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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä – pohjoissuuntainen tieyhteys.
Tieyhteys kuuluu eurooppateiden verkkoon numerolla E75 ja on osa yleiseurooppalaista
TEN–T verkkoa. Valtatien 4 parantamiseksi Jyväskylästä Tikkakoskelle on tehty tiesuun-
nitelma Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jy-
väskylä ja Laukaa.

Kohde sijaitsee Kirri – Tikkakoski tiesuunnitelman plv 400 - 1600, noin 8 kilometriä Jy-
väskylän keskusta pohjoiseen Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymien välissä. Tiesuunni-
telman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleikkauksella.

Lisäksi muutos aiheuttaa pieniä tarkennuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän poh-
joisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottori-
tien poikkileikkaukseen (keskialueen leveyteen ja massatalouteen), jotka on mahdollista
toteuttaa hyväksytyn tiesuunnitelman perusteella.

Keski-Suomen ELY – keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarayksikkö toimivaltaisena viran-
omaisena on tehnyt 4.9.2017 päätöksen, että muutossuunnitelmaan ei sovelleta ympä-
ristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.

1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun ja kaavoitukseen

Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun

Keski-Suomen ELY-keskus on teettänyt tiesuunnitelman ”Vt4 Jyväskylä – Oulu rakenta-
minen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa”. Tiesuunnitelmasta
on saatu Liikenneviraston hyväksymispäätös toukokuussa 2015. Korkein hallinto-oikeus
on 30.8.2017 päivätyllä päätöksellä hylännyt kaikki tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset.

Lisäksi kaupunki on poistanut Kirrin pohjavesialueen 1. luokan pohjavesiluokituksesta
sekä poistanut käytöstä Kirrin pohjavedenottamon.

Hankkeen liittyminen kaavoitukseen

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan
tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihe-
maakuntakaavaa. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja.

Jyväskylän kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, joka tarkentaa kau-
pungin yleiskaavaan tiesuunnitelman muutossuunnitelman alueella.

Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on meneillään Kirrissä asemakaavan muutosprosessi, jolla
muutetaan Puuppolantien (mt 630) pohjoispuolella alueen tonttijakoa ja kaavamääräyk-
siä.

1.2 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö

1.2.1 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 ollut mukana Lintukankaan tunneli.

Vuonna 2017 selvitettiin mahdollisen muutossuunnitelman vaikutukset, jossa Lintukan-
kaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.  Vaikutukset on arvioitu maiseman, tieliiken-
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teestä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuuden ja lii-
kenneturvallisuuden sekä hankkeen yhteiskunnallisen kannattavuuden osalta.

Keski-Suomen ELY – keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarayksikkö toimivaltaisena viran-
omaisena on tehnyt 4.9.2017 päätöksen, että muutossuunnitelmaan ei sovelleta ympä-
ristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.

1.2.2 Muut aikaisemmat suunnitelmat ja selvitykset
Muutossuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut vuonna 2014 valmistunut tiesuun-
nitelma, 2009 valmistunut yleissuunnitelma ja siihen liittynyt vuonna 2003 valmistunut
YVA sekä vuonna 2006 valmistuneet hankkeen lisäselvitykset.

Suunnittelualueesta aikaisemmin laadittuja tärkeimpiä suunnitelmia ja selvityksiä ovat:

· 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

· Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja
Laukaa, tiesuunnitelma 2014.

1.2.3 Muutossuunnitelman laatimisen aikana tehdyt selvitykset
Suunnittelualueella on tehty Lintukankaan luontoselvitys vuonna 2015 (Agriborealis osk)
ja meluselvitys vuonna 2016 (Destia Oy) sekä selvitys muutossuunnitelman vaikutuksis-
ta 2017 (Destia Oy).

1.3 Maankäyttö ja kaavoitus

1.3.1 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. Kaavassa on osoitettu erita-
soliittymät Kirriin ja Lintukankaalle. Lintukankaalle on kaavassa osoitettu tunneli.

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan
tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihe-
maakuntakaavaa. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta,
liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luon-
nonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakunta-
kaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava.

Maakuntakaavan edotuksesta on poistettu Lintukankaan tunneli sekä Kirrin pohjavesi-
alue.

Maakuntavaltuusto tulee hyväksymään kaavaehdotuksen kokouksessaan 1.12.2017.
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1.3.2 Yleiskaavat

Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymä 4.9.2014 päivätty Jyväskylän kaupungin
yleiskaava on tullut voimaan 25.11.2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti muutettuna. Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän
kaupungin kokonaisuudessaan lukuun ottamatta voimaan jääviä osayleiskaava-alueita.
Lintukankaalle on kaavassa osoitettu tunneli.

Länsi-Palokan osayleiskaava

Kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, joka täydentää ja korvaa kau-
pungin yleiskaavan muutossuunnitelman alueella. Osayleiskaava sisältää avoleikkausrat-
kaisun eli tiesuunnitelman muutossuunnitelma vastaa maantielain vaatimalla tavalla
MRL:n mukaista kaavaa.

Osayleiskaavaluonnoksesta on poistettu Kirrin 1. luokan pohjavesialuemerkintä tunneli-
merkinnän lisäksi.

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta on asettanut osayleiskaavaluonnok-
sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä -asetuksen 30 §:n määräysten mukaisesti
nähtäville 17.10-17.11.2017.

1.3.3 Asemakaavat

Kirrissä on voimassa asemakaava, jota on useaan otteeseen muutettu ja laajennettu.
Kirrin alue koostuu hyvin monipuolisista korttelialueista.

Jyväskylän kaupungilla on meneillään Kirrissä asemakaavan muutosprosessi, jolla muu-
tetaan Puuppolantien (mt 630) pohjoispuolella alueen tonttijakoa ja kaavamääräyksiä.

Asemakaavoilla tai em. asemakaavan muutosprosessilla ei ole vaikutusta tiesuunnitel-
man muutossuunnitelmaan.

1.4 Ympäristö

1.4.1 Maisema ja kulttuuriympäristö
Muutossuunnitelman alue on pääosin maapeitteistä kallioaluetta, jossa on kohtalaisen
suuret korkeuserot. Alueen kaakkois- ja luoteiskulma ovat noin 115 metriä merenpinnan
yläpuolella, kun alueen keskiosaan sijoittuvat korkeimmat mäen laet ovat lähes 160 met-
riä merenpinnan yläpuolella. Selvitysalueelle sijoittuva Lintukankaan korkein kohta
(157,9 mpy) kohoaa yli 60 metriä viereisen Alvajärven pintaa korkeammalle.

Suunnittelualueen metsät ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa pääosin tuoret-
ta ja kuivahkoa kangasmetsää. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin
esiintyy kohtalaisen runsaasti. Suurin osa metsistä on talousmetsiä. Aarniometsiä alueel-
la ei ole.

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Alvajärvi. Alvajärvi on yhteydessä Palokkajär-
veen ja edelleen Tourujoen kautta Päijänteeseen.
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1.4.2 Kulttuuriperintö
Muinaisjäännökset

Suunnittelualueelta löytyy muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Kivikautisia ja moniperiodi-
sia asuinpaikkoja on löydetty Kirristä.

Tiedossa olevat muinaisjäännökset suunnittelualueella:

· Kirri 1 kivikautinen asuinpaikka

· Kirri 2 työ- ja valmistuspaikka

1.4.3 Luonnonympäristö
Hankkeeseen (Kirri -Tikkakoski) liittyviä luontoarvoja on inventoitu useaan otteeseen
2000-luvulla Jyväskylän kaupungin kaavoitushankkeiden sekä tiehankkeen YVA-
prosessin aikana. Myös aikaisemman tiesuunnitelman yhteydessä tehtiin täydentäviä
luontoselvityksiä.

Muutossuunnitelmaa varten tehtiin Lintukankaan luontoselvitys vuonna 2015.

Natura 2000 -alueet
Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelman mukaisia tai yksityisiä luonnonsuojelualueita ei
suunnitteluhankkeen alueella tai sen tuntumassa ole.

Liito-oravat

Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan selvitysalueella ei esiinny liito-oravalle potenti-
aalisia elinympäristöjä.

Linnusto

Metsäkanalintujen kannat ovat olleet heikot koko suunnittelualueella johtuen metsän-
hakkuiden vaikutuksista.

Lähteet ja pienvedet
Muutossuunnittelualueella ei ole vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä.

Luontotyypit ja kasvillisuus

Muutossuunnitelman alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia
luontotyyppejä eikä metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä
ei myöskään havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojelta-
via eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei ha-
vaittu.

Selvitysalueen luontotyypit ovat tehokkaan metsätalouden ja maa-ainestenoton vuoksi
luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneet. Luontotyyppien edustavuus on huono.
Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin esiintyy kohtalaisen runsaasti. Sel-
vitysalueen eteläosat ovat vanhaa ja suurelta osin maisemoitua hiekkamontun pohjaa,
jonka puusto lienee luontaisesti syntynyttä. Muilta osin selvitysalueen puusto on viljely-
peräistä.

Eläinten kulkureitit

Muutossuunnitelman alueella ei ole merkittäviä hirvieläinten vaellusreittejä.

1.4.4 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Nykyisen valtatien varrella Alvajärven ympäristössä asuvat pitävät nykyistä valtatietä
turvattomana ja ruuhkaisena. Tie vaikuttaa ihmisten liikkumiseen ja sitä kautta sosiaali-
sen verkoston muodostumiseen.
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1.4.5 Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet

Suunnittelualue kuuluu Tuomiojärven - Palokkajärven vesistöalueeseen. Vesistöt ovat
pitkänomaisia ja seurailevat murroslaaksoja. Alvajärvi, joka sijaitsee suunnittelualueella
Kirrissä, on rehevä ja hajakuormituksen rasittama. Alvajärven rannoilla on asutusta, joka
on tiheintä järven itä- ja etelärannalla. Pohjois- ja länsirannalle jää asutuksen väliin vil-
jeltyjä peltoja. Alueen 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.

Pohjavedet

Jyväskylän kaupunki on poistanut Kirrin pohjavesialueen 1. luokan pohjavesiluokitukses-
ta sekä poistanut käytöstä Kirrin pohjavedenottamon.

1.4.6 Melu ja tärinä

Melu

Nykyisen valtatien varrella 4 Alvajärven ympäristössä tieliikenne aiheuttaa meluhaittoja,
mikä heikentää merkittävästi alueen asukkaiden viihtyvyyttä.

Valtatien 4 tiesuunnitelman yhteydessä on tehty liikennemelun leviämismallinnus sekä
nykyiselle että suunnitellulle tieverkolle. Melulaskennat ja meluntorjunta perustuvat vuo-
den 2040 ennustetilanteen mukaisiin liikennemääriin.

Muutossuunnitelmaan tehdyn Lintukankaan etl melulaskennoissa vuodelta 2016 on tar-
kasteltu miten eri suunnitteluvaihtoehdot vaikuttavat Lintukankaan alueen melutasoon.

Nykyisellä tieverkolla valtatie 4 noudattelee Alvajärven rantaviivaa Lintukankaan kohdal-
la. Suurin meluvaikutus alueella kohdistuu Lintukankaan itäpuolella Alvajärven ranta-
alueille. Nykyisessä tilanteessa vuonna 2040 päiväajan ohjearvon 55 dB ylittävä melu-
vyöhyke ulottuu enimmillään noin 400 m etäisyydelle länteen sekä noin 350 m etäisyy-
delle itään Alvajärven suuntaan.

Tärinä

Tieliikennetärinän mahdolliset haittavaikutukset voivat ulottua kauemmaksi tiestä käy-
tännössä pelkästään huonosti kantavilla pohjamaa-alueilla (pehmeä savi ja siltti sekä
turve). Kantavuudeltaan hyvillä pohjamailla (moreeni, sora, hiekka, kova siltti) tärinän
asumisviihtyisyyttä heikentävä vaikutus ulottuu yleensä enintään noin 15 - 20 m:n etäi-
syydelle. Muutossuunnitelma sijoittuu pääosin kallioleikkaukseen, jolloin ei synny haital-
lista tärinää.

1.4.7 Maa- ja kallioperäolosuhteet

Esitetyt pohjasuhdekuvaukset sekä arvioidut pohjanvahvistustoimenpiteet on tehty ai-
kaisemmassa tiesuunnitteluvaiheessa (Kirri – Tikkakoski) tiesuunnitelmatarkkuudella
kustannusten selvittämiseksi ja yleiskuvan saamiseksi.

Muutossuunnitelman alueella on (plv 400 -1400) on Lintukankaan mäki. Syvimmillään
tien tasaus on yli 40 m kallion pinnan alapuolella ja keskellä osuutta kallio on lähellä
maanpintaa ohuen moreenikerroksen peittämänä. Lintukankaan kallion jälkeen on lyhyt,
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syvimmillään yli 8 m pehmeikkö, jonka jälkeen maasto jatkuu moreenipohjaisena.

1.4.8 Pilaantuneet maat (PIMA)

Muutossuunnitelman alueella ei ole tiedossa olevia PIMA-kohteita.

1.5 Hankkeelle asetetut tavoitteet

Muutossuunnitelma

Muutossuunnitelmalla pyritään ratkaisuun, jossa korvaamalla tunneli avoleikkauksella
saavutetaan kustannustehokkaampi ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavampi hanke.
Lisäksi ratkaisulla haetaan säästöjä hankkeen kunnossapitokustannuksiin.

Muutossuunnitelman tavoitteena on myös häiriötön, yhtenäinen ja turvallinen liiken-
neympäristö koko hankkeen osalta.

Lisäksi muutossuunnitelmalla pyritään mahdollisten haitallisten vaikutusten minimointiin.

2 MUUTOSSUUNNITTELUPROSESSIN 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.

Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009.  Liikennevirasto antoi hyväksymis-
päätöksen 27.3.2013. Lainvoimainen yleissuunnitelman hyväksymispäätös saatiin
6.9.2013.

Hankkeen tiesuunnitelma ”Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri
– Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa” on valmistunut vuonna 2014 ja se on hyväksytty Lii-
kennevirastossa 13.5.2015. Korkein hallinto-oikeus on 30.8.2017 päivätyllä päätöksellä
hylännyt kaikki tiesuunnitelmasta tehdyt valitukset.

Vuonna 2017 selvitettiin mahdollisen muutossuunnitelman vaikutukset, jossa Lintukan-
kaan tunneli korvattaisiin avoleikkauksella.  Vaikutukset on arvioitu maiseman, tieliiken-
teestä aiheutuvaan melun, luonnon, rakennuskustannusten, liikenteen sujuvuuden ja lii-
kenneturvallisuuden sekä hankkeen yhteiskunnallisen kannattavuuden osalta.

Keski-Suomen ELY – keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarayksikkö toimivaltaisena viran-
omaisena on tehnyt 4.9.2017 päätöksen, että muutossuunnitelmaan ei sovelleta ympä-
ristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä.

Lisäksi muutossuunnitelman vaikutukset on arvioitu niin vähäisiksi, joten ne voidaan kä-
sitellä tiesuunnitelmassa.

2.2 Vuoropuhelu ja tiedottaminen

Tiesuunnitelman aloittamisesta kuulutettiin maantielain edellyttämällä tavalla. Aloitus-
kuulutus julkaistiin 4.10.2017 Keskisuomalaisessa.

Tiesuunnitelmavaiheessa järjestettiin yksi yleisötilaisuus, joka pidettiin 25.10.2017. Ylei-
sötilaisuus järjestettiin Palokan yhtenäiskoululla iltatilaisuutena. Yleisötilaisuudesta ilmoi-
tettiin hankkeen aloituskuulutuksessa ja medialle tehtiin erillinen tiedote tilaisuudesta.
Yleisötilaisuuksissa koottiin sekä kirjallista että suullista palautetta tilaisuuteen osallistu-
jilta.
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Tiesuunnitelman aikaisen vuoropuhelun aikana muodostui käsitys, että hankkeella on
varsin laaja hyväksyntä alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

3 MUUTOSSUUNNITELMAN ESITTELY

3.1 Tiejärjestelyt

3.1.1 Ajoneuvoliikenne
Päätie

Tiesuunnitelman muutos Kirrissä sisältää Lintukankaan tietunnelin korvaamisen avoleik-
kauksella.

Lisäksi muutos aiheuttaa pieniä tarkennuksia moottoritien, Kirrin eritasoliittymän poh-
joisten ja Lintukankaan eritasoliittymän eteläisten ramppien geometriaan sekä moottori-
tien poikkileikkaukseen (keskisaran leveyteen ja massatalouteen), jotka on mahdollista
toteuttaa aikaisemmin hyväksytyllä tiesuunnitelmalla.

Rinnakkaistie

Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia rinnakkaisteihin.

Maantiet

Tunnelin huoltorakennuksille menevät maantiet M ja M16 jäävät tarpeettomiksi.

M16 liittymä muutetaan yksityistien liittymäksi Y4M.

3.1.2 Joukkoliikenne ja hidas liikenne
Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin tai hitaan lii-
kenteen kulkuyhteyksiin.

3.1.3 Erikoiskuljetukset
Moottoritietä pitkin voivat kulkea normaalisti enintään 5,5 metriä korkeat kuljetukset ja
korkeammat kuljetukset ohittavat eritasoliittymien risteyssillat ramppeja pitkin.

Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella poistaa esteen korkeille (> 5,5 m)
erikoiskuljetuksille.

3.1.4 Kevyt liikenne
Avoleikkausratkaisu ei mahdollista moottoritien ylittämistä tunneliratkaisun tapaan eli
tunnelin ”päällinen” olisi jäänyt luonnontilaiseksi. Kulkuesteen poistamiseksi muutos-
suunnitelmaan on lisätty alikulkukäytävä (S28) ja kevyen liikenteen väylä K32J. Alue on
asemakaavoittamaton ja tässä tapauksessa tunnus ”K” ilmaisee kustannusvastuuta.

Kyseinen väylä (J31) on yhteys suojatieltä linja-autopysäkille maantien M1 ja Kirrintien
liittymässä. Maantien 6300 kevyen liikenteen väylä J31 linjausta muutetaan siten, että
pysytään nykyisellä tie- ja katualueella. Väylä sijaitsee alkupäästään asemakaavoittamat-
tomalla tiealueella (J31 plv 0 - 13) ja suurelta osin loppupäästään asemakaavan mukai-
sella katualueella (K31J plv 13 - 54)

3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt
Kirri – Tikkakoski tiesuunnitelman maantien M16 (pohjoinen yhteys tunnelin huoltora-
kennukselle) liittymä muutetaan muutossuunnitelmassa yksityistien liittymäksi Y4M (ny-
kyinen metsätalousliittymä).



Vt4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa
Tiesuunnitelman muutossuunnitelma Kirrissä plv 400 – 1600, Jyväskylä

SUUNNITELMASELOSTUS 11(16)

3.3 Tekniset ratkaisut ja mitoitus

3.3.1 Valaistus
Suunnitelmassa ei esitetä muutoksia valaistaviin väyliin.

Muutossuunnitelman avoleikkausosuus valaistaan muun moottoritien tapaan. Valaistus-
luokka AL3.

3.3.2 Sillat
Tiesuunnitelmaan sisältyy yksi uusi silta (S28) Lintukankaan alikulkukäytävä. Silta palve-
lee tulevaisuudessa Jyväskylän kaupungin ulkoilureittiä (K32J). Toteutuskustannuksista
vastaa Jyväskylän kaupunki.

3.3.3 Kuivatus
Tunnelin korvaava avoleikkausosuudelle on suunniteltu sadevesiviemäröinti.

Kuivatusratkaisut on esitetty tiesuunnitelman kartoilla.

3.3.4 Työaikaiset liikennejärjestelyt

Muutossuunnitelman avoleikkausosuus rakennetaan yleisen liikenteen ulkopuolella.

3.4 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso

3.4.1 Maastonmuotoilu

Moottoritien tiealueessa on varaudu avoleikkausosuuden ulkopuolella maastonmuotoilui-
hin (maisemanhoidolliset vallit), jotka voidaan toteuttaa hankkeen ylijäämämassoilla.
Samalla vallit torjuvat melun leviämistä.

3.4.2 Pohjaveden suojaus

Kirrin pohjavesialue

Jyväskylän kaupunki on poistanut Kirrin pohjavesialueen 1. luokan pohjavesiluokituksen
sekä poistanut käytöstä Kirrin pohjavesiottamon.

Pohjavedensuojausta ei toteuteta.

3.5 Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet

Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisu aiheuttaa muutoksia maisemaan ja luontoon.

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

4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT
Muutossuunnitelmaan sisältyy Lintukankaan avoleikkaus, joka on vaihtoehto tunnelille.
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5 MUUTOSSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET

5.1 Vaikutukset liikenteeseen

5.1.1 Liikenneturvallisuus

Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan liikenneturvallisuuden
kannalta parempi ratkaisu. Tunneli poisjättäminen tekee valtatien liikenneympäristöstä
yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.

Avoleikkausratkaisussa saadaan Kirrin ja Lintukankaan eritasoliittymät turvallisemmiksi,
koska tunneliratkaisussa ramppien erkanemis- tai liittymiskaistat alkavat tai päättyvät lä-
helle tunnelin suuaukkoja, jolloin autoilijalla on huomioon otettavana useampi normaalis-
ta poikkeava liikennetilanne. Lisäksi tunnelin suuaukon häikäisyvaikutus poistuu.

Onnettomuustilanteet tunnelissa ovat aina suurempi riski kaikille osapuolille myös pelas-
tustoimelle. Lisäksi tunnelionnettomuuksissa joudutaan lähes aina poikkeusjärjestelyihin
eli tunnelin sulkemiseen, jolloin onnettomuusriski lisääntyy myös muualla tieverkolla, kun
moottoritien liikenne joudutaan ohjaamaan rinnakkaisteille. Myös tahallisen vaaran ai-
heuttama riski pienenee.

5.1.2 Liikenteen sujuvuus

Muutossuunnitelman avoleikkausratkaisun voidaan katsoa olevan myös liikenteen suju-
vuuden kannalta parempi ratkaisu. Tunneli poisjättäminen tekee valtatien liikenneympä-
ristöstä yhtenäisen ja turvallisen sekä yllätyksettömän.

Liikennehäiriöt ovat avoleikkauksessa vähäisemmät tunnelivaihtoehtoon verrattuna.
Myöskään yllä- ja kunnossapitotoimenpiteet eivät aiheuta normaalista poikkeavia liiken-
nejärjestelyjä.

Raskaan liikenteen matka-ajan ennustettavuus ja ajoajat lyhenevät, jolloin rahtitoimituk-
set hieman nopeutuvat ja tulevat varmimmin perille tieliikenteen häiriöiden vähentyessä.

5.1.3 Erikoiskuljetukset

Avoleikkausratkaisussa erikoiskuljetusten kannalta tunnelin poisjättäminen selkeyttää
erikoiskuljetusreittiä poistamalla yhden esteen.

5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

Voimassa olevassa maakuntakaavassa ja Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa on Lintu-
kankaan tunnelimerkintä.  Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa ja Jyväsky-
län kaupunki laatii parhaillaan Länsi-Palokan osayleiskaavaa, jotka mahdollistavat Lintu-
kankaalla avoleikkausratkaisun.

Muilta osin muutossuunnitelmalla ei ole vaikutusta voimassa olevissa kaavoissa esitet-
tyyn maankäyttöön.

Avoleikkausvaihto ei lisää tiealueen (tieoikeuden) tarvetta, koska poikkileikkausleveys on
tunnelivaihtoehtoa kapeampi.

Avoleikkaus vaihtoehto ei estä maankäytön kehittämistä nykyisen nelostien länsipuolella
Lintukankaalla.
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5.3 Melu- ja tärinävaikutukset

Melu

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

Meluselvitysraportin vuodelta 2016 mukaan molemmat vaihtoehdot, tunneli ja avoleik-
kaus, toimivat hyvin melua torjuvana rakenteena suunnittelualueella.

Meluselvitysraportin mukaan tiesuunnitelman linjauksella nykyisen asutuksen kohdalla
Alvajärven reuna-alueilla kokonaismelutilanne paranee merkittävästi ja päivä- ja yöajan
ohjearvotasot alittuvat. Melutaso laskee alueella parhaimmillaan 10–15 dB

Vaihtoehdoista sekä tunneli että avoleikkaus toimivat hyvin melua torjuvana rakenteena
suunnittelualueella ja luovat edellytykset hyvälle asumiselle Lintukankaan itäpuolella. Ai-
van avoleikkauksen kohdalla melutasot ovat umpinaista tunnelia suuremmat, mutta leik-
kauksen porrastettu rakenne vaimentaa tehokkaasti melua ja avoleikkauksen aiheutta-
ma melutason muutos jää tunneliin nähden noin 0…+3 dB luokkaan tarkasteltavalla alu-
eella. Moottoritien länsipuolella melutaso sen sijaan hieman kasvaa linjauksen siirryttyä.
Alueella ei kuitenkaan ole nykyistä asutusta, joten lisääntyneellä melutasolla ei ole vai-
kutusta asuinviihtyvyyteen.

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.

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

Tunnelivaihtoehdoissa pakokaasupäästöt kerääntyvät tunnelien suuaukkojen läheisyy-
teen ja näin avoleikkausvaihtoehto on parempi ratkaisu.

Lintukankaan leikkauksen eteläpäästä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Alvajärven
rannassa noin 150 – 200 metrin päässä.

5.4 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön

Muutossuunnitelman alueella moottoritie peittää alleen jäävää kasvillisuutta ja elinympä-
ristöjä sekä vaikuttaa tien vierialueen luonnonoloihin.

Muutossuunnitelma-alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luon-
totyyppejä eikä metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei
myöskään havaittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia
eliölajeja. Myöskään uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havait-
tu.

Linnuston ja lepakkojen esiintymistä arvioitiin luontotyyppien ja maankäytön historian
valossa ja lisäselvityksille ei näiltäkään osin ole tarvetta.
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5.4.1  EU:n Luontodirektiivin lajit

Liito-orava

Muutossuunnitelman alueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä.

5.5 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Pintavedet

Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta Lintu-
kankaan kallioleikkauksen kohdalla. Hulevesien virtaukset muuttuvat tai osittain estyvät
korkeussuhteiden muutosten seurauksena.

Vesiin kohdistuvia likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpi-
teistä. Tien valmistuttua vesien likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnetto-
muuksien muodossa ja tien kunnossapidosta eli liukkauden torjunnasta.

5.6 Vaikutukset maa-ainesvaroihin
Muutossuunnitelman avoleikkauksesta saadaan pääosa tienrakentamiseen tarvittavista
penger- tierakennemassoista.

Lintukankaan varamaan ottoalueen tarve poistuu, koska tielinjalta saatava louheen
määrä kasvaa huomattavasti.

Rakenteeseen kelpaamattomia maamassoja käytetään väylien luiska-alueiden ja mai-
seman hoidollisiin täyttöihin. Ylimääräiset maamassat sijoitetaan läjitysalueille tai hyö-
dynnetään muissa hankkeissa.

5.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriarvoihin

Maisema

Lintukankaan kallioleikkaus korkeine kalliohyllyineen näkyy tien suuntaisesti, mutta Al-
vajärven ja Palokan suuntaan leikkaus ei juurikaan näy.

Muinaisjäännökset

Muinaisjäännöskohteet, joita moottoritiehankkeen rakentaminen uhkaa on tutkittava
kaivauksin ennen moottoritien rakentamista. Kirrin muinaisjäännösryhmä (1 ja 2) on
Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta tutkittu kertaalleen syksyllä 2014. Keski-
Suomen museon antaman lausunnon mukaan Kirri 2:lle tulee tehdä arkeologiset jatko-
tutkimukset.

5.8    Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Muutossuunnitelman ratkaisut eivät oleellisesti eroa tiesuunnitelmassa esitetyistä vaiku-
tuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Avoleikkaus pienentää Lintukankaan käyt-
töarvoa virkistäytymiseen, toisaalta alueella vallitsevat korkeuserot ovat haitanneet vir-
kistyskäyttöä.  Lisäksi suunnitelmaan lisätty alikulkukäytävä poistaa estevaikutuksen.

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

5.9 Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus
Tiesuunnitelman kustannusarvio on laadittu pääasiassa Rapal Oy:n In-Infra.net–
palvelun FORE:lla. Tienrakentamisen kustannusarvio perustuu pääosin rakennus-
osalaskentaan (ROLA-laskenta).
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Kustannusarvio on laadittu vuoden 2012 hintatasossa:
- maanrakennuskustannusindeksi 136,3 (2005=100)

Hankkeen arvonlisäveroton (ALV 0 %) kustannusarvio on 22,262 M€, ja lunastus- ja
korvauskustannusten osuus on 0,02 M€.

Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavista osakustannuksista:

- valtatie 4, moottoritie 21,742 M€
- Sillat (S28)   0,500 M€
- lunastus- ja korvauskustannukset        0,020 M€

Yhteensä 22,262 M€

Sillan S28 ja kevyen liikenteen väylän K32J kustannukset ovat Jyväskylän kaupungille
tulevia kustannuksia. Tiesuunnitelmassa on ratkaistu sillan sijainti ja sen kustannusarvio
on arvioitu hankkeen (Kirri-Tikkakoski) vastaavan siltatyypin mukaan.

Lintukankaan tunnelin korvaaminen avoleikkauksella pienentää Kirri – Tikkakoski tie-
suunnitelman rakennuskustannusarviota noin 25 M€ (MAKU 136,3 2005 =100), joka
johtuu pääosin tunnelin ja sen varusteiden pois jäämisestä ja hankkeen massatalouden
parantumisesta sekä vähäiseltä osin rakentamattomista maanteistä.

Muutossuunnitelmalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä myös yllä- ja kunnossapi-
dosta.

5.10 Yhteiskuntataloudellinen laskelma

Hankearviointi on tehty Liikenneviraston vuonna 2013 julkaiseman Tiehankkeiden arvi-
ointiohjetta (nro 13, 2013) soveltaen. Laskentamenetelmänä on käytetty Liikenneviras-
ton ylläpitämää uutta IVAR3-ohjelmistoa.

Hankkeen hyötykustannussuhde (H/K - suhde) on noin 1,7.

5.11 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Avoleikkausvaihtoehto on tunnelivaihtoehtoon verrattuna riskittömämpi ja nopeampi to-
teuttaa ja näin myös vaikutuksiltaan vähäisempi.

Uuden tien mahdolliset vaikutukset hulevesin ja vesistöihin ovat suurimmillaan rakenta-
misvaiheessa. Rakentamisen aikana tehdään runsaasti maansiirtotöitä. Rakennusvai-
heessa maastossa olevista koneista voi päästä haitallisia aineita maaperään ja sitä kaut-
ta pohja- ja pintavesiin.

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

Rakentaminen aiheuttaa melu-, tärinä- ja pölyhaittoja.

5.12 Rakentamisen jälkeiset vaikutukset
Tunnelin korvaaminen avoleikkauksella tuo merkittäviä säästöjä yllä- ja kunnossapito-
kustannuksissa. Säästöt ovat arviolta noin 0,5 M€ vuodessa.

6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT LASKUOJAT

6.1 Laskuojat ja –johdot
Hankkeen yhteydessä toteutettavat (laskuojat) ja -johdot on esitetty suunnitelmakartoil-
la.
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7 EHDOTUS MUUTOSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKO-
TOIMENPITEIKSI

7.1 Hyväksymisehdotus
Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi on esitetty suunnitelman osassa 1.3T

7.2 Jatkotoimenpiteet
Keski-Suomen elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus lähettää tiesuunnitelman maan-
tielain mukaiseen käsittelyyn, jolloin Jyväskylän kaupunki asettaa tiesuunnitelman julki-
sesti nähtäville. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomais- ja sidosryhmäta-
hoilta. Jyväskylän kaupunki asettaa suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville
mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Tiesuunnitelman nähtävillä olosta kuulute-
taan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä.

Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen
ELY-keskus valmistelee suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, jo-
ka 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.

8 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT
Tiesuunnitelman muutossuunnitelma on laadittu Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Suunnittelukonsulttina muutossuunnitelman laa-
dinnassa on toiminut Destia Oy. Luontoselvityksen on laatinut tilaajan sivukonsulttina
Agriborealis osk.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa:

Kari Komi

Projektipäällikkö
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Cygnaeuksenkatu 1
PL 250, 40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. 0295 024 691
kari.komi@ely-keskus.fi
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