopäät-
teelle. 

Rakennussuunnitteluvaiheessa etsitään valaistusteknisin laskelmin taloudellisin toteu-
tustapa. 
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Käytettävän valaistuslaskentaohjelman tulee täyttää standardin SFS-EN 13201-3 vaati-
mukset. 

Valaisimien tulee olla Liikenneviraston hyväksymiä ja varustettu kaksitehokuristimin se-
kä ohjausjohtimella toimivilla aikahidastetuilla tehonvaihtoreleillä esim. TRIDONIC ZRM 
U6L/T. 

Valaistuksen yleiskartoilla osassa C yleiskartoilla 11T-1 ja 11T-2 esitetään valaistavat 
kohteet vaadittavine valaistusluokkineen ja valaistusperiaatteineen. 

3.3.4 Sillat  

Tiesuunnitelmaan sisältyy yhteensä 23 siltapaikkaa, jotka sisältävät 26 siltaa. Silloista 
on 4 nykyisiä siltoja ja 22 uutta siltaa. Nykyisistä silloista 3 vaatii kunnostusta. 

Siltojen S5 (Korttajärven silta / pl 4200) ja S12 (Päivölän risteyssilta / pl 7450)) toimivat 
myös riistasiltoina ja tämä on huomioitu silta-aukkojen mitoituksessa. Silta S17 (Valka-
mäentien risteyssilta / 13540) on mitoitettu vinojalkaisena kehäsiltana, jonka leventämis-
tä riistasillan leveyteen tulee harkita toteutuksen yhteydessä. 

Hankkeen sillat on esitetty suunnitelman osassa C siltaluettelossa 7.2T. Merkittävimmis-
tä silloista on esitetty myös visualisointikuvat suunnitelman osassa C asiakirjassa 7.2T.  

3.3.5 Kuivatus 

Tiejärjestelyt muuttavat alueen kuivatusjärjestelyjä ja rankkasateiden aikana päällyste-
tyiltä tienpinnoilta tulee hetkellisesti varsin suuria hulevesimääriä laskuojiin, puroihin ja 
jokiin. Rankkasateen aikana saattaa esiintyä hetkellistä veden samentumista. 

Kiintoaineksen irtoamisen kannalta ongelmallisin aika on rakennusaika ja ensimmäiset 
vuodet rakentamisen jälkeen, jolloin luisien nurmetukset eivät sido kunnolla maa-
aineksia.  

Kirrin pohjavesialueen vedenottamo sijaitsee Alvajärven rannassa. Tiehankkeen toteut-
tamisen aikana huolehditaan, että alueen hulevedet eivät samenna Alvajärven vettä si-
ten, että siitä olisi vaaraa Kirrin pohjavedenottamon veden laadulle.  

Tiesuunnitelman suunnitelmakartoilla osassa B on esitetty teiden rummut sekä tarvitta-
vat laskuojat ja -johdot.  

3.3.6 Siirrettävät johdot ja laitteet 

Suunnitelmassa esitetyt tiejärjestelyt edellyttävät olemassa olevien johtojen ja laitteiden 
suojaamista ja siirtoa. Näistä merkittävimmät on esitetty kaapeli- ja johtokartoilla 6T-1-
6T-12 suunnitelman osassa C.. 

3.3.7 Väylien rakenteellinen mitoitus 

Tierakenteiden kantavuus- ja routamitoitus perustuu InfraRYL 2006 ohjeeseen. Myös 
nimitykset, merkinnät ja lyhenteet, joita tarvitaan päällys- ja alusrakenteiden kuvaami-
sessa ja luokittelussa ovat em. ohjeen mukaiset. 

Valtatien 4 ajoradat ja varalaskupaikat on mitoitettu kuormitusluokkaan 25,0 AB ja vaa-
timusluokkaan V2. Varalaskupaikalla on huomioitava päällysteeseen esitetyt vaatimuk-
set. Kirrin, Tikkakosken ja Lentokentän eritasoliittymien ramppien rakenteet on mitoitettu 
kuormitusluokkaan 6,0 AB ja vaatimusluokkaan V2. Lintukankaan ja Puuppolan eri-
tasoliittymien ramppien vastaava kuormitusluokka on 2,0 ja vaatimusluokka V2. Eri-
tasoliittymien poikittaisyhteydet (M2, M4, M6 ja M8) rakenteet on mitoitettu kuormitus-
luokkaan 2,0 AB ja vaatimusluokkaan V4. 

Valtatien 4 ajoratojen, ramppien, varalaskupaikkojen ja maanteiden (M) tierakenteet on 
tarkoitus tehdä louherakenteena hankkeen kallioleikkauksista. Louherakenteella raken-
nepaksuudet määräytyvät routamitoituksen perusteella, jolloin kantavuudet ovat vaati-
muksia huomattavasti suurempia. 
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Hankkeen yksityistiet on suunniteltu tavanomaisella rakenteella ja murskepinnalla toteu-
tettaviksi. Rakennekerroksien kokonaispaksuus on ollut tien käyttötarkoituksesta riippu-
en 0,5 – 0,8 metriä. 

3.3.8 Pohjanvahvistukset 

Esitetyt pohjasuhdekuvaukset sekä arvioidut pohjanvahvistustoimenpiteet on tehty tie-
suunnitelman laatimista varten tiesuunnitelmatarkkuudella kustannusten selvittämiseksi 
ja ne perustuvat tehtyihin kairauksiin. Pohjasuhteet voivat poiketa esitetystä kairauspis-
teiden ulkopuolella. 

Tiepenkereiden pohjanvahvistuksiksi on pehmeillä turve- ja savi/silttiosuuksilla suunni-
teltu massanvaihto kaivamalla ja syvimmillä pehmeikköosuuksilla paalulaattaa. Muuta-
milla osuuksilla on alustavasti suunniteltu tarvittavan myös vastapenkereitä ja/tai esi-
kuormitusta.    

Taulukko 1. Pohjanvahvistus kohteet  

Tie Plv Pohjanvahvistus Huom 
Vt 4 1380 - 1560 Massanvaihto  
Vt4 3800 - 4040 Vaiheittain penger-

rys+esikuormitus 
 

Vt 4 4040 - 4400 Massanvaihto  
Vt 4 4620 -4690 Massanvaihto  
Vt 4 4690 – 4720 Paalulaatta  
Vt 4 4750 – 4770 Paalulaatta  
Vt 4 4770 – 4880 Massanvaihto  
Vt 4 6330 – 6480 Massanvaihto  
Vt 4 8260 – 8580 Massanvaihto  
Vt 4 9050 – 9100 Massanvaihto  
Vt 4 9100 – 9260 Paalulaatta Sis. E4R1 0-275 ja 

E4R4 260-580 
Vt 4 9260 – 9360 Massanvaihto  
Vt 4 9360 – 9460 Paalulaatta  
Vt 4 9460 – 9480 Massanvaihto  
E4R1 275 – 440 Paalulaatta  
E4R1 440 – 480 Massanvaihto  
E4R4 100 – 260 Massanvaihto  
Vt 4 13620 – 13760 Vastapenger oik. 12 m, 

esikuormitus 
 

Vt 4 13740 – 13760 Massanvaihto  
Vt 4 13760 – 13986 Paalulaatta  
Vt 4 14000 – 14120 Paalulaatta  
Vt 4 14120 - 14300 Vastapenger vas. ja oik. 

12 m, esikuormitus 
 

M4 1000 – 1200 Pilaristabilointi  
M5 200 – 245 Massanvaihto  
M5 265 – 420 Massanvaihto  
M5 4380 – 4720 Pilaristabilointi  
M7 380 – 560 Massanvaihto  
M7 500 – 1100 Esikuormitus  
M7 1320 – 1540 Massanvaihto  
M8 1050 - 1240 Massanvaihto  
    

Massanvaihdon kaivun kokonaismäärä on noin 350 000 m3. Rakennettavien paalulaatto-
jen pinta-ala on noin 6,0 ha.. Paalulaattojen yhteydessä paalutetaan noin 79,3 km teräs-
betonipaaluja. 
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Pilaristabilointia tehdään yhteensä noin 68,0 km 8500 eri stabilointipisteessä. 

3.3.9 Työaikaiset liikennejärjestelyt 

Moottoritien alkuosuus Kirristä Makkarajoelle rakennetaan yleisen liikenteen ulkopuolel-
la. Makkarajoen pohjoispuolella työnaikaisissa liikennejärjestelyissä hyödynnetään ra-
kennettavaa rinnakkaistietä ja moottoritien ajoratoja. Tarvittavat työnaikaiset aluevara-
ukset on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1 – 3T-12. Esitys alustavasta kiertotiejärjeste-
lyistä on esitetty tiesuunnitelman osassa E kohdassa 20TT suunnitteluaineisto.  

Läjitysalueille tarvittavat kulkuyhteydet on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1 - 3T-7 osas-
sa B.  

Työmaakuljetuksiin varataan pääosa hankkeen yksityistieverkosta hyväksymisesityksen 
(osassa A asiakirja1.3T) mukaisesti.  

3.4 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso  

3.4.1 Tieympäristön periaatteet 

Väyläympäristön viimeistelyssä on huomioitu ratkaisujen ekologisuus ja taloudellisuus; 
riittävän selkeät ratkaisut, paikalta saatavien materiaalien hyödyntäminen ja mahdolli-
simman luonnonmukainen ja hoidon resurssit huomioon ottava viherrakentaminen. 

Suunnittelussa on myös huomioitu suunnitteluprosessin kuluessa laaditut ympäristövai-
kutusten selvitykset ja haitallisten vaikutusten lieventäminen. 

3.4.2 Väyläjaksot 

Väyläympäristö koostuu metsäjaksoista sekä avoimista tai puoliavoimista viljelymaise-
majaksoista. Moottoritien linjaus sijaitsee pääosin nykyisen valtatien maastokäytävässä, 
mutta rakennettavat meluesteet peittävät suurelta osin maisemanäkymän.. Ainoastaan 
linjauksen alkujakso Kirrin ja Makkarajoen välillä on suunniteltu uuteen maastokäytä-
vään ja näin ollen halkoo Lintukankaan ja Sakarinmäen maisemia.   

Väylän solmukohtia ovat viisi eritasoliittymää, joista Kirrin, Tikkakosken ja Lentokentän 
eritasoliittymät sijoittuvat valtatien 4 nykyisten liittymäalueiden tuntumaan. Puuppolan 
eritasoliittymä sijoittuu nykyisen valtatien maastokäytävään. Ainoastaan Lintukankaan 
eritasoliittymä sijaitsee sivussa nykyisen valtatien maastokäytävästä.  

3.4.3 Maastonmuotoilu  

Maastoa muotoillaan eritasoliittymissä, meluesteiden kohdalla, uusilla tieosuuksilla sekä 
läjitysalueilla. Maasto muotoillaan mahdollisimman loivapiirteiseksi tiealueen sallimissa 
rajoissa erityisesti avoimilla tiejaksoilla, jossa tien maisemavaikutus on näkyvimmillään. 
Metsäisillä osuuksilla tien ja eritasoliittymän sovittaminen maastoon ja maisemaan on 
helpointa. 

Alueiden käsittely tehdään siten, että avoimissa laaksokohdissa kasvillisuus on avointa, 
kuten luonnonnurmea tai niittymäistä kasvillisuutta, joka niitetään pari kertaa kasvukau-
dessa. Metsäisillä osuuksilla maaston muotoilualueet metsitetään metsätaimilla. 

3.4.4 Viherrakenteet 

Istutuksilla sovitetaan tierakenteita ympäröivään maastoon ja parannetaan väyläympä-
ristön viihtyisyyttä ja ilmettä. Eritasoliittymiin istutetaan metsitysten lisäksi runkopuita 
ryhminä tai puuriveinä jäsentämään liikennealueita ja korostamaan eritasoliittymien 
luonnetta moottoritien solmukohtina. Lajivalinnoissa suositaan kotimaisia puu- ja pen-
saslajeja, jotka ovat talvenkestäviä ja soveltuvat vaativiin tieympäristön olosuhteisiin. 

Metsäjaksoilla toimenpiteet ovat pääosin luiskien nurmetusta ja tarvittaessa reuna-
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vyöhykkeiden nykyistä metsäkasvillisuutta täydentävää metsitystä. Istutettavat puulajit 
valitaan paikalla alkuperäisesti kasvavista kotimaisista puulajeista.  

3.4.5 Nurmetus  

Tien varren ja risteysalueiden istutuksissa noudatetaan luonnonmukaisuuden periaattei-
ta. Tien sisäluiskaan kylvetään maisemanurmi 1 ja ulkoluiskiin maisemanurmi 2.  

3.4.6 Eritasoliittymät  

Valtatielle on suunniteltu 4 uutta eritasoliittymää (E2, E3, E4 ja E5). Lisäksi Kirrin nykyi-
nen eritasoliittymä liitetään uuteen moottoritie linjaukseen. 

Tieympäristön rakentamisen ja hoidon taso on korkeampi eritasoliittymien ympäristössä, 
koska eritasoliittymät ovat teiden solmukohtia. Osa eritasoliittymistä on luonnostaan 
myös taajamien porttikohtia.  

Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat on esitetty tiesuunnitelman osassa C asiakirjassa 
7.1T. 

3.4.7 Meluesteet 

Meluesteet ovat näkyvä osa sekä tienkäyttäjän että tienvarren ulkopuolista maisemaa.  

Pääperiaatteena on ollut suojata ympäröivää asutusta melulta käyttäen meluvalleja kai-
kissa niissä kohteissa, joissa se on ollut tilan ja muiden olosuhteiden puolesta mahdollis-
ta. Muissa kohteissa on käytetty meluaitoja ja melukaiteita ja niiden yhdistelmiä. 

Meluaidat 

Meluaidat ovat itsenäisiä perustettuja rakenteita tai betonikaiteen yhteyteen rakennettu-
ja. 

Meluaidan rakenteena voidaan käyttää läpinäkyvää esim. lasia tai polykarbonaattilevyä 
sekä läpinäkymättömiä puulaudoitus- ja vanerirakenteita. 

Melukaiteet 

Valtatien reunaan sijoitettujen melukaiteiden tyyppinä käytetään betonikaidetta.  

Meluvallit 

Valtatien vierialueelle sijoittuvien meluvallien luiskakaltevuutena on käytetty 1:2-1:1,5. 
Meluvallit viimeistellään metsittämällä ne tien lähiympäristöön soveltuvilla puulajeilla.  

Meluaidat ja melukaiteet on esitetty suunnitelman osassa C asiakirjassa 7.3T-1.  

3.4.8 Pohjaveden suojaus 

Kirrin pohjavesialue 

Kirrin pohjavesialue suojataan I-luokan vaativalla kloridisuojauksella valtatien 4 paaluvä-
lillä 80 – 630. Uusi suojaus alkaa siltä kohdalta, missä moottoritien linjaus erkanee ny-
kyisen valtatien suojauksesta ja jatkuu Lintukankaan tunnelin suulle. 

Myös maantien M1 ja sen kevyen liikenteen väylä J1 suojataan M1 paaluvälillä 80 (ny-
kyinen suojaus)  – 1050.  

Pintavedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Tikka-Mannilan pohjavesialue 

Tikka-Mannilan pohjavesialue suojataan samoin I-luokan vaativalla kloridisuojauksella 
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valtatien 4 paaluvälillä 9220 – 10110. 

Maantie M5 suojataan paaluvälillä 4970 – 5370, M6 paaluvälillä 0 - 1090, M13 paaluvä-
lillä 1090 - 1172 ja M7 paaluvälillä 0 – 440. Maantiet suojataan kevyen liikenteen väyli-
neen.  

Pintavedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Liinalammen pohjavesialue 

Liinalammen pohjavesialueella parannetaan pääasiassa vain nykyisiä yksityistiejärjeste-
lyjä, jonka vuoksi pohjavesisuojausta ei alueelle rakenneta.   

3.5 Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet 

Valtatien rakentaminen eritasoliittymin varustetuksi moottoritieksi sekä muut siihen liitty-
vät uudet tiejärjestellyt aiheuttavat muutoksia maisemaan ja luontoon.  

Voimakkaimmin haitat ilmenevät rakentamisen aikana, jolloin sekä rakentamisesta ai-
heutuvat esteettiset maisemahaitat, rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja pölyhaitat 
ovat suurimmillaan. Rakentamisen aikana aiheutuu haittaa myös liikenteelle. 

Suunnitellussa ratkaisussa haittoja pyritään torjumaan mm. seuraavin keinoin: 

- Liikenteen melua on torjuttu meluesteiden avulla. Valtatieosuudelle on suunniteltu 
meluaitoja, melukaiteita ja niiden yhdistelmiä sekä meluvalleja yhteensä noin 13,3 ki-
lometriä. 

- Pohjavesialueet suojataan I-luokan vaativalla kloridisuojauksella.  

- Riistan liikkumista on jouduttu liikenneturvallisuussyistä ohjaamaan riista-aidoin. 
Moottoritien linjaukseen nähden riistan poikittaiset kulkuyhteydet on huomioitu kah-
dessa sillassa. Korttajärven vesistösillan S5 ”jätkänpolut” on tehty normaalia le-
veämmiksi ja Päivölän risteyssilta S12 on pidempi ja aukko avarampi kuin mitä sillan 
alittava yksityistie vaatisi. Lisäksi S17 toimii riistasiltana ja sillan leventämistä tulee 
harkita hankkeen toteutusvaiheessa.  

- Tiesuunnitelma-alueelta on laadittu kiinteistövaikutusarviointiselvitys, jossa maan-
omistajille ja asukkaille on esitetty toimet, joilla aiheutuvia haittoja voitaisiin lievittää 
mm. tilusjärjestelyjen avulla. 

- Moottoritien estevaikutusta ja kiertohaittaa on pyritty lieventämään turvallisilla ja su-
juvilla tiejärjestelyillä.  

 

3.6 Liikennerajoitukset ja kevyen liikenteen väylillä sallittu ajoneuvolii-
kenne 

Valtatiellä 4 ei sallita hitaan liikenteen (mm. traktorit) ja kevyen liikenteen liikkumista. 
Nämä liikennemuodot on liikenneturvallisuuden parantamiseksi ohjattu kulkemaa alem-
malla tieverkolla. 

Y28M on yksityistie M1:ltä kiinteistölle 20:167 Haukkala. Yksityistielle asetetaan rajoitus 
leveyden < 3,0 m ja korkeuden < 2,8 m suhteen rakennettavan S5 takia. 

 

3.7 Massatalous, varamaan ottopaikat ja läjitysalueet  

Massatalous 

Hankkeen massataloutta on säädetty siten, että väylien tierakennekerrokset olisi mah-
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dollista rakentaa tielinjoilta ja sen läheisyydestä saatavista massoista. Massatalous tar-
kentuu rakennussuunnittelun yhteydessä.  

Varamaan ottopaikat 

Tiesuunnitelmaan sisältyy Lintukankaan varamaa-alue (vt4 plv. 2200 – 2500 vas.). Alue 
on laajennettu tieleikkausalue, johon tultaneen tekemään myös ympäristötaidetta.  

Alueelta saadaan tarvittaessa kalliolouhetta noin 300 – 350 000 m3ktr ja ottoaika on noin 
2 – 3 vuotta. 

Varamaa-alueen suunnitelmakartta ja poikkileikkaukset on esitetty tiesuunnitelman 
osassa C asiakirjassa 7.6T-1. Alueen maisemoinnin periaatteet on esitetty tiesuunnitel-
man osassa C asiakirjassa 7.6T-2.   

Läjitysalueet 

Hankkeelle syntyvät sellaiset massat, joita ei voida hyödyntää rakenteissa (esim. melu-
vallit tai reunaympäristön pehmentämisessä) ja istutusalustoissa, läjitetään suunnitel-
massa varatuille läjitysalueille.  

Läjitysalueista (1-4, ja 5 A ja B) on tiesuunnitelmassa esitetty alustavat täyttötasot ja 
kuivatusjärjestelyt. Alueiden käyttö läjitykseen ja lopulliset täyttötasot selviävät raken-
nusurakan aikana. Käytön jälkeen alueet palautetaan nykyiseen käyttöön esim. metsit-
tämällä.   

Läjitysalueiden suunnitelmakartat ja poikkileikkaukset on esitetty tiesuunnitelman osas-
sa C asiakirjoissa 7.5T-1 – 7.5T-6. 
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4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT 

Valtatien 4 ja siihen liittyvien tiejärjestelyjen suunnittelussa tutkittiin seuraavia vaihtoeh-
toja yleissuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin nähden.  

4.1  Valtatie 4 ja eritasoliittymät 

Valtatie 4 

Valtatien 4 linjaus noudattaa yleissuunnitelman mukaista maastokäytävää. 

Kirrin eritasoliittymä E1 

Nykyinen Kirrin eritasoliittymä poikkeaa normaalista ja totutusta eritasoliittymästä ramp-
pijärjestelyn osalta. Liikenneturvallisuuden kannalta erkanemisramppien R1 ja R3 geo-
metriat eivät ole parhaat mahdolliset. Eritasoliittymän muodosta ja maankäytöstä johtu-
en mahdolliset toimenpiteet ovat varsin rajalliset. Harkinnassa on ollut myös joiden 
ramppien poisjättäminen.    

Vaihtoehdossa tutkittiin ramppien R1 ja R3 pidentämistä ja geometrian muuttamista, jol-
loin ko. ramppien liikenneturvallisuus olisi parempi. Rampin R3 pidentäminen vaatii Lin-
tukankaan tunnelin lyhentämistä.  Rampin R1 pidentäminen vaatii nykyisen risteyssillan 
leventämisen tai jopa rampille oman sillan rakentamisen.   Lopullinen päätös voidaan 
tehdä, kun hankkeen rahoitus ja näin laajuus on selvillä.  

Tiesuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu vaihtoehdon (R1, R3) vaatimat tiealuevarauk-
set.    

Lintukankaan eritasoliittymä E2 

Lintukankaan eritasoliittymäksi tutkittiin rombista eritasoliittymää, jonka kaikki rampit oli 
toteutettu suorina. Yleissuunnitelmassa lounaisneljänneksen ramppi oli esitetty silmuk-
karamppina. Samalla poikittaisyhteyden M2 kulmaa valtatiehen nähden pienennettiin 
yleissuunnitelmassa esitetystä. 

Vaihtoehdossa saatiin poikittaisyhteyden M2 linjaus suunnattua länteen päin suunnitte-
lun aikana tarkennettuun Jyväskylän yleiskaavassa esitettyyn Jyväskylän läntisen ohi-
kulkutien maastokäytävään. Eritasoliittymän linja-autopysäkit voitiin järjestellä kevyen lii-
kenteen yhteyksien kannalta sujuvampiin paikkoihin. 

Tiesuunnitelma on laadittu edellä mainitun mukaisilla ratkaisuilla. 

Puuppolan eritasoliittymä E3 

Myös Puuppolan eritasoliittymäksi tutkittiin rombista eritasoliittymää, jonka kaikki rampit 
oli toteutettu suorina. Yleissuunnitelmassa kaakkoisneljänneksen ramppi oli esitetty sil-
mukkaramppina. Samalla tutkittiin poikittaisyhteyden M4 kulman muuttamista suorem-
maksi päätiehen nähden. 

M4 kulman muutoksella saatiin päätien ylittävän risteyssillan pituutta lyhyemmäksi ja sil-
lan rakennuskustannuksia alhaisemmiksi. Samalla ramppiliittymien kulmat saatiin liitty-
mänäkemien kannalta paremmiksi. Eritasoliittymän linja-autopysäkit voitiin järjestellä ke-
vyen liikenteen yhteyksien kannalta sujuvampiin paikkoihin. 

Tiesuunnitelma on laadittu edellä mainitun mukaisilla ratkaisuilla. 

Lentokentän eritasoliittymä 

Lentokentän eritasoliittymään tutkittiin järjestelyä, jossa poikittaisyhteys M8 yleissuunni-
telmasta poiketen ylittää päätien. Muutoksella saatiin Tikka-Mannilan varalaskupaikan 
geometria varalaskupaikan vaatimusten mukaiseksi. Samalla Lentokentän eritasoliitty-
mäjärjestelyt vastaavat muiden hankkeen eritasoliittymien järjestelyjä, joka on liikenteel-
lisesti hyvä ratkaisu. 
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Tiesuunnitelma on laadittu edellä mainitun mukaisella ratkaisuilla.      

4.2  Maantiet 

M2 

Maantien M2 tarkastelut on käsitelty kohdassa Lintukankaan eritasoliittymä. 

M4 

Maantien M4 tarkastelut on käsitelty kohdassa Puuppolan eritasoliittymä. 

Rinnakkaistie M5 

Maantien M5 linjauksen muuttamista paaluvälillä 2300 – 3600 tutkittiin maanomistajan 
toivomuksesta. Rinnakkaistietä esitettiin siirrettäväksi mainitulla paaluvälillä lähemmäksi 
päätietä, jolloin etäisyys tilan päärakennuksiin kasvaisi eivätkä viljelyksessä olevat pelto-
lohkot pirstoutuisi niin pahasti. Tiesuunnitelma on laadittu edellä mainitun ratkaisun mu-
kaisesti. 

Rinnakkaistien M5 linjaukseksi tutkittiin paaluvälillä 3300 – 4900 kahta eri vaihtoehtoa.  

Vaihtoehto 1 poikkesi yleissuunnitelmassa esitetystä tiesuunnitelman paaluvälillä 4000 – 
4600. Yleissuunnitelmassa esitetyn linjauksen kohdalle oli rakennettu asuinrakennus, 
joka olisi jäänyt rinnakkaistien alle. Yhteistyössä maanomistajan kanssa linjaus muutet-
tiin mahdollisimman kauas asuinrakennuksesta.   

Vaihtoehdossa 2, joka laadittiin muutaman alueella asuvian toivomuksesta. Rinnakkais-
tien M5 linjaus siirrettiin paalulta 3300 alkaen lähelle päätietä lähes Tervajärventielle 
Y13 saakka. Hieman ennen Tervajärventietä rinnakkaistielinjaus suunnattiin kohti koillis-
ta takaisin alkuperäiselle linjalle. 

Rinnakkaistien vaihtoehdosta 2 ei päästy kaikkien maanomistajien ja asukkaitten kanssa 
yksimielisyyteen ja eikä tehdyssä selvityksessä tullut esille sellaisia seikkoja, jotka teki-
sivät vaihtoehdon 2 alkuperäistä vaihtoehtoa selvästi paremmaksi. Puolustusvoimat piti-
vät vaihtoehtoa 1 parempana läheisen varalaskupaikan takia. Lisäksi vaihtoehdossa 1 
kevyen liikenteen väylät ja joukkoliikenteen pysäkit saadaan lähemmäksi käyttäjiä sekä 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat, että Ilman erityisiä perusteita ei hy-
viä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Lisäksi alkuperäi-
nen vaihtoehto on hivenen edullisempi. Tiesuunnitelma laadittiin edellä mainitun vaihto-
ehdon 1 mukaisesti. 

Rinnakkaistiet M1, M7 ja muut maantiet 

Tiesuunnitelmavaiheessa rinnakkaisteiden M1, M2 ja M7 ja muiden maanteiden linjauk-
sia ja liittymäjärjestelyjä on käyty läpi yleissuunnitelmasta tehtyjen muistutusten, maan-
omistajilta saadun palautteen ja muiden sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella.  

Tiesuunnitelmassa esitetyissä ratkaisuissa on otettu huomioon erityisesti liikenteen su-
juvuus ja mahdollisuuksien mukaan eri sidosryhmiltä saatu palaute.  

4.3  Yksityistiet 

Tiesuunnitelmavaiheessa yksityistieverkon laajuutta ja järjestelyjä on käyty läpi yleis-
suunnitelmasta tehtyjen muistutusten ja maanomistajilta saadun palautteen perusteella.  

Yksityistien Y8 linjauksesta tutkittiin useita vaihtoehtoja. Vaihtoehtona oli erilaiset tielin-
jaukset Laahanmäen ylitse, mutta niistä jouduttiin luopumaan suurten korkeuserojen (pi-
tuuskaltevuus paikoin > 20 %) vuoksi.  

Vt 4 plv 10650 – 11450 vas, kiinteistöjen Rajapelto 1:564, Rantala 1:563, Tikkala 1:533 
ja Päivölä 1:195 nykyiset kulkuyhteydet valtatieltä poistuvat moottoritien rakentamisen 
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myötä. Kiinteistöjen kohdalla on Lentokentän varalaskupaikka, jota on suunniteltu käy-
tettävän puolustusvoimain harjoitusalueena vuosittain ja alue on lisäksi puolustusvoimil-
le tärkeä. Harjoituskäyttö rajoittaa alueella kulkemista ja lentotoiminta aiheuttaa osaltaan 
myös meluhaittaa. Asuinkiinteistön Rantala 1:563 osalta tuleva tiealue pienentää kiin-
teistön pinta-alaa yli 50 %. Tämän lisäksi kiinteistölle tulisi rakentaa melueste, jolla vä-
hennetään aiheutuvaa meluhaittaa, mutta ei suojaa kiinteistöä alle 55 dB(A) melutason. 
Teollisuuskiinteistön Tikkala 1:533 osalta tuleva tiealue ulottuu rakennuksen päälle. 
Maa- ja metsätalouskäytössä olevien kiinteistöjen Rajapelto 1:564, Päivölä 1:195 osalta 
tarvittavat uudet yksityistiejärjestelyjen kustannukset ovat arvioitu suuremmaksi kuin ko. 
kiinteistöjen arvo.  Tiesuunnitelma on toteutettu yleissuunnitelmasta poiketen ilman yksi-
tyistiejärjestelyjä eli kiinteistöt esitetään lunastettavaksi em. perustein.      

Yksityistien Y17 (koskee Valkamantietä, Väliahontietä, Pokelantietä) linjauksen ja valta-
tien alituksen sijainnista tehtiin useita eri vaihtoehtoja. Pyrkimyksenä oli, että linjaus pal-
velisi kaikkia maanomistajia. Linjauksesta neuvoteltiin Alapohjan alueen maanomistajien 
kanssa, mutta asiassa ei päästy yksimielisyyteen. Tiesuunnitelmassa päädyttiin aluei-
den asukkaiden toivomuksesta esittämään yleissuunnitelmassa esitetty yksityistielinjaus 
ja valtatien alitus. 

Lisäksi tiesuunnitelmavaiheessa on tehty useita pienempiä tarkistuksia yleissuunnitel-
massa esitettyihin yksityistieratkaisuihin. Muutostarpeet nousivat esille tiesuunnitelma-
vaiheen aikaisen vuoropuhelun kautta.  

 

Aineisto merkittävimmistä tutkituista vaihtoehdoista on esitetty tiesuunnitelman osassa C 
ja kohdassa 17T Tutkitut vaihtoehdot. 

 

 

5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA 
YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITEL-
MASSA 

Hanketta koskeva YVA -menettely toteutettiin ennen yleissuunnitelman laatimista ja se 
päättyi vuonna 2003. Yhteysviranomaisena toiminut Keski-Suomen ympäristökeskus an-
toi ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskevan lausunnon 5.9.2003 (osassa A 
asiakirja1.6T-7).  

YVA:ssa ja yhteysviranomaisen lausunnossa esille tulleet seikat on otettu huomioon 
vuonna 2009 valmistuneessa yleissuunnitelmassa, joka on ollut lähtökohtana nyt laadi-
tulle tiesuunnitelmalle. Lisäksi tiesuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon yleis-
suunnitelmasta saatu Liikenneviraston hyväksymispäätös 27.3.2012 (osassa A asiakirja 
1.6T-2) ja siihen liittynyt lausunto- ja muistutusaineisto. 
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6 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

6.1 Vaikutukset liikenteeseen 

6.1.1 Liikenneverkko ja liikennemäärät 

Valtatien 4 rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski parantaa päätieverkkoon 
kuuluvan valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Tieverkollisesti hanke 
aiheuttaa vähäisiä paikallisia muutoksia. Suurin verkollinen muutos on maantien 630 eli 
Puuppolantien uusi linjaus Puuppolan eritasoliittymään. Nykyinen syrjääjään jäävä 
osuus Puuppolantiestä muuttuu paikallista liikennettä palvelevaksi yhdystieksi (viisi nu-
meroinen maantie) ja myöhemmin kaduksi. Lisäksi nykyinen valtatie 4 jää moottoritien 
rinnakkaisväyläksi (maantieksi) Kirrin ja Matinmäentien välillä.    

Paikallista ja seudullista liikennettä välittävät maantiet ja yksityistiet yhdistetään mootto-
ritiehen rinnakkaisväylien ja eritasoliittymien kautta.  

Hanke parantaa valtatieosuuden liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi, jol-
loin mm. tavaraliikenteen toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranevat. 
Seudullisesti alueen kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuuden paraneminen 
parantaa elinkeinoelämän nykyisiä toimintaedellytyksiä ja luo sille uusia kehittymismah-
dollisuuksia. Toimivat ja sujuvat tiejärjestelyt tukevat suunnittelualueen yhdyskuntara-
kenteen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia. 

Rakennettavat moottoritie ja kattavat rinnakkaistiejärjestelyt lisäävät liikennemäärää su-
juvan ja turvallisen tiejärjestelyjen ja maankäytön kehittymisen myötävaikutuksesta.  

6.1.2 Liikenteen sujuvuus 

Moottoritien rakentamisella varmistetaan valtatiejakson liikenteen sujuvuus pitkälle tule-
vaisuuteen ja valtatien liikenteellinen palvelutaso on ennustetilanteessa vuonna 2040 
nykytilaa selvästi parempi (HCM-palvelutasossa A-C 99,6 % vuosittaisesta ajosuorit-
teesta) eli matka-ajan ennustettavuus on erittäin hyvä.  

Vuonna 2020 moottoritiellä pääsuunnan matka-aika arkiruuhkassa henkilöautoliikenteel-
lä välillä Kirri – Vehniä nopeutuu noin 20 % ja vastaavasti viikonloppuruuhkassa hieman 
alle 30 % verrattuna siihen ettei hanketta toteuteta. Vaikutukset paikalliselle liikenteelle 
(matka Tikkakoski – Kirri tai lentokenttä – Kirri) ovat vähintään vastaavat.   

Rinnakkaisväylät parantavat paikallisen ja hitaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta 
sekä vähentää päätien häiriöherkkyyttä. 

6.1.3 Liikenneturvallisuus 

Hankkeen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. Liikenneturvalli-
suuden paraneminen tiesuunnitelman toimenpiteillä johtuu mm. moottoritien keskikais-
tan vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi ta-
soliittymien ja vasemmalle kääntymistarpeen poistuminen sekä hitaan liikenteen siirty-
mien rinnakkaistiestölle vähentää mm. kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-
onnettomuuksia. Riista-aidat puolestaan vähentävät eläinonnettomuuksien sekä niistä 
välillisesti johtuvien onnettomuuksien (mm. suistumiset) riskiä. Tiesuunnitelman mukai-
nen ratkaisu parantaa myös kevyen liikenteen turvallisuutta. 

Moottoritien rakentamisen jälkeen laskennallisesti henkilövahinkoon johtaneet onnetto-
muuden vähenevät tielinjalla 50 % ja liittymissä 70 %. Kuolemaan johtavat onnettomuu-
det vähenevät vastaavasti 80 %. 
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6.1.4 Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti koko hankkeen alueella. Kevyt 
liikenne käyttää rinnakkaistien ja moottoritien poikittaisyhteyksien yhteyteen rakennetta-
vaa kevyen liikenteen väylän verkostoa. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee, kun 
suurin osa liikenteestä ja lähes kaikki raskaasta liikenteestä käyttää moottoritietä. 

Kevyen liikenteen väylät lisäävät alueella työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. 
Lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävel-
len muuttuvat turvalliseksi.  Näillä on myös vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja tervey-
teen. 

Tiesuunnitelma sisältää uusia kevyen liikenteen väyliä noin 24 kilometriä.  

6.1.5 Joukkoliikenne 

Hanke parantaa joukkoliikenteen olosuhteita nopeuttamalla liikennöintiä ja vähentämällä 
liikenteellisiä häiriöitä. Osa linja-autoliikenteestä tulee siirtymään moottoritielle ja osa 
kulkee moottoritien rinnakkaistietä pitkin.   

Hankkeessa on huomioitu joukkoliikenteen Jyväskylä – Äänekoski laatukäytäväsuunni-
telmat, joka tarkoittaa eritasoliittymissä (2-5) varaudutaan rakentamaan korkeatasoiset 
pysäkkiparit ja erilliset liitännäis- ja saattoliikenteen pysäköintialueet. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakennettaneen korkeatasoisesti Tikkakosken eritasoliittymän pysäkkijärjeste-
lyt.  Myös lentokentän saavutettavuus paranee rakennettavien järjestelyjen myötä.  

Rinnakkaistielle rakennetaan pysäkkiparit moottoritien poikittaisyhteyksien liittymiin sekä 
vilkkaimpien yksityistieliittymien yhteyteen.   

Järjestelyt parantavat joukkoliikenteen sujuvuutta ja matkustajien viihtyvyyttä sekä tielii-
kenteestä ja tieliikenteelle aiheutuvat häiriöt vähenevät.  

6.1.6 Erikoiskuljetukset 

Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut on suunniteltu niin, että suuret erikoiskuljetukset 
(7x7x40 m) voivat liikennöidä moottoritiellä hyödyntäen sujuvasti eritasoliittymien ramp-
peja. Kuitenkin arviolta noin 80 - 90 % kaikista erikoiskuljetuksista on korkeudeltaan alle 
5,5 metriä, jolloin ne voivat liikennöidä päätien ajoratoja pitkin risteyssiltojen ali. 

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus paranee, jolloin vaaratilanteet liikenteelle, 
paikalliselle asutukselle ja ympäristölle vähenee.      

6.1.7 Työnaikaiset järjestelyt 

Työn toteutuksen aikana tarvittavat kiertotiet ja erityisjärjestelyt voidaan toteuttaa pää-
sääntöisesti nykyisen tiealueen tai tiesuunnitelmalla haltuun otettavan uuden tiealueen 
puitteissa. 

Työaikaiset järjestelyt aiheuttavat vähäistä haittaa rinnakkaisteiden ja yksityisteiden käy-
tön myötä.    

6.2 Vaikutukset kaavoitukseen  

Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat oikeusvaikutteisen maakuntakaavan mukaisia.  

Suunnittelutyön kuluessa on sovittu, että Jyväskylän kaupunki huomioi uudessa vireillä 
olevassa yleiskaavassa ja Laukaan kunta huomioi vireillä olevassa osayleiskaavoituk-
sessaan tiesuunnitelman ratkaisut.  

Ratkaisut ovat oikeusvaikutteisten asemakaavojen mukaisia.  
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6.3 Vaikutukset maankäyttöön ja aluekehitykseen ja elinkeinoihin 

Uudet tiejärjestelyt antavat erinomaiset lähtökohdat koko seudun maankäytön ja elinkei-
notoiminnan sekä Puolustusvoimain toiminnan kehittymiselle. 

Vaikutukset liikkumiseen 

Moottoritien rakentaminen mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet valtakunnalliselle 
ja seudulliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle.  

Väestön saamat keskeiset hyödyt parantuvasta valtatieyhteydestä liittyvät matka-
aikasäästöihin seudullisilla työ- ja asiointimatkoilla. 

Työssäkäynti ja asiointi Jyväskylän ja Tikkakosken välillä nopeutuvat ja tulevat turvalli-
semmiksi. Vaikutus yltää myös pohjoisempaan Keski-Suomeen. Lisäksi myös matka-
ajan vaihtelevuus pienenee. Saavutettavuuden parantuminen lisää hankkeen vaikutus-
alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä ylläpitää tai parantaa samalla työvoiman 
saatavuutta paikalliselle yritystoiminnalle. 

Jyväskylästä yhteys Tikkakosken lehtokentälle nopeutuu ja tulee turvallisemmaksi sekä 
matka-ajan vaihtelevuus pienenee.  

Uuden moottoritien rakentaminen parantaa suunnittelualueen sisäisiä liikenneoloja ja 
liikkumismahdollisuuksia alueen eri osien välillä. Merkittävä estevaikutuksen vähentymi-
nen lisää turvallisuutta ja luo mahdollisuuden tehostaa alueen maankäyttöä. Haittojen 
vähentyminen lisää myös asumisviihtyvyyttä.  

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin ja kauppaan 

Hyvät liikenneyhteydet luovat edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja palvelu-
toiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin. Luotettavat ja sujuvat liikenneyhteydet pa-
rantavat yritysten toimintaedellytyksiä. 

Hanke toteuttaminen luo edellytykset Puolustusvoimille kehittää edelleen Tikkakosken 
varuskuntaa ja siihen liittyviä erilaisia toimintoja.  

Vaikutukset virkistyskäyttöalueisiin ja reitteihin 

Valtatien lähialueella on vähän virallisia ulkoilureittejä ja virkistysalueita. Moottoritien 
poikittaiset yhteydet parantavat kuitenkin jokamiesten ulkoilualueiden (marjastus, samoi-
lu jne.) saavutettavuutta. 

6.4 Melu- ja tärinävaikutukset  

Melu 

Meluvaikutuksia on selvitetty tieliikennemelun osalta erikseen päiväaikaisen (klo 7-22) ja 
yöaikaisen (klo 22-7) melun suhteen. Liikenteen päivä/yö -jakautumasta johtuen päivä-
ajan melutilanne on ns. kriittinen eli ohjearvo 55 dB ylittyy päivällä herkemmin kuin  50 
dB yöllä. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutason ohjearvot ovat tiukemmat eli 
vapaa-ajan kiinteistöjen kohdalla melutason ohjearvot ovat päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB.   

Tieverkon suhteen meluvaikutuksia on tarkasteltu nykyverkon ja tavoiteverkon osalta. 
Tarkasteluajankohtana on ollut ennustetilanne vuonna 2040. 

Nykyisellä tieverkolla liikenteen ennustetilanteessa valtatien yli 55 dB ylittävälle melu-
alueelle jää 88 asuinkiinteistöä (241 asukasta). 

Tiesuunnitelman mukaisella tieverkolla jäisi liikenteen melualueelle ilman meluesteitä 76 
asuinkiinteistöä (216 asukasta). 

Meluesteillä saadaan suojattua suurin osa asuinkiinteistöistä. Kuitenkin 14 asuinkiinteis-
töä (34 asukasta) ja 14 vapaa-ajan kiinteistöä jää liikenteen melualueelle meluesteiden 
rakentamisesta huolimatta.  



Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 

TIESUUNNITELMASELOSTUS 1.2T                                                         43(52) 
 

 

 

Liikenteen meluhaittojen vähentämiseksi tiesuunnitelmassa on esitetty toteutettavaksi 
meluesteitä noin 13,3 kilometriä.  

Meluselvitysraportti on esitetty osassa C asiakirjassa 16T-1.  

 
Tärinä 
 
Suunnitteluosuuden alussa Kirrin ja Makkarajoen välillä pääosa valtatien raskaasta lii-
kenteestä siirtyy rinnakkaistieksi jäävältä valtatien osuudelta uudelle moottoritielle, jol-
loin tärinähaitat tien vierialueen asuinrakennusten kohdalla poistuvat lähes kokonaan.   
 

6.4.1 Vaikutukset ilman laatuun 

Moottoritien sujuvampi liikenne ehkäisee ruuhkia ja sitä kautta pakokaasupäästöt ovat 
moottoritien lähialueelle vähäisempiä kuin nykytilanteen mukaisella valtatiellä olisi. 

Lintukankaan tunnelin eteläisestä suuaukosta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Al-
vajärven rannassa noin 150 – 200 metrin päässä.       

Valtatien 4 liikenteen päästöt eivät aiheuta merkittävää riskiä ilmanlaadun kannalta. 

6.5 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Moottoritie sijoittuu linjauksen alkupäässä Kirrin ja Makkarajoen välillä uuteen maasto-
käytävään. Uudella linjauksella moottoritie peittää alleen jäävää kasvillisuutta ja elinym-
päristöjä sekä vaikuttaa tien vierialueen luonnonoloihin. Tunneli lieventää kuitenkin vai-
kutuksia Lintukankaan kohdalla. 

Vaikka Makkarajoelta pohjoiseen moottoritie rakennetaan nykyisen valtatien maastokäy-
tävään, vaatii moottoritie rinnakkaisteineen, eritasoliittymineen ja meluvalleineen enem-
män tilaa kuin nykyinen valtatie. Tästä syystä moottoritie vaikuttaa myös tällä osuudella 
luonnonoloihin.   

Järvien ja jokien ranta-alueet ovat merkittäviä biotooppeja suunnittelualueella. Tiesuun-
nitelmassa on suunniteltujen väylien ja jokien ranta-alueiden väliin on mahdollisuuksien 
mukaan jätetty suoja-alue. Järvien ranta-alueelle kuten mm. Alvajärven pohjoispäähän 
ei tiesuunnitelmassa osoiteta toimenpiteitä.  

EU:n Luontodirektiivin lajit 

Liito-orava 

Suunnitellun tielinjauksen lähiympäristössä on viisi asuttua liito-oravan elinpiiriä, joista 
tien rakentaminen vaikuttaisi suoraan Tervajoen ja nykyisen valtatien väliin jääneeseen 
mahdolliseen elinpiiriin (kohde 4). Mahdollisen elinpiirin ydin koostuu neljästä hakkuu-
aukealle jätetystä säästöpuuhaavasta, joissa on liito-oravalle soveliaita pesäkoloja. Tie-
suunnitelman toteutuminen hävittäisi yhden näistä haavoista. Välillisiä liito-oravan elin-
piiriä heikentäviä vaikutuksia saattaa syntyä myös Tervajoen elinpiiriin (kohde 3.) sijait-
sevalle liito-oravan suojellulle elinpiirille. Muita havaittuja kohteita ei hankkeen toteutu-
minen uhkaa. 

Tiesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei ole juurikaan vaikutusta liito-oravan suo-
tuisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymiseen.  

Viitasammakko 

Suunnittelualueen läheisyydessä on runsaasti Viitasammakolle suotuisia järvien ranta-
mia kuten mm. Korttajärvi, Alvajärvi, Lehesjärvi ja Alanen, joihin ei kohdistu vesistöra-
kentamista.   

Hankkeen vesistörakennuskohteen ovat pistemäisiä siltakohteita, joista merkittävimmät 
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ovat Laajajoen ylittävät moottoritien ja sekä Makkarajoen ylittävät moottoritien ja rinnak-
kaisväylän sillat sekä Isojoen ylittävät moottoritien sillat Alasen ranta-alueen läheisyy-
dessä. Keväällä 2014 kyseiset kohteet inventoidaan maastossa.     

Tiesuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei ole juurikaan vaikutusta Viitasammakon 
suotuisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymiseen. Mikäli maastoinventoinnin tu-
los niin edellyttää, haitaan tarvittaessa luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamis-
lupa. 

 Lummelampikorento ja Täplälampikorento 

Suunnittelualueen läheisyydessä on runsaasti lampikorennoille suotuisia järvien ranta-
alueita kuten mm. Korttajärvi, Alvajärvi, Lehesjärvi ja Alanen, joihin ei kohdistu vesistö-
rakentamista. 

Hankkeen vesistörakennuskohteen ovat pistemäisiä siltakohteita, joista merkittävimmät 
ovat Laajajoen ylittävät moottoritien ja sekä Makkarajoen ylittävät moottoritien ja rinnak-
kaisväylän sillat sekä Isojoen ylittävät moottoritien sillat Alasen ranta-alueen läheisyy-
dessä. Keväällä 2014 kyseiset kohteet inventoidaan maastossa.      

Hankkeen vesistörakentamiskohteet ovat pistemäisiä jokiin kohdistuvia siltakohteita, joil-
la ei ole juurikaan vaikutusta lampikorentojensuotuisten lisääntymis- ja lävähdyspaikko-
jen säilymisiin Mikäli maastoinventoinnin tulos niin edellyttää, haitaan tarvittaessa luon-
nonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamislupa. 

Luontotyypit 

Kangaslammen lehto ja korpi 

Kohde tuhoutuu moottoritien ja läjitysalueen rakentamisen myötä.  

Alvajärven lahti 

Tiesuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä kyseiselle alueelle. Rakentamisen aikana tu-
lee huolehtia, ettei pintaveden laatua pilata.  

Alasen rantaluhta    

Tiesuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä Vihtorinlahden alueelle.  

Isojoen kohdalla nykyinen tiealue leviää moottoritien rakentamisen yhteydessä ja näiltä 
osin alue tuhoutuu.  

Kasvillisuus 

Hirvenkello 

Hirvenkelloa on todettu kasvavan nykyisen valtatien tiepenkereellä mm. lentokentän 
kohdalla. Kasvupaikka tuhoutuu moottoritien rakentamisen yhteydessä, jolloin kasvusto 
on siirrettävä sopivaan paikkaan toisaalle. Siirrosta tulee laatia erillinen suunnitelma to-
teutuksen yhteydessä. 

Vesilain tarkoittamat suojeltavat pienvedet  

Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojel-
tavia pienvesiä alueella niukasti. 

Nykyisen valtatien läheisyydessä Tikka-Mannilan kylässä sijaitseva lähde on selkeä Ve-
silain tarkoittama suojeltava lähde. Tiehanke ei suoraan uhkaa lähteen luonnontilaisuut-
ta. 
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6.6 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Pintavedet 

Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta Kirrin ja 
Makkarajoen välillä. Hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhtei-
den muutosten seurauksena. 

Makkarajoelta pohjoiseen rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia vesitalouteen, 
koska moottoritie sijaitsee nykyisen valtatien maastokäytävässä. Hulevesien purkupai-
kat ja hulevesien poikittaisreitit pysyvät pääsääntöisesti ennallaan.     

Vesiin kohdistuvia likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimen-
piteistä. Tien valmistuttua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnet-
tomuuksien muodossa ja tien kunnossapidosta eli liukkauden torjunnasta.  

Pohjavedet 

Rakennettavien Kirrin ja Tikkamannilan pohjavesisuojausten vaikutuksesta pohjavesi-
alueiden pilaantumisriski vähenee huomattavasti. Suojauksen rakentamisella turvataan 
yhteiskunnalle puhtaan veden saanti. 

6.7 Vaikutukset maa-ainesvaroihin  

Pääosa tienrakentamiseen tarvittavista pengermassoista ja tierakenteesta saadaan 
hankkeen maa- ja kallioleikkauksista. 

Päällystekerroksiin tarvittavat massat joudutaan hankkimaan hankkeen ulkopuolelta.  

Rakenteeseen kelpaamattomia maamassoja käytetään väylien luiska-alueiden täyttöi-
hin ja ylimääräiset maamassat sijoitetaan läjitysalueille ja hyödynnetään muissa hank-
keissa. 

6.8 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin  

Maisema 

Moottoritie muodostaa uuden maisemaelementin, joka koostuu ajoradasta, tiepenke-
reestä, meluntorjuntaratkaisuista sekä liittymien silloista ja penkereistä. 

Moottoritien rakentamisen myötä myös maastonmuodot tulevat muuttumaan niiltä osin, 
joilla tehdään maa- tai kallioleikkauksia, pengertäyttöjä tai läjityksiä. Avoimilla pelto-
osuuksilla moottoritiellä ja sen meluesteillä on visuaalinen estevaikutus. 

Muinaisjäännökset 

Muinaisjäännöskohteet, joita moottoritiehankkeen rakentaminen uhkaa, tutkitaan kai-
vauksin ennen moottoritien rakentamista. 

Kirri 1 ja 2 

Kirrin muinaisjäännösryhmä sijaitsee suunnitelman paalulla 250. Kohteet tuhoutuvat lä-
hes kokonaan hankkeen rakentamisen yhteydessä 

Matinmäki 

Matinmäen moniperiodinen asunpaikka sijaitsee suunnitelman paalulla 4900. Osa Ma-
tinmäen kohteesta tuhoutuu rakentamisen yhteydessä.  

Vehniä 

Vehniän kivikautinen asuinpaikka sijaitsee suunnitelman paalulla 14300. Vehniän kaksi-
osaisen alueen itäosa rajautuu nykyisen valtatien länsireunaan. Alueen kauempi osa si-
jaitsee hieman lännempänä. Alueen Itäosa kapenee jonkin verran moottoritien rakenta-
misen yhteydessä. 

Talvilahti, Puuppola, Peltola, Kaasumäki ja Vierula  

Talvilahden, Puuppolan, Peltolan, Kaasumäen ja Vierulan muinaisjäännöskohteita moot-
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toritie hankkeen rakentaminen ei uhkaa. 

6.9    Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen  

Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden kannalta merkittävimmät seikat ovat meluesteiden, 
kattavien rinnakkaisteiden, kevyen liikenteen reittien ja yksityisteiden rakentaminen.  

Meluesteiden rakentaminen vähentää tehokkaasti tieliikenteestä aiheutuvaa melua ja 
muita koettavia haittoja, mikä parantaa alueiden viihtyisyyttä ja elinolosuhteita sekä vä-
hentää haittojen aiheuttamia terveysriskejä. 

Kevyen liikenteen väylät lisäävät alueella työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. 
Lasten matkat kouluun ja harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävel-
len muuttuvat turvalliseksi.  Näillä on myös vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja tervey-
teen. 

Kattavat rinnakkaistiejärjestelyt, kevyen liikenteen väylineen ja yksityistiejärjestelyt pal-
velevat hyvin paikallista asutusta. Liikkumisolosuhteet parantavat ja edistävät alueen si-
säistä liikkumista, palvelujen saatavuutta sekä asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta 
ja yhteisöllisyyttä. 

Moottoritien aiheuttamaa estevaikutusta on lievennetty moottoritien alittavilla tai ylittävillä 
yksityistieyhteyksillä. Näiden yksityistiejärjestelyjen ja rakennettavien eritasoliittymien 
ansiosta kiertomatkat jäävät varsin vähäiseksi ja ovat nykytilannetta huomattavasti suju-
vammat.       

Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuva tien 
lähialueelle ja ovat kohteittain lyhytaikaisia. 

6.10 Kiinteistövaikutukset  

Tiesuunnitteluhankkeeseen on sisältynyt kiinteistövaikutusselvitys (KIVA-selvitys), jonka 
laati tiesuunnittelijoiden kanssa yhteistyössä Keski-Suomen maanmittaustoimisto.  

Kiinteistövaikutusselvityksessä on esitetty toimenpiteitä tiehankkeen kiinteistöille aiheut-
tamien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi keinoina mm. tilusvaihdot kiinteistöjen 
kesken tai alueiden siirtäminen kiinteistöistä toiseen rahallista korvausta vastaan. Tar-
vittavista toimenpiteistä on laadittu kohdekortit, jossa esitetty järjestely on kuvattu kart-
taesityksenä ja selostustekstinä.   

Lentokentän varalaskupaikan kohdalla esitetään 4 kiinteistön lunastamista. Lunas-
tusesitykseen on päädytty mm. siksi, että varalaskupaikan tiealuetarpeet pienentävät 
kiinteistöjen kokoa, kulkua rajoitetaan varalaskupaikan käytön aikana vuosittain, me-
lusuojauksilla ei saada suojattua asuinkiinteistöä alle valtioneuvoston ohjearvojen sekä 
mahdollisten melusuojausten ja yksityistieyhteyksien rakennuskustannukset ylittävät 
kiinteistöjen arvon.  Lunastettavaksi esitetään em. perusteilla seuraavat kiinteistöt: 

- Kiinteistö Rajapelto rno 1:564, moottoritien länsipuolinen osuus 

- Kiinteistö Rantala rno 1:563, asuinkiinteistö 

- Kiinteistö Tikkala rno 1:533, teollisuuskiinteistö 

- Kiinteistö Päivölä rno 1:195, moottoritien länsipuolinen osuus.   

Hankkeen yhteydessä joudutaan lunastamaan kaikkiaan 7 asuinkiinteistöä ja 1 teolli-
suuskiinteistö. Tiejärjestelyjen alle jää metsämaata noin 203 ha, peltomaata noin 45 ha, 
joutomaata noin 0,5 ha ja tonttimaata noin 4,6 ha.  

Kiinteistövaikutukset ovat olleet kiinteä osa hankkeen vuoropuhelua tiesuunnitteluvai-
heessa. Kiinteistövaikutuksia ja tarvittavia toimenpiteitä on käsitelty yleisötilaisuudessa 
ja lisäksi on järjestetty kiinteistökohtaisia keskusteluja kiinteistöjen omistajien kanssa. 

Selvityksen mukaan hankkeella olisi järkevä tehdä tilusjärjestelyjä, mutta vapaaehtoi-
seen tilusjärjestelyihin ei ole ilmennyt halukkuutta. Tietoimituksen yhteydessä on mah-
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dollista toteuttaa sellaiset tilusjärjestelyt, joista tarvittavien kulkuyhteyksien rakennus-
kustannukset ylittävät tilusten arvon. 

Kiinteistövaikutusselvitys on esitetty suunnitelman osassa C asiakirjassa 16T-3. 

6.11 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus 

Tiesuunnitelman kustannusarvio on laadittu pääasiassa Rapal Oy:n In-Infra.net–
palvelun FORE:lla. Tienrakentamisen kustannusarvio perustuu pääosin rakennusosa-
laskentaan (ROLA-laskenta). Siltojen kustannusarviot perustuvat Tiehallinnon SILA-
VA2009-ohjeeseen.  

Kustannusarvio on laadittu vuoden 2012 hintatasossa: 

- maanrakennuskustannusindeksi 136,3 (2005=100) 
- sillanrakennuskustannusindeksi 162,8 (2000 = 100). 

Hankkeen arvonlisäveroton (ALV 0 %) kustannusarvio on 149,641 M€, josta kahden va-
ralaskupaikan rakentamisen lisäkustannukset ovat 10,4 M€ ja lunastus- ja korvauskus-
tannusten osuus on 2,04 M€. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavista osakus-
tannuksista:                 

- valtatie 4, moottoritie  53,127 M€  
- eritasoliittymät 1-5   5,371 M€ 
- maantiet 11,294 M€  
- kevyen liikenteen väylät   4,309 M€  
- yksityistiet   1,631 M€ 
- sillat               17,340 M€ 
- tunneli, 700 m 29,039 M€ 
- liikenteen hallinta (avo-osuus)   1,600 M€  
- P-alue P1   0,388 M€    
- johtosiirrot   1,245 M€ 
- yhteiskustannukset* 22,257 M€  
- lunastus- ja korvaus kustannukset   2,040 M€ 

Yhteensä      149,641 M€         

’* Siltojen, tunnelin, liikenteen hallinnan ja johtosiirtojen yhteiskustannukset sisältyvät 
em. osakustannuksiin.  

Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus on esitetty suunnitelman osassa A asiakirjas-
sa 1.5T. 

Puolustusvoimille esitetään 10,4 M€ kustannusosuutta, joka koostuu varalaskupaikkojen 
aiheuttamasta lisärakentamisesta suhteessa normaaliin moottoritien rakentamiseen ver-
rattuna sekä lentokentän varalaskupaikan liikenteen hallinnan kustannuksista. Varalas-
kupaikkojen lisärakentamisen kustannukset eriteltynä ovat: 

- moottoritien leventäminen 30,5 => 41 m   6,0 M€ 
- moottoritien valaistuksen lisärakentaminen   0,6 M€ 
- liikenteen hallinta     0,8 M€ 
- rinnakkaisteiden M5,M7,M9 leventäminen 8 => 9 m  1,0 M€ 
- kevyen liikenteen väylät J6,J7,J9     1,6 M€ 
- P-alueen järjestelyt (P1)     0,4 M€ 

Yhteensä    10,4 M€ 
 

Jyväskylän kaupungille esitetään 0,277 M€ kustannusosuutta, joka koostuu moottoritien 
poikittaissuuntaista kevyen liikenteen yhteyksistä (J17, J11Y), jotka rakennetaan paikal-
lisen maankäytön tarpeesta. 
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Johtosiirtojen osalta kustannusarvioissa on esitetty vain tienpitäjälle esitetyt kustannuk-
set. Myös johtojen omistajille syntyy kustannuksia voimassa olevien sijoituslupien mu-
kaisesti, mutta näitä kustannuksia ei kustannusarviossa ole esitetty. Sopimuksia johto-
siirroista ei ole tehty. 

Tiesuunnitelmaratkaisu mahdollistaa Lintukankaan tunnelin rakentamisen noin 500 met-
rin pituisena, jolloin tunnelin kustannusarvio on noin 22 M€. Lisäksi liikenteen hallinnan 
(telematiikka) kustannukset 1,6 M€ on arvioitu ylimääräisenä alkuperäiseen hankkee-
seen kuulumattomana kulueränä. Edellä mainittujen kustannussäästöjen huomioiden 
hankkeen kustannusarvio putoaa 141 M€.    

6.12 Yhteiskuntataloudellinen laskelma 

Hyöty – kustannuslaskelma (H/K) perustuu hankekohtaiseen liikenne-ennusteeseen ja 
Liikenneviraston ylläpitämää IVAR-ohjelmiston vuoden 2012 ajokustannusten yksikköar-
voihin sekä liikennemäärä- ja onnettomuustietoihin. Lisäksi laskelmassa on käytetty ko-
konaiskustannusarviota 140 M€ (136,3, maku 2005 = 100). Tien avaamisvuosi on ollut 
2020 ja hyödyt ja kustannukset on laskettu 30 vuodelle 2020 – 2050. Korkokantana on 
käytetty Liikenneviraston ohjeiden mukaista 4 %. Investointien kuoletusaikana on käytet-
ty 40 vuotta, jolloin jäännösarvo laskenta-ajan lopussa on 25 %. Rakentamisen aikaiset 
korot on laskettu kahdelta vuodelta, koska rakentamisen edetessä uutta tietä voidaan 
vaiheittain avata liikenteelle.  

Koko hankkeen H/K-suhteeksi saadaan 1,23. Hyötykustannusanalyysimenetelmällä las-
kettuna hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Laskennan herkkyyttä tarkastel-
tiin siten, että muutettiin hankkeen kokonaiskustannuksia – 20 M€ ja + 20 M€, jolloin 
H/K-suhde on 1,42 ja 1,08 sekä muutettiin hankkeen liikenne-ennustetta – 20 % ja +20 
%, jolloin H/K-suhde on 1,17 ja 1,30.  

Varalaskeutumispaikosta joutuvien lisäkustannuksien sisältävän kustannusarvion 149,6 
M€ hyötykustannukseksi tulee 1,15.  

 

Taulukko 2. Tiesuunnitelmavaihtoehdon hyödyt 0-vaihtoehtoon verrattuna. 30 vuoden ajalla 
muodostuvat kustannukset on diskontattu perusvuoteen ja tiesuunnitelman toteu-
tuksen hyöty on laskettu kustannusten erotuksesta. 

 
0-vaihtoehto 

(nykyarvoiset kustannukset 
M€ 30 vuoden ajalta) 

Tiesuunnitelma 
(nykyarvoiset kustannukset 

M€ 30 vuoden ajalta) 

Hyöty  
(M€) 

Kunnossapitokustannukset 6,2 10,6 -4,4 

Ajoneuvokustannukset 
Henkilöliikenne 
Tavaraliikenne 
Yhteensä 

 
127,2 
119,6 
246,8 

 

126,2 
106,5 
232,7 

 
1,0 

13,1 
14,1 

 
 

Aikakustannukset 
Henkilöliikenne 
Tavaraliikenne 
Yhteensä 

376,8 
111,6 
488,4 

286,8 
93,1 

361,9 

90,0 
18,5 

108,5 

Onnettomuuskustannukset 75,6 31,4 44,2 
Päästökustannukset 21,3 17,8 3,5 
Melukustannukset 5,6 3,4 2,2 
Jäännösarvo 0,0 10,6 10,8 

Hyödyt yhteensä   178,9 
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Taulukko 3. Tiesuunnitelman investointikustannukset ja rakentamisen aikaiset korot (maku2005 
136,3). 

 M€ 

Rakennuskustannukset 140,0 

Rakentamisen aikaiset korot 5,6 

Kustannukset yhteensä 145,6 

 

Taulukko 4. Hankkeen liikennetaloudelliset tunnusluvut. 

H/K-suhde 1,23 

1. vuoden tuottoaste 5,9 

Pääoma-arvo 33,3 

 

Taulukko 5. Herkkyystarkastelun tulokset rakentamiskustannuksien muutoksilla 

 Rakentamis-
kustannukset 120 M€ 

Rakentamis-
kustannukset 160 M€ 

Hyödyt 168,1 168,1 

Jäännösarvo 9,2 12,3 

Hyödyt yhteensä 177,3 180,4 

Rakentamiskustannukset 120,0 160,0 

Rakentamisen aikaiset korot 4,8 6,4 

Kustannukset yhteensä 124,8 166,4 

H/K-suhde 1,42 1,08 

1. vuoden tuottoaste 6,9 5,1 

Pääoma-arvo 52,5 14,0 

 

Taulukko 6. Herkkyystarkastelun tulokset liikenne-ennusteen muutoksilla 

 Liikenne-ennuste -20%
k = 1,19   v.2050 

Liikenne-ennuste +20% 
k = 1,34   v.2050 

Hyödyt 159,0 179,2 

Jäännösarvo 10,8 10,8 

Hyödyt yhteensä 169,8 190,0 

Rakentamiskustannukset 140,0 140,0 

Rakentamisen aikaiset korot 5,6 5,6 

Kustannukset yhteensä 145,6 145,6 

H/K-suhde 1,17 1,30 

1. vuoden tuottoaste 5,6 6,2 

Pääoma-arvo 24,2 44,3 
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6.13 Hankkeen vaikuttavuus 

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin mittareilla, jotka valittiin niin, että ne kuvaavat hank-
keen tavoitteita eri kannoilta ja ovat sekä mitattavissa että seurattavissa. 

Hanke on osa valtatietä 4, jota on tarkoitus kehittää yhtenä valtakunnallisena pääväylä-
nä ja Euroopan Parlamentin päätöksen mukaisesti kansainväliseksi korkeatasoiseksi 
TEN-T-tieverkon osaksi. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on valtakunnallisten tavoittei-
den lisäksi ollut liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä alueen elin-
keinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen ja läpikulkuliikenteestä asukkaille, maan-
käytölle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen poistaminen. 

Tarkastelun perusteella lähes kaikki tavoitteista täyttyy hyvin tai erittäin hyvin. Liikenteel-
linen saavutettavuus ja matka-ajat paranevat sekä paikallisen ja valtakunnallisen liiken-
teen osalta. Liikenneturvallisuus paranee ja kuoleman riski liikenneonnettomuuksissa 
pienenee selvästi. maaperän, pintavesien ja pohjavesien suhteen haitalliset vaikutukset 
voidaan torjua tai minimoida. Moottoritie rakennetaan 2/3 – osaltaan nykyisen valtatien 
maastokäytävään ja uudella osuudella osin tunneliin niin haittaa luonnon monimuotoi-
suuteen voidaan pitää vähäisenä. Liikennehaittaa on torjuttu meluesteillä, rinnakkais- ja 
yksityistiejärjestelyillä, kevyen liikenteen tieverkostolla. Moottoritien estevaikutus näkyy 
osin hieman pitempinä ajomatkoina, mutta ajallisesti siirtymien paikallisesti nopeampaa 
turvallisten alitus/ylitysten ja liittymäjärjestelyjen myötävaikutuksesta. 

Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja sen toteuttaminen on vertailuvaihtoehtoon ver-
rattuna perusteltua. Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, koska sen hyöty-
kustannussuhde on 1,23. Hankkeen hyödyt kohdistuvat pääasiassa sekä pitkänmatkan 
että paikallisen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Hanke vähentää lisäksi liiken-
teestä ihmisille ja elinkeinoelämälle aiheutuvia haittoja ja tukee elinkeinoelämän, Puolus-
tusvoimain toimintojen ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä.  Positiivisia vaikutuksia 
kohdistuu myös pohjavesien turvaamiseen. 

Hanke heikentää hieman luonnon monimuotoisuutta ja muodostaa estehaittaa. Näitä 
haittoja on pyritty huomioimaan ja lieventämään suunnittelussa sekä ne on otettava 
huomioon myös rakentamisen aikana. Lisäksi tiejärjestelyt pirstovat kiinteistöjä, joista 
aiheutuvia haittoja on pyritty huomioimaan tehdyssä kiinteistönvaikutustenselvityksessä 
(KIVA). Selvityksen laadintavaiheessa mahdolliset tilusjärjestelyt tuli perustua vapaeh-
toisuuteen ja halukkuutta ei ilmennyt. Tilusjärjestelymahdollisuudet tulee huomioida 
hankkeen tietoimituksen yhteydessä.         

6.14 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Uuden tien mahdolliset vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ovat suurimmillaan rakentamis-
vaiheessa. Rakentamisen aikana tehdään runsaasti maansiirtotöitä. Rakennusvaihees-
sa maastossa olevista koneista voi päästä haitallisia aineita maaperään ja sitä kautta 
pohja- ja pintavesiin. 

Rakentamisen aikana tarvitaan poikkeavia liikennejärjestelyjä, jotka rajoittavat ajonope-
uksia ja lisäävät onnettomuusriskiä.  

Vaikutukset asuinalueiden viihtyisyyteen jäävät vähäisiksi. Hankkeelle myönnettävästä 
rahoitusraamista johtuen saatetaan joutua hanke toteuttamaan vaiheittain. 

Rakentaminen aiheuttaa melu-, tärinä- ja pölyhaittoja. Haitta kohdistuu sekä ihmisiin ja 
alueen eläinlajistoon.  
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7 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT LASKUOJAT SEKÄ 
JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 

7.1 Laskuojat ja -johdot 

Hankkeen yhteydessä toteutettavat laskuojat ja –johdot on esitetty suunnitelmakartoilla 
suunnitelman osassa B asiakirjoissa 3T-1-3T-12. 

7.2 Johtojen ja laitteiden siirrot  

Hankkeen yhteydessä toteutettavat merkittävimmät johtojen ja laitteiden siirrot on esitet-
ty kaapeli- johtokartoilla suunnitelman osassa C asiakirjoissa 6T-1-.6T-12. 

8 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET 

Tiesuunnitelma ei sisällä lupia tai sopimuksia. 

Keväällä ja kesällä 2014 tehdään suunnittelualueella Viitasammakko-, Lummenlampi- ja 
täplälampikorentoinventoinnit, jolla varmistetaan lajien mahdollinen esiintyminen. Inven-
tointitulosten perusteella haetaan tarvittaessa Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen 
poikkeamisluvat. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualue on aukkolausunnossaan edellyttänyt, että 
Vesioikeuden lupa haetaan:  

- Laahajoen ylittävästä uusista Korttajärven vesistösilloista S5A ja B 
- Makkarajoen uoman siirrosta  
- Autiojoen ylittävästä uudesta Kuusensaaren vesistösillasta S27.   

 

9 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOI-
MENPITEIKSI 

9.1 Hyväksymisehdotus 

Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi on esitetty suunnitelman osassa A asiakirjassa 
1.3T. 

9.2 Jatkotoimenpiteet 

Keski-Suomen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus lähettää tiesuunnitelman maan-
tielain mukaiseen käsittelyyn, jolloin Jyväskylän kaupunki ja Laukaan kunta asettavat tie-
suunnitelman julkisesti nähtäville. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- 
ja sidosryhmätahoilta. Alueen kunnat asettavat suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti 
nähtäville mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta 
kuulutetaan kuntien virallisissa ilmoituslehdissä. 
 
Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen 
ELY-keskus valmistelee suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, 
joka tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen. Päätös asiakirjoineen asete-
taan yleisesti nähtäville ja siitä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Päätös saa 
lainvoiman, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa 
tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen. 
 
Hankkeen toteutukseen liittyviä päätöksiä ei ole tehty. 
 
 
 
 
 
 




