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Moottoritien aiheuttamaa estevaikutusta on lievennetty moottoritien alittavilla tai ylittävillä yksityistieyhteyksillä.
Näiden yksityistiejärjestelyjen ja rakennettavien eritasoliittymien ansiosta kiertomatkat jäävät pääosin vähäiseksi ja
ovat nykytilannetta huomattavasti sujuvammat.
Tienrakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat haitat rajoittuva tien lähialueelle ja ovat
kohteittain lyhytaikaisia.

Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri – Tikkakoski
Jyväskylä ja Laukaa

Vaikutukset ympäristöön
Moottoritie
muodostaa
uuden
maisemaelementin,
joka
koostuu
ajoradasta,
tiepenkereestä,
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 on visuaalinen estevaikutus.
Tiesuunnitelmassa esitettyjen tiejärjestelyjen suorat vaikutukset liito-oravalle, Viitasammakolle sekä
Lummenlampi- ja Täplälampikorennoille jäävät vähäisiksi eivätkä ratkaisut hävitä tai heikennä niiden elinpiirejä.
Vaikka suunnittelualueella on runsaasti vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä alueella
niukasti.
Rakentaminen tulee muuttamaan pysyvästi moottoritien lähialueen vesitaloutta, koska hulevesien virtaukset
muuttuvat tai osittain estyvät korkeussuhteiden muutosten seurauksena. Rakennettavien Kirrin ja Tikka-Mannilan
pohjavesisuojausten vaikutuksesta pohjavesialueiden pilaantumisriski vähenee huomattavasti. Vesiin kohdistuvia
likaantumisriskejä aiheutuu pääosin rakentamisen aikaisista toimenpiteistä. Tien valmistuttua vesien
likaantumisriski aiheutuu pääosin liikenteestä onnettomuuksien muodossa ja tien kunnossapidosta.
Hirvieläinten liikkumista on liikenneturvallisuussyistä ohjattu riista-aidoin. Moottoritiehen nähden riistan poikittaiset
kulkuyhteydet on huomioitu 3 sillassa.
Hankkeen myötä liikenteen sujuvuus paranee niin paljon, että hiilidioksidipäästöt vähenevät vaikka nopeustaso
kasvaa huomattavasti.
Pääosa tienrakentamiseen tarvittavista pengermassoista ja tierakenteesta saadaan hankkeen maa- ja
kallioleikkauksista. Päällystekerroksiin tarvittavat massat joudutaan hankkimaan hankkeen ulkopuolelta.
Maamassoja käytetään väylien luiska-alueiden täyttöihin tai ne sijoitetaan läjitysalueille.
Rakentamiskustannusarvio ja taloudellisuus
Hankkeen arvonlisäveroton (ALV 0 %) kustannusarvio on 149,641 M€ (MAKU2005=136,3), josta kahden
varalaskupaikan rakentamisen lisäkustannukset ovat 10,4 M€ sekä lunastus- ja korvauskustannusten osuus on
2,04 M€. Puolustusvoimille esitetään 10,4 M€ kustannusosuutta, joka johtuu rakennettavista varalaskupaikoista
sekä Jyväskylän kaupungille esitetään 0,277 M€ kustannusosuutta, joka koostuu moottoritien poikittaissuuntaista
kevyen liikenteen yhteyksistä, jotka rakennetaan paikallisen maankäytön tarpeesta. Hankkeen hyötykustannussuhde (H/K-suhde) 140 M€ kustannusarviolla on 1,23, jolloin hanke on yhteiskuntataloudellisesti
kannattava.
Jatkotoimenpiteet ja aikataulu
Tiesuunnitelman maantielain mukainen käsittely alkanee alkuvuodesta 2014, jolloin Jyväskylän kaupunki ja
Laukaan kunta asettavat tiesuunnitelman julkisesti nähtäville. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri
viranomais- ja sidosryhmätahoilta. Alueen kunnat asettavat suunnitelman kuukauden ajaksi yleisesti nähtäville.
Tiesuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen ELY- keskus laatii
suunnitelmasta hyväksymispäätösesityksen Liikennevirastolle, joka tekee tiesuunnitelmaa koskevan
hyväksymispäätöksen. Päätös asiakirjoineen asetetaan 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.
Suunnitelman laatijat
Tiesuunnitelma on laadittu Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta.
Suunnittelukonsulttina tiesuunnitelman laadinnassa on toiminut Destia Oy. Suunnittelutyöhön ovat lisäksi
osallistuneet Siltanylund Oy, Fundatec Oy, Trafix Oy sekä ympäristöselvitysten osalta Suomen Luontotieto Oy ja
kiinteistövaikutustenarviointiselvityksen osalta Maanmittauslaitos Keski-Suomen Maanmittaustoimisto.
Lisätiedot:
Kari Komi
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Cygnaeuksenkatu 1 (PL 250), 40100 Jyväskylä
Puhelin: 029 502 4691, sähköposti: kari.komi@ely-keskus.fi

TIESUUNNITELMAN ESITE
Suunnittelukohde ja olosuhteet
Valtatie 4 (E75) Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä – pohjoissuuntainen tieyhteys. Tieyhteys kuuluu
sekä eurooppatieverkkoon (E-tiet) että yleiseurooppalaiseen TEN –tieverkkoon (Trans-European Networks).
Suunnittelujakso kuuluu suurten erikoiskuljetusten verkostoon. Suunnittelualue Kirrin ja Tikkakosken välillä
sijoittuu Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan alueelle.
Tarkasteltava tieosuus on nykyään mäkinen ja mutkainen kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä
merkittäville pääteille asetettuja vaatimuksia tien leveyden ja suuntauksen osalta. Valtatiellä maanteiden liittymät
ovat tasoliittymiä ja tiellä on runsaasti turvattomia yksityistieliittymiä. Valtatien 4 liikenne jonoutuu jopa ruuhkaajan ulkopuolella. Nykyisistä tasoliittymistä on vaikea liittyä päätien jonoutuneeseen liikennevirtaan. Erityisesti
liittymistä vasemmalle kääntyminen on vaikeaa ja ajoittain jopa vaarallista. Liikenteen nopeustaso jää tien
ominaisuuksien ja liikennemäärien vuoksi tavoitetason alapuolelle. Lisäksi vilkasliikenteinen valtatie on
häiriöherkkä ja aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittoja. Lisäksi kevyen liikenteen asema on turvaton johtuen
puuttuvista kevyen liikenteen väylistä.
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) raskaan liikenteen keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on noin 1700 ajon/vrk, josta
noin 60 % on täysperävaunuliikennettä. Linja-autoliikenteen määrä kohteessa on noin 140 ajon/vrk. Vaarallisten
aineiden kuljetuksia (VAK) on arkivuorokautena arviolta noin 80 – 90 ajon/vrk.
Ympäristövaikutustenarviointi ja yleissuunnitelma
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2003 (täydennettiin 2006) ja yleissuunnitelma
2009. Liikennevirasto on antanut yleissuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 27.3.2013 ja lainvoimaisuuden
hyväksymispäätös sai 6.9.2013.
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 tavoitteet on ryhmitelty valtakunnallisiin yleistavoitteisiin sekä seudullisiin ja
paikallisiin tavoitteisiin.
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
14.3.2014
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E4 TIKKAKOSKEN
ERITASOLIITTYMÄ

Lintukankaan
tunneli

Lentokentän
varalaskupaikka

E1 KIRRIN
ERITASOLIITTYMÄ

- 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.
Lisäksi hanketta koskevia yksityiskohtaisempia tavoitteita asetettiin mm. nopeustasolle (100 km/h),
liikenteen sujuvuudelle, liikenneturvallisuudelle ja eri liikennemuotojen olosuhteille. Lisäksi asetettiin
tavoitteita mm. melutasoille ja muille ympäristövaikutuksille sekä hankkeen taloudelle.
Tiesuunnitelman toimenpiteet
Valtatien 4 uusi moottoritieosuus alkaa eteläpuolella Kirrin eritasoliittymästä ja päättyy pohjoisessa
maantien 6375 Vehniäntien liittymään. Tiesuunnitelman pituus on noin 14,7 kilometriä. Moottoritie on linjattu
alkupäässä uuteen maastokäytävään Kirrin ja Puuppolan Makkarajoen välillä. Makkarajoen ja Vehniäntien
liittymän välillä moottoritie sijoittuu nykyisen valtatien 4 maastokäytävään.
Moottoritielle rakennetaan kaikkiaan neljä uutta eritasoliittymää, jotka ovat E2 Lintukankaan, E3 Puuppolan,
E4 Tikkakosken ja E5 lentokentän eritasoliittymät. Nykyisen Kirrin eritasoliittymän E1 rampit sovitetaan
uuteen moottoritiehen. Lisäksi parannetaan Vehniäntien maantien 6375 tasoliittymä. Moottoritielle
rakennetaan rinnakkaistie paikalliselle ja hitaalle liikenteelle. Nykyinen nelostie jää rinnakkaistieksi Kirrin ja
Matinmäentien väliseltä osuudeltaan ja uusi rinnakkaistie rakennetaan moottoritien itäpuolelle
Matinmäentien ja Vehniäntien välille. Puuppolan eritasoliittymästä rakennetaan uusi maantieyhteys
Uuraisten suuntaan. Hanke sisältää Lintukankaan tietunnelin sekä Tikka-Mannilan ja lentokentän kohdalle
lentoliikenteen varalaskupaikat.
Hanke sisältää kattavan kevyen liikenteen väyläverkoston ja linja-autoliikenne on suunniteltu siten, että se
palvelisi parhaiten joukkoliikenteen käyttäjiä ja että sen palvelutason kehittäminen olisi mahdollisimman
joustavaa. Eritasoliittymiin on suunniteltu korkeatasoiset pysäkkiparit sekä liityntä- ja saattoliikenteen
pysäköintialueet. Rinnakkaistielle on suunniteltu myös linja-autopysäkit.
Hankkeeseen sisältyy yhteensä 23 siltapaikkaa. Silloista on 4 nykyisiä siltoja ja 22 uutta siltaa. Silloista S5
(Korttajärven silta) ja S12 (Päivölän risteyssilta) ja S17 (Valkamantien risteyssilta) toimivat myös
riistasiltoina. Meluesteitä esitetään rakennettavaksi noin 13 kilometriä sekä Kirrin ja Tikka-Mannilan
pohjavesialueet suojataan. Lisäksi moottoritielle on suunniteltu riista-aita.
Vaikutukset liikenteeseen
Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri – Tikkakoski parantaa päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden
liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Tieverkollisesti hanke aiheuttaa vähäisiä paikallisia muutoksia, joista
merkittävin on uusi maantie yhteys Puuppolan eritasoliittymästä Uuraisten suuntaan ja nykyinen
Puuppolantie (M630) Kirrin eritasoliittymän ja uuden maantien välillä muuttuu paikallista liikennettä
palvelevaksi yhdystieksi. Lisäksi nykyinen Puuppolankoskentie (M16709) esitetään muutettavaksi
Jyväskylän kaupungin ylläpitämäksi yksityistieksi. Paikallista ja seudullista liikennettä välittävät maantiet ja
yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen valtatien ja eritasoliittymien kautta.
Hanke parantaa valtatieosuuden liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi, jolloin 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 kehittymismahdollisuuksia. Sujuvat tieyhteydet tukevat
suunnittelualueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia.

Moottoritien rakentamisella varmistetaan valtatiejakson liikenteen sujuvuus pitkälle tulevaisuuteen ja valtatien
liikenteellinen palvelutaso on ennustetilanteessa 2040 nykytilaa selvästi parempi.
Hankkeen toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi. Liikenneturvallisuuden paraneminen
tiesuunnitelman toimenpiteillä johtuu mm. moottoritien välikaistan vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia
vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi tasoliittymien ja vasemmalle kääntymistarpeen poistuminen sekä hitaan
liikenteen siirtymien rinnakkaistiestölle vähentää mm. kääntymis-, risteämis- ja peräänajo-onnettomuuksia. Riistaaidat puolestaan vähentävät eläinonnettomuuksien sekä niistä välillisesti johtuvien onnettomuuksien (mm.
suistumiset) riskiä. Tiesuunnitelman mukainen ratkaisu parantaa myös kevyen liikenteen turvallisuutta.
Kuolemaan johtavat onnettomuuden vähenevät noin 80 % ja henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet
vähenevät noin 53 %.
Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat huomattavasti koko hankkeen alueella. Kevyt liikenne käyttää
rinnakkaistien ja moottoritien poikittaisyhteyksien yhteyteen rakennettavaa kevyen liikenteen väylän verkostoa.
Kevyen liikenteen turvallisuus paranee, kun suurin osa liikenteestä ja lähes kaikki raskaasta liikenteestä käyttää
moottoritietä. Kevyen liikenteen yhteydet parantavat koululaisten turvallista liikkumista eteenkin Puuppolan
koulunkäyntialueella sekä Tikkakosken keskustaan.
Hanke parantaa joukkoliikenteen olosuhteita nopeuttamalla ja sujuvoittamatta liikennöintiä ja vähentämällä
liikenteellisiä häiriöitä. Osa linja-autoliikenteestä tulee siirtymään moottoritielle ja osa kulkee moottoritien
rinnakkaistietä
pitkin.
Hankkeessa
on
huomioitu
joukkoliikenteen
Jyväskylä
–
Äänekoski
laatukäytäväsuunnitelmat, joka tarkoittaa eritasoliittymissä (2-5) varaudutaan rakentamaan korkeatasoiset
pysäkkiparit ja erilliset liitännäis- ja saattoliikenteen pysäköintialueet. Rinnakkaistielle rakennetaan pysäkkiparit
moottoritien poikittaisyhteyksien liittymiin sekä vilkkaimpiin yksityistieliittymien yhteyteen.
Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut on suunniteltu niin, että suuret erikoiskuljetukset (7x7x40 m) voivat
liikennöidä moottoritiellä hyödyntäen sujuvasti eritasoliittymien ramppeja. Kuitenkin 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.
Vaikutukset ihmisiin
Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden kannalta merkittävimmät seikat ovat meluesteiden, kattavien rinnakkaisteiden,
kevyen liikenteen reittien ja yksityisteiden rakentaminen. Esteiden ja väylien rakentaminen vähentävää selvästi
tiestä aiheutuvaa melua, estevaikutusta ja muita koettavia haittoja, mikä parantaa alueen viihtyisyyttä ja
elinolosuhteista sekä vähentävät haittojen aiheuttamia terveysriskejä.
Vuoden 2040 ennustetilanteessa rakennetuilla meluesteillä saadaan suurin osa alueen asukkaista suojattua alle
55 dB(A) melutason, jolloin päiväajan hyötyjiä on noin 207 asukasta ja 74 kiinteistöä. Vuoden 2040
ennustetilanteessa jää 14 asuinkiinteistöä ja 34 asukasta sekä 14 lomakiinteistöä valtioneuvoston ohjearvon
ylittävällä melualueelle.
Kevyen liikenteen väylät lisäävät alueella työmatkapyöräilyä ja muuta hyötyliikuntaa. Lasten matkat kouluun ja
harrastuksin sekä aikuisten asiointimatkat pyöräillen ja kävellen muuttuvat turvalliseksi. Näillä on myös vaikutusta
ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.
Kattavat rinnakkaistiejärjestelyt, kevyen liikenteen väylineen ja yksityistiejärjestelyt palvelevat hyvin paikallista
asutusta. Liikkumisolosuhteet parantavat edistää alueen sisäistä liikkumista, palvelujen saatavuutta sekä
asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

