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Vattatien 4 kehittäminen välillä Kirri - Vehniä, Jyväskylä ja Laukaa

( Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt hyväksyttäväksi yteissuunniteLman

Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri - Vehniä, Jyväskylä ja Laukaa.

Päätös Liikennevirasto on hyväksynyt joulukuussa 2009 päivätyn yteissuunnitelman seu

raavasti:

VaLtatie 4

- Vattatietä parannetaan i6,o km:n osuudella välillä Kirrin eritasoliittymä

- Koulutampi Vehniän kylän kohdalta.

- Valtatie linjalaan uuteen maastokäytävään noin 4,6 km matkalla Kirrin eri
tasoliittymän ja Makkarajoen välillä. Loppuosuus noin 11,4 km Makkarajoelta

eteenpäin toteutetaan nykyiseen maastokäytävään suunnitelmakarttojen mu
kaisesti. Valtatie sijoittuu Lintukankaan kohdalta katliotunneliin.

- Valtatien korkeusasema toteutetaan pituusleikkausten mukaisesti.

- Valtatie on kaksiajoratainen, ajoradat toisistaan kaiteellisella vätiatueella ero

tettu moottoritie. Tunneliosuudella ajoradat ovat omissa tunneleissaan. Pe
ruskaistamäärä ajoradoilla on kaksi kaistaa. Tunneleissa ajoratojen leveä uI
kopiennar toimii turvakaistana poikkeustilanteissa ja on varattu muutoin nk
koutuneita ajoneuvoja varten.

- Valtatiejaksolle sijoittuu kuusi eritasoliittymää. Nykyinen Kirrin eritasoliitty

mä Ei parannetaan ja uusia enitasoliittymiä rakennetaan viisi kappaletta;

E2 Lintukankaan, E3 Puuppolan, E4 Tikkakosken ja E Lentoaseman sekä E6
Vehniän enitasoUttymät.

- Valtatielle toteutettavista siLloista kaksi ovat myös niista-alikulkuja Puuppo

lan ja Atapohjan alueilLa.
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Muut maantiet

- Valtatien 4 syrjään jäävä osuus Kirrin eritasoliittymän ja Makkarajoen välillä

jää edelleen maantieksi moottoritien rinnakkaistienä.

- Uudet rinnakkaistieosuudet M3, M5 ja M7 sekä M9 maantiehen 16701 asti to

teutetaan suunnitelmakarttojen mukaisesti.

- Nykyisten maanteiden Mi, M4, M6 ja M8 järjestelyt sekä uusi maantie M2 to

teutetaan suunnitelmakarttojen mukaisesti. Maantien 630 (M4) tinjaus Autio-

joen kohdalta Uuraisten suuntaan ratkaistaan tiesuunnitetrnassa.

Maanteiden hallinnolliset muutokset

TiejärjesteLyiden haLlinnoLliset muutokset hyväksytään tiesuunnitetmassa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ()
Keski-Suomen ympäristökeskus (nykyisin Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäris

tö ja luonnonvarat -vastuualue) on yhteysviranomaisena antanut 5.9.2003 lau
sunnon YVA-menettelyn ympäristövaikutusten arviointiseLostuksesta.

Yhteysviranomainen on todennut, että LopuLlinen käsitys vaihtoehtojen toteutta

miskeLpoisuudesta ja keskinäisestä paremmuudesta ympäristövaikutusten kan

nalta voidaan muodostaa vasta lisäselvitysten ja tarkennusten perusteella. Näi

den jälkeen tiepiirillä (nykyisin Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infra

struktuuri -vastuualue) on hyvät edellytykset tielinjauksen ja toteuttamistavan va

lintaan.

Yhteysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antaman lau

sunnon perusteella on tehty vaaditut lisäselvitykset. Ympäristövaikutusten arvi

ointi on otettu huomioon yleissuunnitelmassa seuraavasti:

- Muinaismuistojen lisäinventoinnit tehtiin syksyLlä 2004. Inventoinnissa tar

kastettiin kaksi ennestään tunnettua aluetta Kirrissä ja Matinmäessä. Edellis

ten lisäksi tarkastettiin kaksi hiekkamaakumpua; Kaasumäki ja Sorasto. Tik

ka-Mannilassa tarkastettiin tien itä-ja länsipuolelle jäävät Laajat peltoalueet.

Soraston asuinpaikka on syrjässä yleissuunnitelman tiejärjestetyistä, ja ky

seessä näyttäisi olevan tuhoutunut muinaisjäännös. Kaasumäen kohde on

todennäköisesti II maailmansodan aikainen puolustusvarustus, joka sijoittuu

lähelle yleissuunnitelman toimenpiteitä. Kirrin harjualue jää yleissuunnitel

man valtatietinjauksen kohdalLe. Matinmäen alue ei jää valtatien länsipuolel

la toimenpiteiden alle, mutta itäpuolta ei ole tutkittu koekuopilla.

Meluselvitys on yleissuunnitelman mukaisella linjaukseLla saatettu vertailu

kelpoiseksi muiden YVA -vaihtoehtojen kanssa. Selvityksen perusteella yleis

suunnitelman mukainen valtatien linjaus on paras vaihtoehto Kirrin ja Puup

polan välillä. Melulle altistuvia asukkaita on 8i, joista 73 asukasta jää 55- 6o
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dB ja 8 asukasta 6o -65 dB melualueelle. Melusuojaukset tarkentuvat tie

suunnitelmavaiheessa.

- Luontoselvityksiä on täydennetty kahdella selvityksellä:

i. Luontosetvitys VT4:n ympäristössä väliltä Tikkakoski - Vehniä, Jyväkytäri

yliopisto 135/2005; Selvityksessä on kartoitettu Tikkakosken pohjoispuo

lelLa valtatien 4 lähiympäristön luontotyypit sekä metsälain mukaiset eri

tyisen tärkeät elinympäristöt. Selvityksessä on otettu huomioon harvi

naisten ja uhanalaisten kasvien ja eläinten esiintyminen alueelta.

2. Liito-oravaselvitys, Jyväskylän yliopisto 131/2005; Selvityksessä päivitet

tim liito-oravatiedot ajan tasalle ja arvioitiin valtatien parantamisen vai

kutuksia liito-oravan esiintymiseen.

- Edellisten perusteella on Laadittu Luontoselvitys VT 4:n ympäristössä välillä

Tikkakoski - Vehniä, Yhteenveto, Jyväkylän yliopisto 136/2005. Siinä on arvi

oitu olemassa olevien tietojen perusteella tien parantamisen vaikutukset

luontoon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin elinympäristöihin

- Luontoselvitysten mukaan merkittävimmät vaikutukset luontoon on eri

tasoliittymiltä. Yleissuunnitelman mukainen vattatien linjaus heikentää liito

oravan esiintymisaluetta Laahanmäessä. Tätä haittaa on mahdollisuus lie

ventää tai poistaa Linjauksen siirrolla hieman idemmäksi. Rinnakkaisteillä on

vähäisiä vaikutuksia luontoarvoihin.

- Keski-Suomen ELY-keskus on päätynyt yleissuunnitelman mukaiseen valta-

tien linjaukseen ja muihin esitettyihin tiejärjestelyihin ottaen ympäristöllises

ti huomioon YVA -selostuksesta annetun yhteysviranomaisen lausunnon ja

tehdyt lisäselvitykset.

Tien arvioidut vaikutukset
Tieja hikenneolot

Yleissuunnitetman mukainen moottoritieratkaisu nostaa valtatien 4 sen verkolli

sen aseman ja liikenteen edellyttämätle tasolle sekä parantaa merkittävästi valta

kunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen vätityskykyä ja sujuvuutta.

Nopeustaso nousee koko vattatieosuudella tasoon too km/h. Ohittamiselle ei

käytännössä ole esteitä valtatiellä, jolloin liikenteen häiriöherkkyys vähenee.

Henkilö- ja tavaraliikenteen matka-aikojen ennustettavuus paranee.

ValtatieosuudelLe muodostuva yhtenäinen rinnakkaistie palvelee paikallista lii

kennettä ja toimii puolustusvoimien harjoitusten aikana ja häiriötilanteissa vara

reittinä. Rinnakkaistie toimii osittain myös ytikorkeiden kuljetusten reittinä.

Kevyen liikenteen kulkuyhteydet paranevat ja selkiytyvät. Valtatien eritasoliitty

mät varustetaan linja-autopysäkeillä. Valtatietä 4 kehitetään jatkosuunnittelussa

joukkotiikenteen taatukäytävänä välillä Jyväskylä - Äänekoski.
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Lii ken netu rva Ui suu s
Yleissuunnitelman mukaiselta ratkaisulla henkilövahinko-onnettomuuksien mää
rä vähenee merkittävästi. Kohtaamisonnettomuudet poistuvat käytännössä ko

konaan ja hirvieläinonnettomuudet vähenevät oleellisesti valtatieltä.

Liittyminen valtatielle ja poistuminen valtatieltä tapahtuu eritasotiittymien kaut

ta. Moottoritiellä ei sallita hidasta tai kevyttä liikennettä, vaan ne tulevat käyttä

mään rinnakkaisteitä. Rinnakkaistieverkolle toteutetaan tarvittavat kevyttiiken

neväytät.

Tunneliosuudella ajosuunnat on erotettu omiksi tunneleiksi. Mahdotlisissa onnet

tomuustitanteissa pelastautuminen viereiseen tunneliin tapahtuu yhdyskäytävien
kautta. TunneLeiden suuaukot varustetaan betonikautuksilla estämään mahdolli

sesti irtoavien kivien putoaminen ajoradoille.

Yhdyskunta ra ken nejj1aa n käyttö
Valtatien 4 kehittäminen edesauttaa saavuttamaan Keski-Suomen maakunta

suunnitelman 2005 mukaisia tavoitteita. Toimenpiteet mahdoltistavat uusien

pk-yritysten syntymisen eritasoliittymien läheisyyteen välillä Kirri - Vehniä, Ny

kyisten yritysten toimintaedellytykset paranevat. Hanke vahvistaa Keski-Suomen

asemaa valtakunnatlisena logistisena keskuksena, kun yhteys Äänekosken suun
taan paranee.

Hankkeella on myös seuraavia maankäytöllisiä vaikutuksia:

- Lintukankaan, Puuppolan ja Tikkakosken alueilta maankäyttöä on mahdollista

tehostaa, laajentaa ja eheyttää.

- Jyväskylän palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus suunnittetualueelta

paranee matka-aikojen lyhentyessä.

- Suunnitteluatueen kylien vetovoimaisuus asuinpaikkana kasvaa liikenteen

haittavaikutusten pienentyessä ja yhteyksien parantuessa. Pientatovaltainen

asuinrakentaminen tulee lisääntymään erityisesti Kirrin ja Puuppolan alueilla.

- Alvajärven alueella liikenteen haitat vähenevät, kun tielinjaus siirtyy kauem

mas järvestä ja Lintukankaan tunneli rakennetaan.

- Lintukankaan maatalous-ja metsänhoitoalueita pirstoutuu.

Ih mi sten tervgy e nolqj viihtyyvys
Valtatien uusi linjaus Lintukankaatta vähentää huomattavasti liikenteen haittoja

Alvajärven ranta-asutuksen kohdalla ja järven itärannalta. Uuraisten suunnalta

tulevan liikenteen siirtyminen pois Puuppolan kylän keskuksesta rauhoittaa kylää.

Hankkeen toteuttamisen jälkeen liikkuminen suunnittelualueella helpottuu. Jy

väskyLän ja Tikkakosken palvelut ovat helpommin saavutettavissa.
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Haittavaikutuksena valtatie muodostaa vahvemman estevaikutuksen nykytilan

teeseen verrattuna. Valtatie tulee jakamaan edelleen Puuppolan ja Vehniän Ala-

pohjan kylät kahteen osaan, mutta uudet turvalliset yhteydet parantavat liikku

mista kylien sisällä.

Rakentaminen ja työmaaliikenne aiheuttavat väliaikaisia melu-, pöly- ja suju

vuushaittoja. Hyvillä työmaajärjestelyillä haittoja voidaan pienentää.

Melusuojausten rakentaminen lisää asukkaiden viihtyvyyttä suunnittetualueella.

Meluntorjunlatoimenpiteiltä saadaan valtatien 4 läheisyyden tieliikenteen metulte

altistuvien kokonaismäärää vähennettyä huomattavasti. Liikenteestä aiheutuvan

tärinän vaikutukset uuden moottoritien läheisyydessä arvioidaan vähäisiksi.

Valtatien läheisyydessä avoimessa tieympäristössä vapautuvat päästöt laimene

vat tehokkaasti ympäröivään ilmaan1 eikä niistä arvioida aiheutuvan haittaa asuk

kaille.

Ympäristö

Valtatien parannuksen merkittävimmät maisemamuutokset kohdistuvat uuden

linjauksen tieleikkauksiin Lintukankaan, Sakarinmäen ja Laahanmäen kohdilla se

kä eritasoliittymiin. Lintukankaan maisemamuutosta vähentää tien rakentaminen

tunneliin. Myös Laahajoen ja Makkarajoen ytitys muuttavat hieman maisemaa.

Valtatien linjaus kulkee kahden 1-luokan pohjavesialueen läpi Lintukankaalla ja
Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla. Pohjaveden suojaus tehdään molemmille

alueille. Suojaus pienentää pohjavesialueiden pitaantumisriskiä nykytilanteeseen

verrattuna, mutta saattaa hivenen pienentää ottamopaikkojen antoisuutta. Hank

keen merkitystä pohjaveteen ei voida pitää heikentävänä.

Lintukankaalla pintavesien virtaus tulee muuttumaan. Muualla muutokset ovat

vähäisempiä, kun valtatie sijoittuu nykyiseen maastokäytävään. Hankkeella on

niyönteiset vaikutukset Alvajärven ja siihen yhteydessä olevien Korttajärven ja
Lehesjärven vedenlaatuun. Laahajoen ja Makkarajoen kohdilla rakentamisvaihe

tulee aiheuttamaan väliaikaista veden samentumista.

Vattatien rakentaminen Lintukankaalla vähentää alueen luonnonmukaisuutta.

Tien alle jää metsä-ja peltomaata, mikä rikkoo biotooppeja. Valtatien parantami

nen nykyisellä paikallaan ei aiheuta kasvillisuuteen eikä luonnonatueisiin merkit

täviä muutoksia muualla kuin eritasotiittymien ympäristössä. Rinnakkaistiejär

jestelyjen vaikutukset jäävät vähäisiksi.

Hanke vaikuttaa hirvien vaellus- ja metsäkauriiden kulkureitteihin. Riista-aidoilla

kulkureitit ohjataan hallitusti riistasiltojen kohdille. Suunnittelualueella on run

saasti liito-oravia. Laahanmäessä on inventoitu liito-oravan elinympäristö, jonka

läpi valtatie tulee kulkemaan. Puuppolassa ei yhtään liito-oravakohdetta jää liit

tymäjärjestelyjen tai tielinjojen alle.
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Moottoritien näkyvyys maisemassa on metsäosuudelta vähäinen. Suurimmat
muutokset tapahtuvat eritasoliittymien kohdilla. Välillä Kirri - Puuppola tielinjan
lähellä olevien tilojen, taloryhmien ja kylän kohdalla vaikutus asukkaiden maise
maan on merkittävä uusien rinnakkaistie-ja liittymäjärjestelyjen takia. Puuppo
lan ja Vehniän välillä maisema säilyy pääosin ennallaan.

Valtatien linjaus Puuppolassa sijoittuu maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriym

päristöri kahden eri osan väliin. Uusi tielinjaus leikkaa läntisemmän kulttuuriym
päristöalueen reunaa Laahajoen kohdalta Korttajärven itäpäässä. Uusi valtatie

muodostaa näkymäesteen osa-alueelta toiselle sijoittuessaan penkereelle kult
tuurimaisema-alueiden väliin ja vähentää näin alueiden yhtenäisyyttä.

Kustannukset Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on noin 90,0 milj. euroa (rnaku-ind. ()
135,0; 2005=100). Kustannusten jakamisesta valtion, Jyväskylän kaupungin ja
Laukaan kunnan kesken sovitaan tiesuunnitteluvaiheessa. Hankeen hyöty/kus
tannus -suhde on 1,48.

Kuulemismenettely Suunnitelmaa laadittaessa on maanomistajille ja muille asianosaisille sekä niille,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa,

varattu tilaisuus mielipiteen lausumiseen asiasta.

Yleissuunnitelman laatimisen aloittamisesta on kuulutettu 16.12.2008 maantie-

lain mukaisesti. Yleissuunnitelmaa on esitelty yleisölle Puuppolan koululta pide
tyissä yleisötilaisuuksissa 21.4.2009 ja 19.8.2009, ja se on ollut nähtävissä inter
net -sivuilla.

Yleissuunnitelma on ollut nähtävänä 16.6. - 16.7.2010 Jyväskylän kaupungissa ja
Laukaan kunnassa 2.6. - 5.7.2010. Tänä aikana niille, joiden oikeutta tai etua
suunnitelma koskee, on varattu mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Ilmoitus

yleissuunnitelman valmistumisesta ja nähtävillä olosta on lähetetty muilla paik
kakunnilla asuville.

Yleissuunnitelmasta on hankittu Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan, Keski-
Suomen liiton ja Keski-Suomen museon sekä Puolustusvoimien lausunnot.

Keski-Suomen ELY -keskuksen liikenneja infrastruktuuri -vastuualue on neuvo

tellut ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa yleissuunnitetman ratkai

suista.
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Muistutukset Suunnitelmasta on tehty kuusitoista muistutusta. joista yhdeksän Jyväskylän

kaupungin ja seitsemän Laukaan kunnan alueelta.

1. Marko Puolakka (Yio Takalantie) on esittänyt, että yleissuunnitetman mukai

silta järjestelyillä Takatantien lasten päiväkoti- ja koulumatkat tulisivat pitene

mään 1,0-2,5 km. Kulku Takalantietle tapahtuisi takaperoisesti Uuraistentien

kautta, kun Takalantien eteläpäästä on katkaistu pääsy Puuppotankoskentietle.

Takalantieltä tulisi olla Puuppotankoskentietle jatankulku- ja polkupyöräyhteys,

mutta ei ajoneuvoliikenneyhteyttä läpialon välttämiseksi.

Jyväynkauppj on todennut, että yksityistieverkko suunniteLlaan tarkemmin

ja siitä päätetään tiesuunnitetman yhteydessä. Kaupunki toivoo, että muistutus

otetaan huomioon tiesuunnitelmaa laadittaessa.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että yksityistieverkkoon liittyvät asiat

tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä, jolloin muistutus otetaan

huomioon.

2. ja 3. Jaana Seppälä ja San Laukkarinen (Yio Takalantie) ovat esittäneet, että

yksityistien Ym toteuttaminen ei saa vaikuttaa heidän kiinteistöjensä rakennus-

oikeuteen. Muistuttajat vastustavat jyrkästi Takatantien mahdollista läpiajomah

dollisuutta.

yväskytän_kaupunki on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vasti

neeseen.

4. Sinikka ja Jouko Johansson (Yio Takalantie) ovat vastustaneet yksityistien

Ym tinjaamista heidän omistamansa kiinteistön läpi, Suunnitetman mukainen

tinjaus tulisi estämään rakentamisen kiinteistöttä ja kiinteistön arvo laskisi. Taka

tantielte ei saa tulla läpiajoliikennettä. Muistuttajien mukaan heitä ei ole kuultu

suunnittelun aikana.

Jyväskylän kajpunki on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vasti

neeseen.

Liikennevirasto viittaa muistuttajien kuulemisesta suunnittelun aikana edellä ole

vaan kohtaan “Kuulernismenettely”.
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Takalan yksityistiehoitokunta / Mauri Lappalainen (puh.joht.) on esittänyt,

että yksityistien Yio linjaus on alkupäästään Puuppola - Liritukankaan osayleis

kaavan vastainen. Linjaus tulee muuttaa osayleiskaavan mukaiseksi. Yleissuun

nitelmasta ei selviä, miten kulku Takalantieltä Puuppolankoskentielle järjeste

tään. Tiekunta vastustaa jyrkästi Takatantien sallimista läpikulkuliikenteelle.

Jyväskylän kaupunki on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on viitannut muistutukseen nro 1 antamaansa vasti

neeseen.

6. Pekka Mäkinen on esittänyt, että rinnakkaistie M5 linjattaisiin kauemmaksi

hänen kiinteistönsä talouskeskuksesta paatuvälillä 1 6oo -2 100 muistutuksen

liitteenä oLevan kartan mukaisesti.

Jyväskylän kaupunki on todennut, että rinnakkaistien sijainnista päätetään tie

suunniteLmassa. Kaupunki toivoo muistutuksen huomioon ottamista, jos rinnak

kaistie päätetään tehdä moottoritien itäpuotelle. Kaupunki pitää rinnakkaistien

sijoittamista moottoritien länsipuolelle parempana vaihtoehtona.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että rinnakkaistien linjausta tarkistetaan

vielä tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Rinnakkaistie on osa maantieverk

koa, joten sen linjauksen ja korkeusaseman tulee olla vaatimukset täyttävä. Muis

tutus otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan tiesuunnitelmaa laadittaessa.

7. Väinö ja Laila Tanttu, Harri Koski ja Merja Autio sekä Timo Keinonen ja
Hannele Aapakari-Keinonen ovat esittäneet, että valtatien linjausta siirrettäisiin

lännemmäksi paaluvälillä 3200 -4500 muistutuksen liitteenä olevan karttaot

teen mukaisesti. Meluhaitat vähenisivät Laahajoen rannassa ovien asuntojen
kohdalla ja Laahajoen luonnon monimuotoisuus ei kärsisi. C
ä4*4än kaupunki todennut, että tien vähäistä siirtoa lännemmäksi asuintalo
jen tehokkaan melusuojauksen vuoksi tulisi tutkia vieLä tiesuunnitelman yhtey

dessä.

Keski-Suomen EL.Y-keskus on todennut, että moottoritien linjaus tarkentuu vielä
tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

8. Anne Knuutinen (‘iio Takalantie) on jättänyt samansisättöisen muistutuksen

kuin muistutus nro 5. Lisäksi muistutuksessa todetaan, että kiinteistön omistaja

tulee hakemaan yleiskaavan muuttamista siten, että rakentaminen kiinteistöl[e

olisi tulevaisuudessa mahdollista. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistö on
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tällä hetkellä osoitettu Mi-atueeksi (Jolle saa rakentaa vain maa-ja metsätalou

den tarpeisiin).

Jyväskylän kaupunki ei ote ottanut kantaa muistutukseen, koska se on toimitettu

suoraan Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että yksityistien Yio linjaus tarkentuu

vielä tiesuunnitelman taadinnan yhteydessä.

Liikennetr toteaa, että kaavoituksesta vastaa Jyväskylän kaupunki.

9. Tuulikki, Samu ja Kirsi Blå sekä Sanni ja Sulo Mäntytä (Puuppota) ovat kan

nattaneet ehdottomasti moottoritien sijoittamista uuteen maastokäytävään Kirrin

ja Puuppolan välillä. Linjaus parantaa Alvajärven seudun asumisviihtyvyyttä ja

virkistysmahdollisuuksia melu- ja saastehaittojen vähentyessä, turvaa luontoar

vot sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

10. Laukaan riistanhoitoyhdistys / Markku Autio (toiminnan johtaja) on esittä

nyt, että yleissuunnitelmassa ei ole Laukaan kunnan kohdalla otettu huomioon

riistatunneleita. Ongetmakohtana on erityisesti lentokentän liittymän pohjois

puolelta sijaitseva hirvien ylityskohta. Riista-aitojen epäillään ohjaavan riista-

eläimet valtatielle eritasoliittymien kohdilta.

Laukaan kunta on todennut, että riista-aitojen ja -tunneleiden suunnittelu ja lo

pullinen sijoittelu on tien toteutussuunnitteluun kuuluva asia, johon kunta voi ot

taa lopullisesti kantaa. Yteissuunnitelman mukainen arvio on riittävä.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että valtatie 4 toteutetaan moottoritienä,

jolla on koko matkalta riista-aidat tien molemmin puolin. Riista-aidat tullaan si

joittamaan eritasoliittymin siten, että eläinten kulku estyy. Yleissuunnitelman

mukaan ainakin sillat S5 ja S12 toimisivat myös riistasiltoina. Asia tarkentuu tie-

suunnitelman taadinnan yhteydessä.

11. Marja Pekkala on vaatinut moottoritien linjaamista ns. itäisen vaihtoehdon

mukaisesti. Nykyisen valtatien tulisi jäädä vain bussi- ja paikallisen tiikenteen

käyttöön. Vehniän kylän läpi kulkeva moottoritie hankatoittaisi kylän elinkei

noelämää, lisäisi meluhaittoja ja aiheuttaisi kiertohaittaa. Itäinen vaihtoehto olisi

halvempi kuin yleissuunnitelman mukainen ratkaisu.

Laukaan kunta on todennut, että ns. itäistä vaihtoehtoa ei ole olemassa, koska

vahvistetun ja lainvoimaisen maakuntakaavan mukaan valtatie parannetaan ny

kyiselLe paikalleen. Kunta on viitannut Keski-Suomen liiton lausuntoon ja yhtynyt

siinä esitettyihin kannanottoihin valtatien linjauksesta.
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Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että

- valtatie on suunniteltu maakuntakaavan mukaisesti nykyiseen maastokäytä
vään, ELY -keskus korostaa, että yleissuunnitelman ratkaisu mahdollistaa ky
län maankäytön tehostumisen ja siten palvelujen paranemisen.

- rinnakkaistien linjausta tarkistetaan vielä tiesuunnitelman laadinnan yhtey
dessä.

- linja-autoliikenteen voidaan olettaa pienestä kiertomatkasta huolimatta kul
kevan kylän kautta. Yleissuunnitelman mukainen valtatien linjaus on lähem
pänä käyttäjiä, kuin muistutuksessa vaadittu itäinen vaihtoehto.

• kustannukset on arvioitu alustavasti. Kustannusarvio tarkentuu jalkosuunnit
telussa,

- rakentamisen ajankohtaa tai sen kestoa ei voi tässä vaiheessa arvioida, koska
rakentaminen riippuu rahoituspäätöksestä.

12. Aira ja Mauno Lyhty ovat esittäneet, että valtateitä ei muutettaisi moottori
tieksi nykyisellä paikallaan, koska se surkastuttaisi vireän Vehniän kylän. Uusi
tie tulisi linjata erämaa-alueelle nykyisen tien itäpuolelle.

Laukaan kunta on viitannut muistutukseen nro 11. antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on viitannut muistutukseen nro 11. antamaansa vasti
neeseen.

13. Pekka K Virtanen on esittänyt samansisältöisen vaatimuksen kuin muistu
tuksessa nro 11. Perusteluina on esitetty, että

- yleissuunnitelrnassa moottoritien haittoja vähätellään.

- yleissuunnitelman kustannusarvio on tarkoitushakuisesti liian alhainen. Itäi- C
sestä vaihtoehdosta ei ole tehty vertailulaskentaa.

moottoritien itäisessä vaihtoehdossa ei tarvittaisi erillisiä rinnakkaisteitä,
koska nykyinen valtatie jäisi paikallisliikenteen käyttöön. Bussiliikenne tus
kin tulee käyttämään rinnakkaisteitä, koska liikenne tulee olemaan kannatta
matonta.

suolauksen tarve tulee lisääntymään, mikä aiheuttaa pohjavesien pilaantu
mista Vehniän kylän kohdalla. Melusuojauksen tekeminen maavallein, moot
toritien varustaminen hirviaidoin ja tien sijainti muuta ympäristöä korkeam
malla jakaa kylän kahtia ja tuhoaisi Vehniän kylän maalaisilmeen,

yleissuunnitelman mukainen ratkaisu heikentää liikenneturvallisuutta alueen
alemmalla tieverkolla, huonontaa Vehniän kylän vetovoimaisuutta ja hajaut
taa asutusta.
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- itäinen vaihtoehto edistäisi maakuntasuunnitelman tavoitteita ilman merkit

täviä haittoja.

- Tikkakosken eritasoliittymän kohta voisi olla jo useita satoja metrejä idempä

nä nykyisestä linjauksesta, mikä tukisi itäisen vaihtoehdon toteuttamista.

Laukaan kunta on viitannut muistutukseen nro 11, antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on viitannut muistutukseen nro 11. antamaansa vasti

neeseen.

14. Vehniän kyläyhdistys ry / Markku Autio (puh.joht.) ja Timo Hirvi (halI. jäsen)

ovat vaatineet yleissuunnitelman hylkäämistä kokonaisuudessaan paaluvälillä

9700- i6 olo ja Vehniän kylän ohittavan uuden linjauksen tutkimista välillä Tik

kakoski - Hirvaskangas. Perusteluina on esitetty, että

- YVA -lain mukaista arviointia ei ole tehty valtatietle 4 väliltä Vehniä - Hirvas

kankaan liittymä.

- nähtävillä olevan yleissuunnitelman pohjana ollut YyA -selostus on Vehniän

kylän kohdalta puutteelLinen. Selostus painottuu välille Kirri - Tikkakoski.

- maakuntakaavaan kirjattu valtatien 4 tinjaus väliltä Tikkakosken liittymä -

Hirvaskangas on tutkittava uudelleen, Moottoritien linjaus nykyisen valtatien

maastokäytävään vuonna 1999 vahvistetusta seutukaavasta poiketen ei pe

rustu YyA-lain mukaiseen arviointiin, ja on myös maantielain 3 §:n ja 13 §:n

vastainen. Esitetty linjaus aiheuttaa Vehniän kyläläisille kohtuutonta haittaa

ja on kustannuksittaan selvästi kalliimpi kuin kylän ohittava vaihtoehto. Tie-

hallinnon laatimassa esiselvityksessä valtatien 4 kehittämisestä välillä Kirri -

Kotakennäs on todettu, että Atapohjan ja Vehniän kylien kohdalla tarvitaan

tarkempia selvityksiä. Mitään tällaisia selvityksiä ei ole tehty.

- yleissuunnitetman ratkaisut haittaavat oleellisesti Vehniän kylän maankäyt

töä ja elinkeinoja ja ovat ristiriidassa voimassa olevan osayteiskaavan kanssa.

Yleissuunnitelman toteuttaminen estää maakuntakaavan tavoitteiden toteu

tumisen kylän kohdalla ja hajauttaa yhdyskuntarakennetta. Kylä on kasvanut

nauhamaisena valtatien varteen siihen liittyen ja koko kylän infrarakenteet

(talot, vesi- ja viemärijärjestelmät) ovat rakentuneet väylän varteen. Mootto

ritie tulee katkaisemaan kaikki em. yhteydet. Vireän kylän ja sen viljeltyjen

peltojen muodostaman kulttuurimaiseman keskelle sijoitettu rinnakkaistie on

vastoin sekä maakuntakaavan että yleiskaavan tavoitetta. Uudet tiejärjestelyt

pirstoisivat peltolohkot ja estäisivät niiden viljelyn. Kylän melurasitus säilyisi

jatkossakin, minkä seurauksena asutuksen kasvu pysähtyisi ja hajautuisi kau

emmas moottoritiestä. Moottoritien toteuttaminen estäisi lähes kokonaan

Atasen ja Hirvasjärvien vapaa-ajan asuntojen käytön.

suunnitellut liikennejärjestelyt aiheuttaisivat paikalliselle asutukselle suurta

haittaa. Kulkumatkat Jyväskylän suuntaan pitenevät oleellisesti. Yksityistie
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järjestelyt lisääntyvät, kiinteistöjen kulkuyhteydet muuttuvat takaperoisiksi ja
useilte kiinteistöille ei ole osoitettu edes kulkuyhteyttä.

- suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet ovat täysin riittämättömät. Suunni
tellut melusuojukset ovat tehottomia ja osalta moottoritietä suojaukset puut
tuvat kokonaan.

- rnaakuntakaavaan ja yLeissuunnitelmaan kirjattu joukkoliikenteen laalukäytä
vä ei toteudu, koska ainoa yli tuhannen asukkaan kylä välillä )yväskylä - Ää
nekoski on Vehniän kylä, jonka joukkoliikenteen käyttö estetään yleissuunni
telman tiejärjestelyillä. Paikallisliikenteen bussit tuskin tulevat siirtymään
rinnakkaistielle, jossa asiakkaiden tavoitettavuus tulisi olemaan heikko.

- rnoottoritie ei mahdu suunnitettuun maastokäytävään Vehniän kylän kohdal
la, ja tien topografia muuttaa merkittävästi maisemaa. Moottoritien alta jou
dutaan purkamaan rakennuksia. Tierakenteet tulevat tuhoamaan rriaalais-
maisemaa peruuttamattomasti.

- moottoritien massatasapaino on puutteellinen Vehniän kylän kohdalta. Tik
kakoskelta Vehniätte tietinja on massoiltaan vahvasti alijäämäinen.

- moottoritien rakentaminen aiheuttaa huomattavaa vaaraa Vehniän kylän lii
kenneturvallisuudelle sekä tien rakentamisen aikana että sen jätkeen. Moot
toritien rakentamisen ajaksi, noin 1- 1,5 vuotta, on liikenne siirrettävä ensiksi
toteuttavalle rinnakkaistielle. Rinnakkaistien pientareet ovat vain 0.5 m levei
tä, joten tie tulee olemaan erittäin vaarallinen kevyelte ja hitaalle liikenteetle.

Laukaan kunta on todennut, että Vehniän kyLäyhdistys ei ole varsinainen maan-
omistaja, vaan kyläläisiä edustava yhdistys. Kunta on viitannut niihin muistutuk
sun antamiinsa vastineisiin, joissa on käsitelty valtatien linjauksen siirtoa.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että

- YyA -menettely välillä Kirri - Tikkakoski - Vehniä on tehty vuonna 2003.

- YyA -menettelyä ei ole tehty yteissuunnitelman paalulle 16000 saakka.
YyA -selostus on laadittu ainoastaan mt 6375 tiittymään asti. Ympäristövai
kutusten arviointimenettelyä tullaan jatkamaan valtatien 4 välin Vehniä - Ää
nekoski parantamisen suunnittelun yhteydessä. Arviointiselostuksesta saa
dussa yhteysviranomaisen lausunnossa on kehotettu tekemään lisää selvityk
siä. Tehdyt merkittävimmät selvitykset on mainittu tämän päätöksen kohdas
sa Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YyA). Ympäristövaikutusten ar
viointimenettelyn laajentamiseen Keski-Suomen ELY-keskus ei näe tarvetta
tässä vaiheessa. Valtatien 4 välillä Vehniä - Äänekoski suunnittelun yhteydes
sä tehdään YVA -menettely lähivuosina.

- valtatie 4 on merkitty 14.4.2009 ympäristöministeriössä vahvistetun Keski-
Suomen maakuntakaavaan parannettavaksi moottoritienä väliltä JyväskyLä
- Äänekoski.
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valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri - Kotakennäs tieverkollinen selvitys tiit

tymäjärjestelyistä ja rinnakkaisväylistä on yksi laadituista lisäselvityksistä.

Tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että valtatie 4 voidaan paran

taa nykyiselle paikalleen väLillä Kirri - Vehniä. Esisuunnitelmatarkkuudella

tehdyn selvilystyön jälkeen on tehty tarkasteluja Vehniän kyLän kohdalla.

Yteissuunnitelman laadinnan yhteydessä on Vehniän eritasotiittymän sijaintia

sekä maantieverkkoa selvitetty ja päädytty esittämään aikaisemmasta poik

keavalta tavalla. Suunnittelua jatketaan tiesuunnitelman laatimisen yhtey

dessä.

Vehniän kylän kohdatla on Laukaan kunnanvaltuuston hyväksymä osayleis

kaava vuodeLta 1983. Kaavaa ei ole vahvistettu, joten se on oikeusvaikutukse

ton. Kaavaa on olLut tarkoitus tarkistaa tiesuunnitetmien laadinnan yhteydes

sä.

valtatien parantaminen nykyiselle paikalleen ei ELY-keskuksen näkemyksen

mukaan heikennä maisemaa tai aiheuta kylän etinvoimaisuuteen liittyviä hait

toja. Kylän elinvoimaisuuden voidaan jopa arvella paranevan, kun kulkuyh

teydet lähimpiin patvetukeskuksiin paranevat. Peltoihin ja muuhun maan-

käyttöön liittyviä vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin ja haitallisia vaiku

tuksia vähentää tiesuunnitelman taadinnan yhteydessä. Yleissuunnitelmarat

kaisun voidaan katsoa tiivistävän kytätaajamaa, parantavan sen kutkuyhteyk

siä ja siten edistävän sen kehitystä. ELY-keskus ei pidä nauhamaisen asutuk

sen kehittymistä valta-ja kantateiden varsilta hyvänä taajamien kehittymise

nä, vaan toivoo taajamien tiivistyvän, jolloin myös kunnallisteknisten laittei

den rakentaminen on taloudettisempaa ja tarkoituksen mukaisempaa.

kiinteistökohtaiset kulkuyhteyksien järjestelyt ratkaistaan tiesuunnitelman

laatimisen yhteydessä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan yleissuunnitel

man toteuttamisen ei voida katsoa pidentävän kytäläisten kulkuyhteyksiä Jy

väskylän suuntaan.

yleissuunnitetmassa esitettyä melusuojausta tuLlaan tarkentamaan tiesuunni

telman laadinnan yhteydessä. Varsinkin moottoritien korkeusasemalla on

suuri merkitys metualueen laajuuteeri. Tiesuunnitelmaa taadittaessa teiden

vaaka- ja pystygeometriat tarkentuvat, ja uudet melutaskennat tehdään tor

juntatoimenpiteiden riiltävyyden varmistamiseksi.

yleissuunnitelman ratkaisu luo ELY-keskuksen näkemyksen mukaan joukko-

liikenteen laatukäytävälle aiempaa seutukaavan linjausvaihtoehtoa paremmat

mahdollisuudet palvelutason nostolle. Sen toteutumisen ratkaisevat kuiten

kin kutjetusta tarjoavat bussiyhtiöt palvelujen käytön mukaan, Tiesuunnitel

man taadinnan yhteydessä tarkistetaan vielä sekä rinnakkaistieyhteydet että
linja-autopysäkkien sijoittelu.

moottoritien rakentaminen nykyisen valtatien maastokäytävään tuLee aiheut

tamaan haittaa kiinteistöille. Yleissuunnitelmassa ei esitetä rakennusten

purkamisia Vehniän kylän kohdalla. Mahdollinen rakennusten purkaminen

arvioidaan tarkemmin tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Rinnakkaistien
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M9 linjausta ei ole suunniteltu tarkoitukseltisesti keskelle peltoa. Tien sijainti

ja korkeusasema tarkentuvat tiesuunnittelussa. Yleissuunnitelman tietoja,

karttoja tai kuvia ei ole tarkoitusperäisesti tehty epäselviksi. Niiden tarkkuus

tason tulee kuvata suunnitteluvaiheen tarkkuutta, silLä yleissuunnitelmassa

päätetään vain valtatien likimääräisestä sijainnista ja sen teknisistä ratkai

suista. Teiden tarkka sijainti ja tunastettavat maa-alueet määräytyvät tie-

suunnitelman perusteella.

- tarkempi massatasapaino suunnitellaan tiesuunnitelman Laadinnan yhteydes

sä.

15. Pauli ja Liisa Ravi ovat vaatineet alikulkuyhteyttä kiinteistönsä kohdalle noin

paalulle 13 000. Kiinteistö sijaitsee valtatien molemmin puolin, joten metsämaan

hoitaminen ja peltojen viLjely muuttuu mahdottomaksi pitkän (n. 3,5 km) kierto- r
matkan vuoksi, jos alikulkua ei toteuteta. Samaa alikulkua voisivat käyttää myös Lj
hirvet, kauriit sekä muut peuraeläimet.

Laukaan kunta on todennut, että alikulun tarve ja mahdollinen toteutustapa selvi

tetään tien toteutussuunnitelmaan kuuluvana asiana. Kunta pitää asian selvittä

mistä tarpeellisena.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että yleissuunnitelmassa ei ole esitetty

kaikkia kulkuyhteyksiä. Kiinteistökohtaiset kulkuyhteydet ratkaistaan tiesuunni

telmassa. Yleissuunnitelmassa on maininta, että tiesuunnitelman laadinnan yh
teydessä on mahdollista esittää tilusvaihtoa tai vastaavia toimenpiteitä em. hait

tojen poistamiseksi. Yleissuunnitelmassa on esitetty alikulku noin 500 metrin

päähän tilan päärakennuksesta. Muistutuksessa esitetty kiertomatka on taskettu

rinnakkaistien M7ja yksityisteiden Y28 ja Y3o kautta. ELY-keskus korostaa, että

rinnakkaistietä ja yksityisteitä ei ole suunniteltu tarkasti, vaan ne on esitetty alus

tavina. Alikulkua kiinteistön kohdalle, ja mitoitettuna riistaeläimiä varten, ELY

keskus ei pidä todennäköisenä toteuttaa.

i6. MTK-Laukaa ry! Markku Pitkänen (puh .joht.) ja Marianne Huhtala (siht.)

ovat esittäneet, että

- maakuntakaavan mukainen moottoritien linjaus aiheuttaa kohtuuttomia vai

keuksia maatilatalouden harjoittamiselle Vehniällä. Tiesuunnitelmissa tulee

poistaa maatalouden harjoittamisen esteet sekä minimoida maatiloille aiheu

tuvat ongelmat. Huono tiensuunnittelu voi estää tilan kehittämisen tai jopa
lopettaa koko liiketoiminnan.

- aiheutuvat haitat ja esteet tulee korvata reaalitasol(a. Rakentava yhteistyö

maatilojen kanssa on välttämättömänä.

- uuteen tielinjaukseen on tehtävä riittävästi alituksia, jotta peltojen ja tilakes

kusten välinen liikenne ei hidastuisi kohtuuttomasti eikä rasittaisi kylän muu-
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ta liikennettä ja aiheuttaisi vaaratitanteita asukkaille. Kotieläinten siirtämi

nen laitumille tulee taata ja tehdä turvalliseksi.

Laukaan kunta toteaa, että alikulkujen tarve tulisi selvittää laajemminkin. Kunta

on viitannut muistutukseen nro 15. antamaansa vastineeseen.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että yleissuunnitelmassa valtatie 4 toteu
tetaan moottoritienä nykyisessä maastokäytävässä maakuntakaavan mukaisesti.

Yleissuunnitelmassa ei ole esitetty kaikkia yksityistiejärjestetyjä. Kiinteistökoh
taiset kulkuyhteydet ratkaistaan tiesuunnitelmassa.

Lausunnot Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että

- suunnitelman alueella on Patokan ja Puuppolan - Lintukankaan oikeusvaikut

teiset osayteiskaavat. Merkittävin ero yleissuunnitetman ja yleiskaavan väliltä
on Puuppotan eritasoliittymäri pohjoispuolella, missä ririnakkaistie on kaa

vassa esitetty kulkemaan valtatien länsipuoletta, kun yteissuunnitelmassa

rinnakkaistie on valtatien itäpuolella. Kaupunki esittää, että Puuppotan ja
Tikkakosken eritasoliittymien tuntumaan suunniteltujen työpaikka-alueiden

takia rinnakkaistie sijoitettaisiin osayleiskaavan mukaisesti moottoritien Iän
sipuolelle.

- rinnakkaistieratkaisua lukuun ottamatta kaupunki hyväksyy yleissuunnitel

man liikenteelliset ja tekniset ratkaisut.

- kaupunki pitää tiehanketta tärkeänä ja toivoo sen toteutusta kokonaan vuo

teen 2020 mennessä sekä pitää hankkeen toteutusta 2-3 vaiheessa mahdolli

sena.

Keski-Suomen_ELY-keskus on todennut, että rinnakkaistie- ja yksityistieverkon

kattavuus ratkaistaan tiesuunnitelman sekä maarikäytön suunnittelun yhteydes

sä. Kaupungin esittämällä tavalla osa väylistä muodostuu silloin kaduiksi.

Liikennevirasto yhtyy ELY-keskuksen vastineeseen ja toteaa, että yleissuunnitel

man mukaisen rinnakkaisen maantien toteuttaminen moottoritien itäpuolelle ei

estä maankäytön kehittämistä valtatien länsipuoletla. Moottoritien länsipuolen

tuleva katuverkko on kytkettävissä joustavasti moottoritiehen eritasoliittymien

kautta. Liikennevirasto katsoo, että yteissuunnitelma ei ole Puuppolan osayteis

kaavan vastainen.

Laukaan kunta on ilmoittanut, että

laadittu valtatie 4:n yleissuunnitelma on maakuntakaavan mukainen. Tien to
teutussuunnittelun yhteydessä tulee kunnan näkemyksiä jätettyihin muistu

tuksiin ottaa huomioon tarkoituksen mukaisen ja hyvän toteutuksen turvaa

miseksi.
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- Vehniän voimassa oleva yleiskaava (1983) on ohjeellinen. Kaavaa on oltu tar

kastamassa oikeusvaikutteiseksi, mutta tarkistustyö on pysähdyksissä tie-
suunnittelua koskeneiden ristiriitaisten odotusten vuoksi. Jotta asioita saa

taisiin eteenpäin, yleiskaavan tarkistamistyötä jatketaan siten, että se ei tule

olemaan ristiriidassa yleissuunnitelmassa hyväksyttävän tieratkaisun kanssa.

- kunta hyväksyy yleissuunnitelman tekniset ratkaisut muutoin sekä periaat

teen vaiheittain toteutuksesta.

- toimivat kulkuyhteydet kylätaajaman ja Vehniän kylän eritasoliittymän välillä

tulee turvata. Tätä edellyttää mm. liikennöinti Vehniän koululle, työmatka- ja
asiointiliikenne Laukaan kirkonkylälle sekä Jyväkylän ja Äänekosken suuntiin.

- vaihtoehtoisista kulkuyhteyksistä molempiin Rantalantiettä Vehniän eri

tasoliittymään esitettyihin vaihtoehtoihin on syytä varautua. Kunta pitää suo

raa kulkuyhteyttä Vehniän kylätaajamasta tärkeämpänä, kuin uutta maasto-

käytä vää.

- hakkeen toteuttamiseksi välttämättömän tiesuunnitelman laatiminen tulisi

aloittaa mahdollisimman pian. Väylä kuuluu EU:n ja Suomen kehitettäviin

tiehankkeisiin ja on samalla keskeinen osa kehityskäytävän Jämsä - Jyväskylä
- Äänekoski hankkeista.

- jatkosuunnittelussa tulee turvata julkisen liikenteen toimivat pysäkkijärjeste

lyt sekä tehdä meluntorjuntasuunnitelma Vehniän kylän kohdalla.

- toteutuksen nopeuttamiseksi on erittäin kannatettavaa toteuttaa hanke vai

heittain siten, että aluksi rajataan hanke välille Kirri - Tikkakoski.

- Vehniän kylän alueelle tulee tehdä puuttuva YVA.

Liikennevirasto viittaa YVA -menettelystä Keski-Suomen ELY-keskuksen muistu

tukseen nro 14. antamaan vastineeseen.

Keski-Suomen liitto on ilmoittanut, että

- liitto pitää tärkeänä sisällyttää valtatie 4 osaksi uutta eurooppalaista TEN-T

-ydinverkkoa.

- yleissuunnitelma välillä Kirri - Vehniä kohdistuu alueeseen, joka on keskeinen

osa Keski-Suomen maakuntasuunnitelmaan sisältyvää kehitysvyöhykettä

Jämsä - Jyväskylä - Äänekoski. Valtatien 4 parantaminen välillä Kirri - Ääne

koski on Keski-Suomen liiton pitkäaikainen kärkihanke.

- Keski-Suomen lainvoimaisessa maakuntakaavassa vt 4 on suunnittelualueelta

merkitty uutena moottoritienä ja sen rinnakkaistiestö on merkitty ohjeellisesti

yhdystienä.

- merkittävänä liikenteellisenä kohteena kaavaan sisältyy Tikkakosken lento

kenttä. Lentokenttäalue ympäristöineen on osoitettu logistiikan kehittämisen

alueena.
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- muita tieympäristöön ja sen suunnitteluun vaikuttavia alueita maakuntakaa

vatlisesti merkittäviä kohteita ovat Kuukanpään ja PuuppoLan arvokkaat kult

tuuriympäristöt sekä Rättilän tilan valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti

arvokas perinnemaisema.

- laadittu valtatien 4 yleissuunnitelma on maakuntakaavan mukainen, eikä lii

tolta ole itse suunnitelmasta huomautettavaa.

- yteissuunnitelmaraportin kohdassa 1.3.1 on maakuntakaavan merkintää tut

kittu virheellisesti. Yleissuunnitelman mukaan väliä Tikkakoski - Kirri tulee

kehittää taajamatoimintojen alueena siten, että alueet rakentuvat yhteen.

Tämä ei ole kuitenkaan maakuntakaavan tavoite. Maakuntakaavan taajaman

laajentumissuuntaa osoittavan nuolimerkinnän suunnittelumääräyksissä

kiinnitetään huomiota mm. taajamarakenteen ohjaamistarpeeseen ja yhdys

kuntarakenteen eheyttämiseen sekä Tikkakosken eteläpuolisen nuolimerkin

nän aluekohtaisissa suunnittelumääräyksissä maakunnallisesti arvokkaan

kulttuurimaiseman ominaispiirteiden säilyttämiseen.

- yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä ei ole katsottu tarpeelliseksi tarkas

tella uudelleen vanhentuneen seutukaavan mukaista nelostien linjausta Iso

Hirvanen -järven itäpuolelta. Yleissuunnitelman mukainen ratkaisu sijoittaa

nelostie nykyiseen maastokäytävään on tutkittu maakuntakaavaa taadittaes

sa. Maakuntakaava on saanut lainvoiman tuLlut lainvoimaiseksi 10.12.2009.

- yleissuunnitelman ratkaisut ovat perusteltuja ja niiden Liikenteettiset, maan

käytölliset ja ympäristölliset sekä taloudelliset vaikutukset ovat huomattavan

positiiviset. Hankkeen toteuttamiseksi välttämättömän tiesuunnite[man Laa

timinen tulee käynnistää mahdollisimman pikaisesti.

- tiesuunnitelmassa tulee vattatien sekä rinnakkaistiestön suunnittelussa kiin

nittää erityistä huomiota ympäristöön sovittamiseen ja haittojen minimoimi

seen myös rakentamisen aikana.

Keski-Suomen EL.Y-keskus on todennut, että jatkosuunnittelussa otetaan huomi

oon lausunnossa mainitut asiat.

Lfi,evirasto toteaa, että tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä välillä Kirri -

Tikkakoski.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnon varat -vastuualue on käy

mässään vuoropuhelussa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuuatueen

kanssa ilmoittanut, että

- yleissuunnitelmassa esitetty Kirrin liittymäratkaisu ei mahdu täysin Palokan

osayleiskaavan tiealueelte.

- yleissuunnitelmassa tulisi todeta, vaikuttaako hanke Tervajärven Natura

-2000 kohteeseen.
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- vaikutukset liito-oravien poikittaisiinja muihin kutkuyhteystarpeisiin tulisi

todeta.

- pohjavesien suojausten kartat olisi tullut esittää suunniteLmassa.

- siltojen ja penkereiden maisemointiin tulee panostaa erityisesti Puuppolan

eritasoliittymän maisema-alueelta.

- vanhojen asutusalueiden meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota jatko-

suunnittelussa.

Keski-Suomen ELY -keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on toden

nut, että

- yleissuunnitelmaratkaisuja tarkennetaan tiesuunnitelmavaiheessa. Tällöin

otetaan huomioon Jyväskylän kaupungin maankäytön suunnitelmat Kirrin,

PuuppoLan ja Tikkakosken kohdalta.

- liito-oravan kulkureittejä tutkitaan tarkemmin tiesuunnittetun yhteydessä.

Tällöin myös varmistetaan, ettei tien parannuksesta aiheudu kohtuutonta

haittaa liito-oraville tai, että lajin luontainen reviiri ei häviä eikä liito-oravan

suojelua heikennetä.

- Kirrin ja Tikka-Mannilan pohjavesialueet on yleissuunnitelmassa esitetty suo

jattavaksi kloridisuojauksin. Pohjavesialueiden suojauksen tarkempi määrit

täminen tehdään tiesuunnitelman yhteydessä.

- siltojen ja penkereiden maisemaan sovittaminen ja melusuojausten toimenpi

teet tarkentuvat tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Liikennevirasto toteaa, että yhteysviranomainen on lausunnossaan YVA:n arvioin

tiohjelmasta todennut, että luonnonsuojelulain 6 §:n mukaisen Natura -vaiku

tusten arvioinnin tarve Tervajärven Natura -alueeseen nousee esille linjausvaih

toehdon 2 mukaisessa tarkastelussa moottoritien linjauksen kulkiessa nykyisen

tien itäpuolella (myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukainen ve 2).
Yleissuunnitelmassa moottoritien linjaus on Makkarajoen pohjoispuolella valta-

tien nykyisellä paikalla, joten Liikennevirasto katsoo, ettei em. Natura -vaiku

tusten arviointia ole tarpeen tehdä.

Keski-Suomen museo on ilmoittanut, että

- yleissuunnitelman alueelta tunnetaan neljä kiinteää muinaisjäännöstä, joihin

valtatien 4 kehittäminen suunnitelman mukaan tulee vaikuttamaan. Nämä

ovat Kirrin, Matinmäen ja Vehniän kivikautiset asuinpaikat sekä Kaasumäen

puolustusvarustukset.

- valtatien linjaus kulkee näiden kivikautisten asuinpaikkojen päältä ja tulisi

tuhoamaan ne osittain. Kaasumäen puotustusvarustuksien laajuutta ei tun

neta, joten ne voivat olla vaarassa tuhoutua.
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- valtatien parannusta ei voida toteuttaa ennen kuin kohteet on tutkittu. Tut

kimusten Laajuutta ei voida määrittää yteissuunnitelman pohjalta, minkä
vuoksi tiesuunnitetman tarkemmat kartat on toimitettava Museovirastoon ja
Keski-Suomen museotte hyvissä ajoin, jotta lausunto mahdolLisista jatkotoi
menpiteistä saadaan määritettyä.

- rakennetun kulttuuriympäristön maisemavaikutukset ovat pääosin paikallisia.
Muutos näkyy erityisesti eritasoLiittymiä rakennettaessa. Merkittävimmät

vaikutukset ovat Puuppotan maakunnallisessa kutttuurimaisemassa, jossa

Puuppotan ja kuukanpään kulttuurimaisemien välinen maisema muuttuu vaI
tatieympäristöksi eikä näkymien yhtenäisyyttä pystytä turvaamaan.

- maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävää rakennusperintöä ei suunnitel
man mukaan aiota purkaa.

Keski-Suomen ELY-keskus on todennut, että lausunnossa esitetyt asiat otetaan
huomioon ja kuvattuja haittoja pyritään vähentämään kaikin mahdollisin keinoin
liesuunnitelman laadinnassa,

Ilmavoimien esikunta on ilmoittanut, että

- valtatien 4 parantaminen on ilmavoimien toiminnan kannalta merkittävä lii
kenneturvallisuutta parantava toimenpide.

- esikunta ei näe estettä yleissuunnitelman hyväksymisetle, mutta esittää tar
kennuksia jatkosuunnittelutte.

- Jyväskylän lentokentän yhteyteen on aiemmin tehtyjen tarveselvitysten yh
teydessä suunniteltu II -luokan varataskupaikat, joita ei yleissuunnitelman

laadinnan yhteydessä ole tarkemmin suunniteltu. Yleissuunnitelman laadin
nassa ei myöskään ote hyödynnetty Liikenneviraston suunnitteilla ollutta oh
jetta “Lentokoneiden varalaskupaikat”.

- nousutiet tulee rakentaa tentokentän etelä-ja pohjoispuolelle. Poikkiteikka

uksen tulisi olla 2 + 2 -kaistainen ilman välikaistaa. Moottoritien alittavien

reittien tulee olla mahdollisia Puolustusvoimien yleisesti käytössä oleville
ajoneuvoille. Atikulkukorkeusvaatimus on 3,95 metriä.

- nousuteiltä tai niiden läheisyydessä ei sallita ilmajohtoja, ja tievalaistuksen
pylväät sekä tiikennemerkit tulee olla kaadettavissa. Nousuteiden kohdalLe

on rakennettava riista-aidat sekä tarvittava määrä kaapeleiden suojaputkia ja
kaivoja.

- jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon nousuteiden sulkeminen ja kierto

tiejärjestelyt.
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Keski-Suomen ELY-keskus on todennut! että Ilmavoimien esikunnan lausunnossa

mainitut asiat tullaan ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon,

SoveLtetut säännökset MaantieLaki 3,5, 10, 13, 16, 17, 18, 19,20,27, 29, 99, 104. 105, io6, 107 §
Maantieasetus 3 §

Tiedoksi antaminen Päätös annetaan tiedoksi kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille maantie

lain 103 §:n mukaisesti sekä tämän Lisäksi iLmoitetaan maantielain 104 §:n mukai

sesti muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa. Samanaikaisesti Lähete

tään yleissuunnitelman hyväksyrnispäätöksestä ilmoitus myös maantietain

104 §:n edellyttämille viranomaisiLle.
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Hyvksymispatöksen valitusosoitus
Tiedoksianto kuuluttamalla LI ITE

VALITUSQSOITUS

Tästä päätöksestä saa valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kirjal
liseNa valituksella.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä
päivästä, jona päätöksen nähtävänä oloa koskeva kuulutus on pantu kun
nan ilmoitustaululle, mainittua päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
- päätös. johon haetaan muutosta
- ne kohdat, joihin muutosta vaaditaan
- muutokset, joita vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Allekirjoitus Muutoksen hakijan tai kirjelmän laatijan (laillinen edustaja tai asiamies) on
allekirjoitettava valituskirjelmä. Siihen on myös merkittävä muutoksenhaki
jan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä tiedoksisaanti on tapahtunut (kuulutustodis

tus)
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- valtakirja. mikäli on käytetty asiamiestä. Jos asiamies on asianajaja tai

julkinen oikeusavustaja, valtakirjaa ei tarvita

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa en
nen virka-ajan päättymistä. Kun määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituskirjelmän toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä en
nen virka-ajan päättymistä. Myöhästynyttä valitusta ei tutkita Valituskirjel
män ja muiden asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden osoite

Raatihuoneenkaru 1
13100 Hämeenlinna
Puh. 029 5642200
Telekopio 029 56 42269
harneenlinnahapojkeus fi

Kustannukset Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen
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