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I  JOHDANTO 

Keski- Suomen tievisio  2005 on  pitkän tähtäyksen suunnitelma tienpidon eri 
sektoreiden osalta. Suunnitelman avulla  on  tarkoitus käydä keskustelua 
Keski-Suomen tienpidon pitkän tähtäyksen tavoitteista  ja  siitä, kuinka tavoit-
teisiin pyritään erilaisilla rahoituskehyksillä. Näin suunnitelma ohjaa myös 
lyhemmän aikavälin toimintaa. 

Suunnitelman tausta-aineistona  on  niin ministeriön kuin keskushallinnonkin 
tuoreimmat linjaukset  ja  tavoitteet sekä tiepiinn laatimia eri sektoreiden ke-
hittämissuunnitelmia. Myös sidosryhmien kannanotot eri yhteyksissä ovat 
vaikuttaneet suunnitelman koostumukseen. 

Suunnitelman rahoituspuitteet  on  esitetty kahtena  en  vaihtoehtona.  Perus- 
suunnitelma vastaa vuoden  1996  osalta ennakoitua budjettia  ja  muun kau-
den osalta  koko  tielaitoksen  toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa. Muutossuunni-
telma  vastaa tielaitoksen tienpidon suunnitelmaa  1995- 2004,  jossa tienpi

-don  tarpeiden  ja  tavoitteiden pohjalta rahoitustarve  on  perussuunnitelmaa 
 selvästi laajempi. 

Suunnitelma  on  laadittu Keski-Suomen tiepiirissä  ja  suunnitelmasta tullaan 
hankkimaan kannanotto sidosryhmiltä. Näiden kannanottojen perusteella 
tapahtuu vuotuinen toiminta-  ja  taloussuunnittelu  1-  ja  4-vuotiskausittain. 
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2  TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Tieliikenteen kehittymisen  ja  tiestön kehittämisen kannalta  on  useita yleisiä 
yhteiskunnallisia tavoitteita  ja  kehitysvaihtoehtoja,  jotka useassa tapaukses-
sa ovat keskenään nstinitaisia  tai  kilpailevia. 

-Kansantalouden  ja  työllisyyden kannalta odotukset ovat voimakkaan 
tuotannon kasvun  ja  talouskasvun mukaisia. 

-Ympänstön  ja  kestävän kehityksen kannalta odotukset ovat liikenteen 
kasvua hillitseviä  ja  liikennemuotojen työnjakoa kehittäviä. 

-Kansainvälisen liikenteen kehittymisen näkökulmasta painottuvat odo-
tukset kauttakulkuliikenteen edistämiseen  ja  erityisesti Venäjän liikenteen 
väylien kehittämiseen. 

-Alueellisen kehittämisen näkökulma painottaa maan  en  osien tasapuo-
lista kehittämistä. 

-Tienkäyttäjän  näkökulma painottaa liikenneturvallisuutta  ja  kulkijan  ko
-kemaa  liikenteen sujuvuutta. 

Kaikkien näiden painotusten osalta  on  ennusteiden avulla arvioitavissa vai-
kutuksia liikenteen kysyntään  ja  liikenneolosuhteiSiifl ,  mutta näissä tekijäis

-sä on  myös runsaasti mukana valintoja  ja  poliittisia penaatepäätöksiä.  

2.1  Yleisiä  kehitysskenaanoita  

Yleisellä tasolla valtakunnallinen tulevaisuuden tutkimus alkoi  13.10.1992, 
 kun eduskunta antoi valtioneuvostolle tehtäväksi laatia selonteko Suomen 

tulevaisuuden vaihtoehdoista. Tämä toimeksianto  on  tuottanut useita ra-
portteja  ja  mietintöjä,  joista viimeisimpänä  on  valtioneuvoston  kanslian ske

-naanotyön  osana julkaistu  "Suomi  ja  mandolliset maailmat" Sitran  ja 
 WSOY:n kustantamana.  

Suomi  ja  mandolliset maailmat hahmottaa viisi globaalia kehitysskenaariota:  

1. Suuri suunnitelma: maailma, jossa instituutiot  ja  poliittinen päätöksen-
teko ovat keskeisiä muutosvoimia. Alueet integroituvat sisäisesti  ja  myös 
keskenään globaalisesti, rauhanomaisesti.  

2. Amiotonta  menoa: maailma, jossa kehitystä liikkeelle panevina voimi-
na ovat  teknologian  kehitys sekä sitä edistävät  ja  voimallisesti hyödyntävät 
monikansalliset yritykset. Politiikan  ja  instituutioiden rooli  on  vähäinen. Syn-
tyy epätasaista kehitystä, vahvoja voittajia  ja  syrjäytyviä  häviäjiä. 
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3,  Kulttuurien paineessa: maailma, jossa sivilisaatloiden voimistuminen 
jatkuu  ja  niiden vaikutus maailman tapahtumiin lisääntyy. Sivilisaatloiden 
vlille voi syntyä voimakkaita konflikteja, Suomen asema  on  sivilisaatioiden 

 raja-alueella.  

4. Lopun jälkeen: maailma, jossa tapahtuu ekologinen, taloudellinen  ja 
 poliittinen katastrofi lähinnä Venäjällä  ja  Pohjois-Afrikassa. Kriisiratkaisuja  ja 

 jälleenrakennuksen elementtejä haetaan alueellisella pohjalla.  

5. Valtapiinen  kilpailu: maailma, jossa taloudellinen  ja  poliittinen kehitys 
johtaa blokkien väliseen hegemoniataisteluun globaalilla tasolla.  Suomi  si-
joittuu blokkien rajamaastoon. 

Lilkennesektorin  vaihtoehtoisia skenaarioita  on  kehitetty  mm.  edelläole
-ylen  yleisten skenaanoiden pohjalta. Liikenteen kehityksen ennusteessa  on 

 skenaanot  muokattu kolmeen vaihtoehtoiseen malliin:  

1. Peruslinja (historiallinen linja ): nyt nähtävissä olevien kehityslinjojen 
ajatellaan jatkuvan. Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet säilyvät pääosin  la

-makausienkin  yli. Keskeisiä vaikuttajia ovat valtiovalta , etujärjestöt  ja  suur-
yritykset. Julkinen sektori säilyy vahvana  ja  tuki maataloudelle  ja yritystoi-
minnalle  säilyy korkealla tasolla. Tuloerot eivät juuri kasva  ja  talouskasvu  on 

 suhteellisen tasaista pidemmällä aikavälillä. Tieliikenteessä verotus lisään-
tyy edelleen  ja  julkisen liikenteen osuus säilyy subventoinnin avulla.  Ympa-
nstötietoisuus  lisääntyy, päästäongelmat ovat kohtuullisesti hallinnassa, 
mutta ristiriitoja esiintyy miljöökysymyksissä.  

2. Kestävä kasvu (kestävä kehitys): valtiovallan asema yhteiskunnan toi-
mintojen säätelijänä säilyy  ja vahvistuukin  markkinavoimien ohjaamisessa. 
Kansainvälisten instituutioiden ( YK,::) asema vahvistuu  ja  ne luovat kan-
sainvälisiä pelisääntöjä. Nopea taloudellinen kasvu ei ole ensisijainen tavoi-
te. Ympänstöverotus suuntaa tuotantoelämää kestävän kehityksen tielle. 
Ekologinen näkökulma ohjaa yhteiskunnan toimintojen suunnittelua, alue- 
ja  yhteiskuntarakenteen hajoaminen pysähtyy  ja  vanhojen taajamien kehit-
täminen alkaa tiivistää maankäyttöä. Tukemalla  ja  kehittämällä joukkoliiken-
nettä vähennetään painetta henkilöautoliikenteen kasvuun. Kansalliset ym-
pänstöongelmat ovat hallinnassa  ja  kansainväliset sitoumukset täyttyvät  

3. Markkinat ohjaavat (spontaani yhteiskunta):  Markina-voimat vaikutta-
vat erittäin keskeisesti kansantalouden  ja  yhteiskunnan kehittymiseen. Val-
tiovallan osuus pienenee. Monikansalliset yritykset toimivat maailmanlaajui

-sina verkostoina ja  pienimmät valtiot elävät näiden punstuksissa. Raha-  ja 
 finanssipolitiikka toimii suuryritysten ehdoilla,  ja  tämä johtaa monissa 
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maissa luopumiseen perinteisestä sosiaaliturvasta. Palveluja yksityistetään 
 ja  saatetaan maksullisiksi. Talouskehitykselle  on  luonteenomaista epäta-

saisuus  ja  voimakkaat suhdannevaihtelut. Tuloerot kasvavat  ja  pienitulois-
ten mäarä kasvaa, joskin samalla työttömyys vähenee. Yhdyskuntien raken-
teessa näkyy hajaantumiskehitystä, joukkoliikenteen asema huononee  ja 
sen  tukia vähennetaän. Yhteiskunnallinen solidaarisuus vähenee  ja  leimaa 
antavana  on  voiton tavoittelu  ja  oma menestyminen, yksilöllisyys, vahvem-
man oikeus. Liikenteessä henkilöautojen määrä  ja  tiellikenteen suonte

-osuus kasvavat, mutta eriarvoisuus myös liikenteessä lisääntyy, kun pieni-
tuloisimmat eivät voi hankkia autoa  ja  julkinen liikenne kallistuu.  Rion  ympä-
ristösopimuksia  ei noudateta, päästörajoja ylitetään  ja  monia paikallisia ym-
pänstökonflikteja esiintyy.  

2.2  Tieliikenteen kysyntä 

Tieliikenteen uusi ennuste vuosille  1996- 2020 on  laadittu perusennusteen 
osalta olettaen yleiseksi kehitysskenaarioksi edellä kuvatun peruslinja -ske

-naarion.  Ennusteen taustana ovat BKT:n kasvuennusteet, kotitalouksien  tu
-lokehityksen  ennusteet, väestörakenne-ennusteet  ja  kustannuserien  ennus-

teet  ja  näistä johdetut autotiheyden  ja  ajosuoritteen  ennusteet.  

Koko  ennustejaksolla henkilöautoliikenne  kasvaa  35% (23%  vuoteen  2005) 
 ja koko  liikenne  41% (24%  vuoteen  2005)  koko  maan keskiarvona. Tava-

raliikenne kasvaa enemmän kuin henkilöliikenne,  80%.  

Tiepiireittäin  liikenne kehittyy melko tasaisesti, Keski-Suomessa keskimää-
räinen  koko  liikenteen kasvu  on 40%.  

Tieluokittain  kasvu jakautuu siten, että keskimääräinen  koko  liikenteen kas-
vu  on  valta-  ja  kantateillä  50%,  seututeillä  40%  ja  yhdysteillä  15%  vuoteen 

 2020  mennessä. 

Yleiset kehitysskenaariot vaikuttavat erityisesti henkilöautoliikenteen kas-
vuun, joka vaihteleekin ei skenaanoissa huomattavasti: 

-Peruslinja- skenaanossa kasvu  on 35%  ja  kasvu perustuu tulojen, väes-
tön  ja  ikärakenteen ennakoituun kehitykseen. Tässä skenaanossa ei oleteta 
tehtävän olennaisia liikenteen kehitykseen vaikuttavia liikenne-  tai  yhteis-
kuntapoliittisia toimenpiteitä. 

-Kestävä kasvu- skenaanossa kasvu  on 10%.  Liikenteeseen oletetaan 
vaikutettavan polttoaineen hinnankorotuksilla, yhdyskuntarakenteen tiivistä-
misellä, kaavoituksen kehittämisellä  ja  palvelujen saavutettavuutta 
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parantarnalla. Joukkoliikennettä  kehitetään  ja  enemmän  matkoja  voidaan 
tehdä jalan  ja  polkupyörällä. 

-Markkinat ohjaavat-  skenaariossa  liikenne kasvaa  50- 70%.  Yhdyskun-
tarakenne hajaantuu  edelleen  ja  henkilöauton tarve korostuu 

 liikkumisvälineenä.  

Yhteenvetona edellisistä Keski-Suomen osalta liikenteen kasvun voi ennus-
taa seuraavasti:  

____________  peruslinja kestävä kasvu  markkinaohjaus 

tieluokka  2005 2020 2005 2020 2005 2020  

Vt  & kt  30 50 7 12 45 75  

seututiet  24 40 6 10 36 60  

yhdystiet  10 15 3 5 12 20  

keskim.  24 40 6 10 36 60  

Liitteessä  1 on  kaavio liikenteen kasvusta  tieluokittain  ja  tiepiireittäin 

 Liitteessä  2 on  kaavio liikenteen kasvusta eri  kehitysskenaarloissa  

2.3  Taustasuunnitelmat  

Liikenneministeriön  "  Suomen  liikenneinfrastruktuun  2010  "  linjaa  tie-
verkon osalta  perusväylänpidon  ja  kehittamisen  tavoitteet  mm.  seuraavasti: 

-Tieverkon kunto  ja  hoitotaso  säilytetään liikenteen tarpeita vastaavana 
 koko  maassa. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuden kannal-

ta tärkeään  talvihoitoon  ja  päällysteiden  kuntoon. 

-Liikenteen kustannuksia alennetaan huolehtimalla liikenteen sujuvuu-
desta sekä  liikenneverkon  ja  maankäytön  järkevästä  yhteensovittamisesta. 

 Tieverkkoa  kehitetään  suuntaamalla  investointeja kansallisten lähtökohtien 
perusteella. Tällöin korostuu  kuijetusten  kannalta tärkeiden  pääteiden 

 kehittäminen. 

-Liikenneturvallisuutta  edistetaan  ensisijaisesti liikenneympäristöä pa-
rantamalla  ja  kevyen liikenteen järjestelyin erityisesti taajamissa.  Vaaralli

-simmat  päätieverkon tasoliittymät  korvataan  entasoliittymin.  

-Tiestöä  liikennejärjestelmän  osana kehitetään niin, että  se  mandollistaa 
kuljetukset tehokkaasti  ja  mandollisimman vähällä  liikenteellä.  Ympäristö- 
haitat  minimoidaan.  Keskeisiä' tavoitteita ovat  pohjavesien  suojelu,  tienvar-
siasukkaiden  melu-  ja  päästöhaittojen  pienentäminen sekä maisema-  ja  ym-
pänstänäkökohtien  nykyistä parempi huomioon ottaminen suunnittelussa, 
rakentamisessa  ja  kunnossapidossa. 
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Tielaitoksen " Tienpidon  visio  2005"  ja " Tienpidon  suunnitelma  1995-
2010"  painottavat tavoitteissaan seuraavia pääkohtia: 

-Päivittäinen liikennöitävyys  on  tärkeintä. Tieverkon  ja koko liikennejär-
jestelmän toimintavarmuus, ja  taloudellisuus turvataan. Liikenteen kustan-
nuksia alennetaan huolehtimalla liikenteen sujuvuudesta tiestön kunnosta 

 ja  hoidosta sekä liikenneverkon  ja  maankäytön järkevästä 
yhteensovittamisesta. 

-Liikenneturvallisuus  on  kansallinen tavoite. Kaikki tienkäyttäjät otetaan 
huomioon  ja tielaitoksen  toimin vähennetään liikenneturrnia liikkumisympä-
ristöä selkeyttämällä  ja nski- ja häinäkohteita  vähentämällä. 

-Ympäristö otetaan huomioon - kohti kestävää kehitystä. Tienpidolta 
odotetaan ekologisesti, taloudellisesti  ja  sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. 
toimenpiteinä ovat tienpidon  ja  liikenteen haittojen torjunta, tieympänstön 
viihtyisyyden  ja  maisemaan soveltuvuuden kehittäminen sekä tiivis yhteis-
työ kuntien  ja  muiden yhteistyökumppanien kanssa. 

Tielaitoksen  toiminta -ja  taloussuunnitelma  1996- 1999  linjaa päämäärät 
suunnitelmakaudelle seuraavasti: 

-Tiestön kunto  ja hoitotaso  säilytetään nykytasolla. Erityinen huomio kiin-
nitetään vilkasliikenteisten teiden talvihoitoon  ja päällysteiden pintakuntoon. 
Perustienpidon  kohteina toteutetaan liikenneympänstöä parantavia hank-
keita paikallisten tarpeiden pohjalta alueellisten yhteistyökumppanien kans-
sa sovitulla tavalla. 

-Ruuhkautuvien pääteiden  kapasiteettia lisätään vuotuisten rahoituspää
-tösten  puitteissa. Ensisijaisiksi pnorisoidaan kansainvälisesti tärkeimmät 

tiet. 

-Tielaitoksen  toimin vähennetään henkilävahinko-onnettomuuksia  60-70 
 vuosittain. 

-Ympänstöhaittojen  torjunta painottuu meluntorjuntaa  ja pohjavesien 
 suojeluun. Yhteistoimin maankäytön suunnittelun  ja  muiden liikennemuoto-

jen kanssa minimoidaan liikenteen haitat  ja  parannetaan elinympäristän 
laatua. 
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2.4  Rahoitusvaihtoehdot  

Tämä suunnitelma  on  laadittu kanden eri  rahoitustason mukaisille 
vaihtoehdoille: 

-Perussuunnitelma  on  laadittu vuoden  1995  mukaiseen rahoitusta- 
soon,  ja  vuoden  1996  ennakoitu  budjeth  on  otettu huomioon. Tämä  rahoi-
tustaso  on  myös liikenneministeriön ohjeiden mukainen kaudelle  1996  -  99 

 ja  se on  myös ministeriön  lnfrastruktuuri  2010-  ohjelmassa  en  rahoitustaso-
jen vertailutasona. 

-Muutossuunnitelma  perustuu  tielaitoksen  näkemyksen mukaiseen 
 tienpidon  tarpeeseen  ja  tämä  rahoitustaso  on  oflut  pohjana  "Tienpidon  visio 

 2005"  :ssa  ja  'Tienpidon  suunnitelma  1995- 2004  ":ssa. 

Rahoitusvaihtoehtojen  ero  on  koko  maan  keskiarvoina perustienpidossa 
 24%  ja  tieverkon kehittämisessä  44%.  Keski-Suomen osalta  en  vaihtoehto-

jen mukaisen rahoituksen suuruus  ja  jakautuminen eri  toimenpideryhmille 
 on  taulukoiden  1  ja  3  ( perussuunnitelma)  ja  2  ja  4  ( muutossuunnitelma 
 mukainen. 

Taulukko  1.  Perussuunnitelman rahoituspuitteet.  

95 96 97 98 99 0 	1 	2 3 4 5  

Kehittämisra- 	64 60 80 80 80 80 75 75 75 75 70  
hoitus 

Perustienpi- 	204 169 190 190 190 191 194 199 204 208 211 
don  rahoitus 

Taulukko  2.  Muutossuunnitelman rahoituspuitteet.  

95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5  

Kehiftämisra- 	64 102 158 116 175 165 160 145 130 85 80  
hoitus 
Perustienpi- 	204 218 218 218 218 222 224 226 232 233 235 
don  rahoitus  
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Taulukko  3.  Perussuunnitelman  kustannusten jakautuma. 

Toimenpiteet  

Kehitt.  hankkeet 

 Keh.suunnittelu 
 Ta  viha  ito 

Kesähoito 
Päällysteet 
Sorateiden  hoito 

Siltojen ylläpito 

 Lossiliikenne 
AIueell.hankkeet 
-liik.turvallisuus 
-sorat. pääli. 
-ympänstökoht. 

 Suunnittelu  (ptp) 
Tieh alli  nto  

9596 97 98 99 0 	1 	2 3 4 5 

58 55 74 74 74 74 70 70 70 70 65 
65666655555 

34 32 33 33 34 34 35 36 39 39 40 
15 17 16 16 16 16 16 16 17 17 18 

42 30 36 38 38 40 41 43 45 45 45 
22 18 21 21 21 21 21 21 22 22 22 
8 5 10 9 9 8 8 8 8 9 9 
56644444444 

45 41 45 46 45 45 46 48 49 49 50 

23 20 23 24 23 23 25 26 27 27 28 
20 19 20 20 20 20 20 20 22 22 22 
22222222222 
11 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  

Taulukko  4.  Muutossuunnitelman  kustannusten jakautuma. 

Toimenpiteet  

Kehitt.  hankkeet 
Keh. Suunnittelu 
Talvi  ho  ito  
Kesä hoito 
Päällysteet 
Sora teiden hoito 
Siltojen ylläpito 
Lossiliikenne 
Alueeli. hankkeet 
-liik.  tur.'. 
-sorat.  pää!!. 

 -ympäristö 
Suunnittelu (ptp) 
Tiehallinto  

	

95 	96 97 98 99 0 1 	2 3 4 5 

58 96 150 108 167 157 152 138 123 79 75 
66888887765 

34 35 35 35 35 36 37 38 39 39 39 

15 18 16 16 16 17 17 17 17 17 17 

42 39 43 43 43 44 45 46 47 47 48 

22 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 

8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

5 7644444444 

45 62 61 63 63 64 64 64 65 66 67 

23 29 28 30 30 30 30 30 31 32 33 
20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
2 3 3 3 344 444 4 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  
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3  TOIMINTALINJAT  

3.1  Yleiset toiminnan periaatteet  ja  tavoitteet  

-Päätiestön  palvelutaso turvataan erityisesti valtakunnallisesti  ja  kan-
sainvälisesti merkittävimpien teiden (  Vt  4  ja vt  9  )  osalta. Ruuhkautuvien 
pääteiden kapasiteettia lisätään erityisesti taajamien ympäristössä,  ja  muul-
la osalla päätieverkkoa toteutetaan liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta 
edistäviä toimenpiteitä  mm.  liittymäjärjestelyin  ja ohitusmandollisuuksia 

 lisäämällä. 

-Tiestön kunto  ja  hoitotaso  säilytetään nykytasolla. Erityinen huomio 
kiinnitetään vilkasliikenteisten teiden talvihoitoon  ja päällysteiden pintakun-
toon. Perustienpidon  kohteina toteutetaan liikenneympäristöä parantavia 
hankkeita paikallisten tarpeiden pohjalta. 

- Seudullisen  tiestön  ja  yhdystieverkon  liikenneympäristöä paranne-
taan erillisiä liikenneturvallisuuskohteita toteuttamalla  ja vilkkaimpia  tie- 
osuuksia päällystämällä. Soratieverkon kunto säilytetään nykyisellä tasol-
laan, mutta enllisten routivien osuuksien parantamisella pyritään turvaa-
maan myös soratieverkon tasalaatuisuus tuotantoelämän kuljetusten 
tarpeisiin. 

-Liikenneturvallisuustyössä kaikki tienkäyttäjät otetaan huomioon  ja 
 tiepiirin toimin vähennetään liikenneturmia liikkumisympänstöä selkeyttä-

mällä  ja  riski-  ja häinökohteita  vähentämällä. Liikenneturvallisuutta paranne-
taan myös maankäytön suunnittelun avulla  ja  turvallisuutta koskevalla tie-
dottamisella  ja  yhteistyöllä muiden viranomaisten kanssa. 

-Ympäristö otetaan mandollisuuksien mukaan huomioon kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Tienpidossa toteutetaan ekologisesti, talo-
udellisesti  ja  sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Toimenpiteinä ovat tienpidon 

 ja  liikenteen haittojen torjunta erityisesti melun  ja pohjavesien suojauksen 
 osalta, tieympänstön viihtyisyyden  ja  maisemaan soveltuvuuden kehittämi-

nen.  

3.2  Keski  -  Suomen alueen erityispiirteet  ja  tarpeet  

-Päätieverkon  osalta Keski-Suomi on  valtakunnallisten kuin kansainvä-
listenkin pääteiden kauttakulkualuetta. Tämä korostaa valtakunnallisen lii-
kenteen palvelutason parantamista samalla kun keskisuomalaisille kuljetuk-
sille turvataan kilpailukykyiset yhteydet erityisesti Etelä-  ja  Lounais-Suo-
meen. Valtateiden  4  ja  9  palvelutason parantaminen  on  näin  koko  Keski- 
Suomen kannalta keskeistä. 

-Seututeiden  ja  yhdysteiden  kehittämisen painopiste  on  vilkkaiden  so
-rapintaisten tieosuuksien päällystäminen  vastaamaan tältä osin valtakun-

nallista palvelutasoa. Keskisuomalainen entyisongelma  on  maaston  ja 
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maaperän suurista vaihteluista johtuva runsas routiminen, mikä heikentää 
sorateiden keväistä kuntoa  ja  rajoittaa paikoitellen liikennettä. 

-Liikenneturvallisuudessa Keski-Suomen ongelmat keskittyvät paätie-
verkolle  ja  erityisesti taajamien lähialueille. Liikenneturvallisuustavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan entistä enemmän täsmällisesti kohdistettuja erilli-
siä parannuskohteita  ja  toimenpiteitä  koko tieverkolla,  mutta erityisesti 
päätieverkolla. 

-Ympänstölle  aiheutuvat haitat liikenteestä keskittyvät melun osalta Jy-
väskylä ympäristön päätieverkolle,  ja  haittojen poistaminen  on  sidoksissa 
suurten kehittämishankkeidefl toteutukseen. Pohjaveden pilaantumisnski  on 

 suurin yhtenäisten harjujaksojen alueella  vt  13:n  varressa Saanjärven-Kars-
tulan-Kyyjärven alueella. Pohjavesien suojaaminen tapahtuu sekä vahinko- 
riskiä pienentämällä erityisesti talvikunnossapidossa että suojaamalla ra-
kenteellisesti nskialueita. 

-Liikenteen palveluissa korostuu Keski-Suomessa pääteiden palvelu-
taso myös erikoiskuljetusten tarpeisiin. Tuotantoelämän yliraskaat  tai ylisuu-
ret  kuljetukset tarvitsevat oman erikseen määntellyn tieverkon osan, joka 
siltojen  ja  tietä ylittävien rakenteiden puolesta  on esteetön  Keski-Suomes-
sa  on  tältä osin puutteita niin verkon laajuudessa kuin siltojen 
kantavuudessakin.  

4.  TOTEUTTAMISSUUNNITELMAT 
TOIMENPIDERYHMITTÄIN  

4.1  Päätiet 

Perussuunnitelman  mukainen päätiestön kehittämisohjelma painottaa 
päätieverkon ongelmakohteiden paikallisia parantamistoimenpiteitä,  ja  toi-
menpiteiden kohdistamista  TERN-verkon tieosille mandollisimman kattavas

-ti.  Uusia kapasiteettia lisääviä moottonväyliä pystytään toteuttamaan perus-
suunnitelman mukaisella rahoituksella  vain  Jyväskylän- Tikkakosken välillä. 
Muut päätieverkon kohteet ovat nykyisen tiestön parantamista paikallisin 
toimenpitein. 

Liitteenä  3  ja  4 on  lista ja  kartta päätieverkon kehittämiskohteista 

Tämän hankelistan rahoitustarve  on keskeneräisten  töiden osalta  90  mmk 
 ja  uusien hankkeiden osalta  643  mmk, yhteensä  733  mmk. 

Tiestön  ja  liikenteen kannalta perussuunnitelman vaikutukset kohdistuvat 
laajalle osalle päätieverkkoa , mutta toimenpiteet ovat kevyitä  ja lyhytvaikut-
teisia.  Suunnitelman toimenpiteillä kohennetaan  koko  TERN-  tieverkon 
osuutta sujuvuuden  ja liikenneturvalliSuuden  osalta, mutta kapasiteettilisä-
ystä edellyttäviä kohteita ( Vaajakoski  ja osa Keijon  järjestelyistä)  jää  
toteuttamatta. 
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Muutossuunnitelman  mukainen  toteutusohjelma  vastaa laitoksen 
 lO-vuotisohjelmaa  ja  vastaa  tienpidon  ja  liikenteen tarpeita, mutta siinä ei 

ole huomioitu tämänhetkistä  rahoitustilannetta.  

Liitteenä  3  ja  5 on  lista ja  kartta  päätieverkon kehittämishankkeista  

Tämän ohjelman kustannukset ovat  keskeneräisten  hankkeiden osalta  90 
 mmk  ja alkavien  osalta  1273  mmk. Kun lisäksi Hämeen piirin ohjelmassa 

oleva  vt9  välillä  H -piirin  raja-  Jämsä otetaan huomioon,  on  tämän suunni-
telman mukainen  kokonaisrahoitustarve  vuosille  1996-2005  yhteensä 

 1400  mmk.  

Muutossuunitelman  mukainen rahoitus mandollistaa  päätieverkon kapasi-
teettipuutteiden  poistamisen Jyväskylän ympäristön  päätiestöltä.  Tämän oh-
jelman hankkeet ovat mukana  koko  maan vastaavassa  päätieverkon kehit-
tämisohjelmassa.  Keski-Suomen tiepiirin osuus  koko  kehittämisohjelman 
kustannuksista  on  noin  7 %.  Ohjelman suurimpien hankkeiden aloitus ajoit-
tuu vuosituhannen vaihteeseen. Pituudeltaan  suunn  hanke  on  vt  18  Multia-
Myllymäki,  joka  on  kokonaisuudessaan uusi  tieyhteys.  

4.2  Päällysteiden  kunto  

Päällysteiden  kunnon  tavoitearvot  ovat  v. 1996  seuraavat:  

URA  TASAISUUS  RI VAURIOSUMMA  

mm mm/rn  m 2  

>6000 20 2,5 30 

>1500 <6000 20 3,5 60 

>350 <1500 20 4,1 80 

<350 -  5,5 140 

Päällystettyjen  teiden kunnon kehitys riippuu  liikennemääristä,  käytetyistä 
materiaaleista  ja työmenetelmistä, sääolosuhteista,  roudan syvyydestä  ym. 

 tekijöistä. Tämän vuoksi toimenpiteitä voidaan määritellä tarkasti  vain 2-3 
 vuoden ajalle. Kun ennusteet tehdään vuosittain,  on  koko  ajan käytössä  3 

 vuoden ohjelma.  Ennusteessa  on  selvitetty alustavasti myös  korjattavien 
päällysteiden kokonaistarve  vuoteen  2005  mennessä. Viimeiset vuodet 
ovat jonkin verran  epätarkkoa  sekä pituuden että kustannusten osalta.  
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Kestopääfiysteinen päätieverkko,  748 km, on  tyydyttävässä kunnossa. 
Aikaisemmin ongelmana ollut  urautuminen,  joka johtui vielä  1980-luvun 
alussa suurelta osin teiden heikosta kantavuudesta,  on  saatu hallintaan 

 päällystysmenetelmien  ja  -materiaalien oikealla valinnalla  ja  toimenpiteiden 
oikealla  kohdistamisella.  Sensijaan vauriot  ja  epätasaisuus ovat muodostu- 
massa  entyiseksi  ongelmaksi, koska asetetut tavoitteet ovat tiukat.  Raja-ar-
vot ylittäviä  kestopäällysteteitä  on  ennusteen mukaan keväällä  1996 n. 40 
km. 

Kevytpäällysteistä päätieverkkoa  on  piirissä  n. 83 km,  josta  heikkokuntoista 
 keväällä  1996  noin  12 km.  

Alemmasta  tieverkosta  on  päällystetty  n. 1746 km,  josta  kestopäällysteitä 
 on 465 km  ja  kevytpäällysteitä  1281 km. 

Kestopäällysteisillä  teillä suurimpana ongelmana ovat vauriot  ja  epätasal-
suus.  Asetetut tavoitteet  alittuvat kestopäällysteillä pintakunnon  osalta en-
nusteen mukaan keväällä  1996 fl. 58  km:llä.  Päällysteen uusimiseila,  routa-
vaurioiden korjaamisella  ja  tien rungon  vähäisellä  vahvistamisella saadaan 
suurin  osa  kestopäällysteistä  tyydyttävään kuntoon.  

Kevytpäällysteillä pintakunto alittuu  171  km:llä. Ongelmina ovat heikko kan-
tavuus, vauriot  ja  epätasaisuus. Vaurioiden korjaaminen edellyttää yleensä 
rakenteen  parantamistoimenpidettä;  pelkkä  päällystäminen  ei riitä.  

PMS -SUOSITUS VUOSILLE  1996-2005 JA  TOIMENPITEET JATKOSSA  

Pääteiden päällysteet  pidetään vähintään nykyisessä kunnossa.  Tienkäyttä-
jän  kannalta tulee  päällysteiden  olla  ajomukavuudeltaan  ja  turvallisuudel-
taan  hyviä.  

Päällysteitä  kunnostetaan  PMS:n  antamien suositusten  ja  silmämääräisen 
 tarkastelun perusteella.  H uonokuntoisimmat  kohteet edellyttävät rakenteen 
 perusteellisempaa  korjausta, pelkkä  päällystäminen  ei riitä  (PMS:n  ehdotus 

 rakenteenparantamiskohteiksi  vuosina  1996-2000). Päällystyskohteet  teh-
dään uudelleen  PMS:llä  aina, kun  sen  kuntotiedot  uusiutuvat. 

Hyvin rakennettujen teiden  päällysteistä  tulee erityisesti huolehtia  ja  pääl-
ystää  ne, ennenkuin ne  rappeutuvat  uudelleen. 

Uusien  päällystysmenetelmien  ja  paremmin kulutusta kestävien materiaali-
en avulla pystytään  päällysteen tekokustannuksia  pienentämään  ja  kestä-
vyyttä lisäämään  aiempaan  verrattuna. Lisäksi piiri  on  käyttänyt hyvin tulok-
sin  päällysteiden  kevyitä  korjausmenetelmiä,  joilla  on  voitu siirtää raskaita 
rakenteen  parantamistäitä  muutamalla vuodella eteenpäin.  
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PMS:n suositustaulukko  vuosille  1996-2005  

Päällystäminen  Rak. parant. 	Kunnostus yht.  

PMS-vuosi  Pit.  Kust.  Pit.  Kust.  Pit.  yht.  Kust.  yht.  

km 1000  mk  km 1000  mk  km 1000  mk  

1 996 418 30 419 150 62 729 567 93 148 

1997 62 7207 18 7010 80 14217 

1998 72 10312 30 9940 102 20251 

1999 106 12675 39 13921 145 26596 

2000 83 10701 41 18944 124 29645 

2 001 210 30 122 57 	22 788 267 52 910 

2002 201 26151 52 	33888 253 60039 

2003 292 36329 38 16818 330 53146 

2004 171 20689 22 7926 193 28616 

2 005 284 34 496 50 20 026 334 54 522 

Koko  kausi  yht.  1 900 219101 496 213 989 2396 433 090  

PMS  ei pysty tuottamaan  koko päallystysohjelmaa,  vaan sitä joudutaan 
vuosittain täydentämään silmämaärin tehtyjen arvioiden perusteella  n. 7-8 

 Mmk:lla. 

Piiri  on  varannut alustavasti päällysteiden kunnostukseen lähivuosina  40 
 mmklv.  Vuoden  1996  päällystyskustannukset  ovat kuitenkin selvästi  sen 

alittavia.  Jos  jälkeenjäämä  korjataan vähitellen, joudutaan kohteita siirta-
mään kevyin toimenpitein muutamalla vuodella eteenpäin. Tästä huolimatta 
näyttäisi siltä, ettei  40  mmklv  riitä, vaan rahoitusta tulisi olla vähintään 

 43-45  Mmk. Päällysteiden kunnossapidon kokonaisrahoitustarve  on  viitenä 
ensimmäisenä vuonna  n. 36  +  7  mmkiv.  V. 2000  jälkeisten vuosittaisten 
kustannusten tarkkaa arviota ei voi antaa, mutta PMS.n antaman alustavar 
ennusteen mukaan rahoitustarve lienee  n. 50  mmklv. 

Huonokuntoisimmat  kohteet tulisi toteuttaa investointihankkeina; pienem-
mät rakenteenparantamiskohteet voidaan toteuttaa päällystystöiden 
yhteydessä. 

Mikäli päällystystöitä ei voida toteuttaa oheisen laskelman mukaisesti, tulee 
teiden palvelutaso laskemaan. Piirin tarkoituksena  on  pitää vilkkaasti lilken-
nöidyt tiet kohtuullisessa kunnossa, joten alemman tieverkon kunto tulee 
heikkenemään huomattavasti. Mikäli tiestö pääsee rappeutumaan pahoin, 
tulee  sen  korjaaminen myöhemmin entistä kalliimmaksi. 

Liitteenä  6 on  kartta tarpeellisista rakenteen parantamiskohteista vuosina 
 1996-2000  
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4.3  Sorateiden päällystäminen  

Suomessa oli vuoden  1995  alussa soratienä olevia yleisiä teitä  28803 km, 
 eli  37,1 % yleisista  teistä. Vastaavat luvut Keski-Suomesta ovat  2441 km  ja 

 48,1 %.  Vuoden  1994 liikennesuontteesta  tapahtui sorateillä  koko  maassa 
 4,5 %  ja  Keski-Suomessa  7,2 %.  

Sorateitä, joiden keskimääräinen liikennemäärä (KVL) oli vuoden  1995 
 alussa yli  300  ajoneuvoa vuorokaudessa, oli  koko  maassa  772 km.  Näistä 

oli Keski-Suomessa  84 km  eli  10,9 %.  

Edellä esitettyjen lukujen valossa ovat soratiet Keski-Suomessa muuta 
maata suurempi ongelma. Tätä korostaa vielä  se,  että Keski-Suomelle elin-
tärkeät raakapuu-  ja turvekuljetukset  tapahtuvat suurelta osin läänin 
sorateillä. 

Liikenneministeriön  ja tielaitoksen  eräänä pitkän aikavälin tavoitteena  on, 
 että kaikki seututiet sekä kaikki ne yhdystiet, joiden keskimääräinen liiken-

nemäärä  on  yli  300  ajoneuvoa vuorokaudessa,  on  päällystetty.  Em  tavoit-
teesta  on  Keski-Suomeen johdettu päällystämistavoitteiksi vuoteen  2005 

 mennessä 

Perussuunnitelmassa:  

1. Kaikki seututiet  

2. Yhdystiet  joiden KVL>  300 ajon/vrk 

3. Kuntien väliset tärkeät tieyhteydet eHeivät sisälly  jo  edellisiin kohtiin  

4. Yhtenäiset tärkeät tiejaksot, joista pääosa  on KVL> 300 ajon/vrk 

5  Muut erikoistapaukset, esim vaikeasti kunnossapidettävät soratiet  

6. Ympänstösyistä päällystettävät, esim pohjavesialueilla,  kylien kohdalla  ja 
 merkittävillä viljelyalueilla päällystettävät kohteet. 

Sorateitä, jotka täyttävät yllä esitetyt knteent  on  Keski Suomessa  173 km. 
 Rahaa näiden teiden parantamiseen  ja päällystämiseen  tarvittaisiin noin 

 200  Mmk eli vuosille  1996-2005 keskimäänn 20 Mmk/vuosi. 

Muutossuunnitelmassa: 

Perussuunnitelmassa  esitettyjen teiden lisäksi kaikki ne yhdystiet, joiden 
KVL>250 ajon/vrk. Näitä teitä  on  piirissä  87 km.  Rahaa näiden teiden pa-
rantamiseen  ja päällystämiseen  tarvittaisiin noin  100  Mmk, eli vuosille 

 1996--2005 keskimäänn 10 Mmk/vuosi. 
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Muutossuuflflitelmafl  toteuttaminen kokonaisuudessaan antaisi siis Keski- 
Suomen  sorateille  uutta  päällystettä  260 km.  Tämä maksaisi noin  300  Mmk, 
eli vuosille  1996-2005  keskimäärin  30 Mmklvuosi. 

Liitteissä  7  ja  8 on  lista ja  kartta  päällystämiskohteista.  

4.4  Kevyen liikenteen väylät 

Vuoden  1994  lopussa oli Keski-Suomen yleisillä  teilla  kevyen liikenteen 
väyliä yhteensä  189  km:n  matkafla.  Tästä  23  km:n matkalla väylä oli  mo-
emmin  puolin tietä. (Vuoden  1986  lopussa  ko.  luvut olivat  104  ja  15 km.) 
V. 1995  otetaan käyttöön uutta kevyen liikenteen väylää  13km.  

Liikenneministeriön  pyöräilypoliittisen  ohjelman  (1993)  tavoite  on pyörämat
-kojen  osuuden  kaksinkertaistaminen  vuodesta  1986  ja  kuolemaan johtanei-

den  pyöräilyonnettomuuksien  vähentäminen puoleen vuodesta  1989  vuo-
teen  2000  mennessä. Kevyen liikenteen reiteillä  pynttään  luomaan mandol-
lisuuksia pyöräilyn lisäämiseksi sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla. Myös 
onnettomuuksien vähentämiseen pyritään paikoissa, joita niitä  on  sattunut 
tavanomaista enemmän.  Runkona kohdelistaukselle  on v.1994  piirissä val-
mistunut kevyen liikenteen  verkkovisio.  

Liitteenä  9  olevassa luettelossa ovat hankkeet tärkeysjärjestyksessä. Jär -
jestykseen vaikuttavat hankkeen  turvallisuusvaikutukset  ja  kevyen liiken-
teen verkon  täydentyvyys.  Luettelossa  on  otettu huomioon  em. visiosta 

 saadut lausunnot  ja  muutoin tiedossa olevat puutteet esimerkiksi asutuksen 
laajenemisen vuoksi. Kohteiden  onnettomuusvähenemät  on  laskettu  TAR-
VA-ohjelmalla, missä  onnettomuustiedot  ovat vuosilta  1990-94. 

Perussuunnitelmaan  sisältyy kohteita yhteensä  95 km. (112  Mmk) 

 Muutossuunnitelmaan  sisältyy lisäksi kohteita  40 km. (41  Mmk) 

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi  jalankulku-  ja polkupyöräteitä  tehdään 
 pääteiden kehittämishankkeiden  yhteydessä.  

Liitteissä  9  ja  10 on  lista ja  kartta kevyen liikenteen kohteista.  
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4.5  Ympäristötoimenpiteet  

Tiepiiri  pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen  pen- 
aatteet. Yleisesti ottaen kestävä kehitys tarkoittaa, että taloudellinen  ja  yh-
teiskunnallinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen  ja  niiden  kiertojen  mää -
räämiin ehtoihin  niin, että myös tuleville sukupolville säilyvät luonto  ja  mah-
dollisuudet inhimilliseen kehitykseen. Kestävä kehitys korostaa luonnon elä-
mää  ylläpitäviä  järjestelmiä taloudellisen kehityksen perustana. 

Kestävän kehityksen saavuttamisen avain  on  ympäristö-  ja  muun yhteiskun-
tapolitiikan välinen toimiva yhteys. Ottamalla ympäristö huomioon  en  sekto-
ripolitiikkojen  muotoilussa vaikutetaan ympäristöongelmien  perussyihin  ja 

 voidaan torjua ongelmia  jo  ennakolta.  Tieliikennepolitiikassa  ja  tienpidossa 
 tämä tarkoittaa hankkeiden  ja  muun toiminnan suunnittelua yhteistyössä  ja 
 vuorovaikutuksessa yhteiskunnan muiden  viranomaistahojen  kanssa. 

Liikenneministeriön  toimenpideohjelma  liikenteen  ympänstöhaittojen  vähen-
tämiseksi  (17.10.1994)  ottaa lähtökohdaksi liikenteen hoidossa  ja  suunnitte-
lussa kestävän kehityksen toteuttamisen. 

Keskeisiä  toimintalinjoja  ovat liikenteen kasvun hillitseminen  ja  yhdyskunta-
rakenteen kehittäminen  liikennetarvetta vähentäväksi.  Energian  käyttöön  ja 

 päästöihin  vaikutetaan  säännöksillä  ja  taloudellisilla  ohjauskeinoilla. 

Tielaitoksen  ja  tienpidon visioissa  ympäristön merkitys toiminnassa painot-
tuu  ja  kaikkeen tienpitoon kytketään kestävää kehitystä tukeva perusajatus.  
Tienpidolta  edellytetään ekologisesti, taloudellisesti  ja  sosiaalisesti kestäviä 
ratkaisuja. Yhteisön  arvoina  korostuvat perusturvallisuus  ja  esteettiset arvot, 
jotka koskevat  tienpidossa  turvallista liikkumista,  tieympänstön  kauneutta  ja 

 sopusointua  ympäristön kanssa. Tämä edellyttää joka tasolla tiivistä yhteis-
työtä tien pitäjän, yhteiskunnan, ympäristön  ja  tien käyttäjien välillä. 

Keski-Suomen  tiepiiri  on  osaltaan valmistautunut näihin  haasteislin  selvittä-
mällä keskeisten  osa-alueiden nykytilaa  ympänstässä.  Tässä  visioraportissa 

 on  esitetty yhteenveto niistä selvityksistä  ja  määritelty tiepiirin  toimintalinjat  
keskeisissä tienpitoon liittyvissä  ympänstökysymyksissä. 
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4.5.1  Pohjavesien  ja  vesistöjen suojaus 

Keski-Suomen  läänissa  on  vesi-  ja  ympänstöpiinn  vuosina  1991-93  teke-
män  inventoinnin  mukaan  158  yhdyskuntien  vedenhankinnalle  tärkeää 
(luokka  1)  ja  65  vedenhankintaan  soveltuvaa (luokka  2)  pohjavesialuetta. 

 Luokkaan  2  kuuluvat alueet ovat lähinnä varauksia tulevaa  vedenhankintaa 
 varten. Näistä yhteensä  25  aluetta (noin  34  tiekilometriä)  sijaitsee talvella 

jatkuvasti suolalla  sulana  pidettävän  (kunnossapitoluokat  1 s  ja  1)  tiestön vä-
littömässä läheisyydessä  ja  noin  74  kilometnä  (48  aluetta)  soratien vaiku-
tuspiinssä.  Kaksikymmentä aluetta sijaitsee merkittävien vaarallisten ainei-
den  kuljetusreittien  läheisyydessä.  

Tiepiiri  on  laatinut selvityksen  pohjavesialueisiin  kohdistuvista  pilaantumis-
nskeistä.  Selvityksessä  on  arvioitu  vesihallinnon  aikaisemman,  1980-luvulla 
tehdyn  inventoinnin  mukaisten  pohjavesialueiden pilaantumisriskiä.  Riskiä 

 on  arvioitu  tiesuolauksen  ja  vaarallisten aineiden  kuljetusonnettomuuksien 
 perusteella. Arvioinnissa  on  otettu huomioon  tienpidosta  aiheutuvat  kuormi-

tustekijät,  alueiden  hydrogeologia  ja  vedenhankintakäyttöä  kuvaavat tekijät. 
Selvityksessä oli mukana  60  vedenhankinnalle entyisen  tärkeää aluetta. 

Selvityksen avulla saatiin luettelo alueista, joiden  vedenlaatua  tulee seurata 
erityisesti  kloridipitoisuuden  osalta  ja  luettelo alueista, joiden  pilaantumis

-herkkyys  on  suurin vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä mandolli-
sesti tapahtuvien onnettomuuksien seurauksena.  

Klondipitoisuuden  osalta erityisesti  seurattavat  kohteet ovat  Kirrin, Kaletto
-man,  Kirkkorannan, Niemenharjun, Voudinniemen  ja  Mällykäisen 

vedenottamot.  

Suurin vaarallisten aineiden  kuljetusonnettomuuden  aiheuttama pohjave-
den  pilaantumisnski  on  valtatien  13  vaikutuspiirissä olevilla alueilla Saarijär-
ven, Karstulan  ja  Kyyjärven  seuduilla. 

Valtatien  4  moottontieksi  rakentamisen yhteydessä suojataan vuonna  1995 
 Palokka-  ja  Tuomiojärven  kohdalla  tieluiskat maatiivisteellä  ja  muovitiiviste

-kalvoilla.  Luiskasuojaus  tehdään sekä  tiesuolauksen  aiheuttaman  haitan 
 vähentämiseksi että mandollisten  kuljetusonnettomuuksien  varalta. Suoja

-uksella  turvataan Jyväskylän kaupungin  raakavedenottamona  toimivan 
 Tuomiojärven vedenlaatu. Moottontien  jatkorakentamisen yhteydessä suo-

jataan  Kirnn (Lintukankaan)  ja  Tikkakosken  pohjavedenottamot.  

Liitteessä  11 on  kartta kohteista, joissa  on  suojausrvetta. 
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4.5.2  Tieliikennemelun  vähentäminen 

Tiepiirin  meluselvityksessä  on  Keski-Suomen äänin taajama-alueilla arvioi-
tu asuvan noin  13 300  henkilöä yli  55  dBA:n tieliikennemelualueeHa.  Näistä 
noin  3 800  asuu yli  60  dBA:n  ja  lähes  500  yli  65  dBA:n melualueella.  Pää-
osa  meluhaitasta  keskittyy  vilkaslilkenteisten pääteiden  varsille  ja  erityisesti 
Jyväskylän  lähiympäristöön.  

Selvityksen mukaan esiintyy  meluhaittaa päiväajan  keskimääräisten  meluta-
sojen  mukaan  arvioituna  yli  111  tiekilometnn  matkalla. Pisimmät yleisten tei-
den  meluhaitta-alueet taajamissa ovat Jyväskylän maalaiskunnassa  (17 
km),  Jyväskylässä  (15 km),  Keuruulla  (12 km),  Jämsänkoskella  (8 km), Lau

-kaassa  (8 km),  Karstulassa  (7 km),  Saanjärvellä  (7 km)  ja Viitasaarella  (5 
km).  

Uusien  tienrakennuskohteiden  yhteydessä suojataan  tai  estetään tienvar-
ren asukkaille  ja toiminnoille aiheutuvaa  terveydellistä  meluhaittaa  voimas-
sa olevien säädösten mukaan. 

Olemassa olevan tiestön varrella  meluhaittaa  torjutaan yhdessä kuntien 
kanssa niin, että ensisijaiset kohteet ovat niitä, missä  melutaso  ylittää  65 

 dBA. Melutason ylittäessä  55  dBA  on  haitankärsijöiden  lukumäärä  suojauk
-sen  toteuttamisen  kiireellisyysknteennä.  

Piiri toteuttaa  kymmenvuotisjaksolla kiireellisimmät  (yli  65  dBA)  ja  merkittä-
vimmät muista kohteista (yli  55  dBA)  kuntien  osallistumishalukkuuden  ja 

 -mandollisuuksien mukaan.  Meluesteitä  rakennetaan lähinnä  päätiehank
-keiden yhteydessä 

Maankäytön suunnittelun yhteydessä tehtävän  viranomaisyhteistyön  aikana 
 tiepiiri  tuo aktiivisesti esiin  tieliikennemelun  torjuntaan liittyvät  asiat ja  pyrkii 

vaikuttamaan siten, että  melulle  herkkiä toimintoja ei  kaavoitettaisi  ja raken-
nettaisi vilkasliikenteisten  teiden läheisyyteen.  Melualuellie  ei tulisi  kaavoit-
taa  melusta  häinintyvää  toimintaa. Suunnittelun keinoilla  (nopeustaso, pääl-
lystevalinnat,  maaston  ja  kasvillisuuden hyödyntäminen) vaikutetaan  melun 

 yleiseen tasoon. 

Kaikkien  taajamaympänstöSSä  sijaitsevien hankkeiden yhteydessä selvite-
tään  melutilanne  ja  suunnitellaan tarvittavat  meluntorjuntakeinot.  

Liitteessä  12 on  kartta  melusuojauksen  tarpeesta.  
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4.5.3  Tieliikenteestä aiheutuvien pakokaasupäästöjen  vähentäminen 

Merkittävin vaikutus tieliikenteen  pakokaasupäästöihin  on liikennesuoritteel-
la  sekä  ajoneuvokannan  laadulla  ja  määrällä.  Ajoneuvoteknisellä  ja  polttoai-
neiden  kehityksellä  on  myös huomattava vaikutus  pakokaasupäästöjen  syn-
tyyn  ja  määrään.  Ajotavalla  ja  liikenteen sujuvuudella voidaan myös merkit-
tävästi vaikuttaa päästöjen määrään. Ilman  pakokaasupitoisuuteen  vaikutta-
vat sekä  päästömäärät  että  leviämisolosuhteet  ts. kuinka hyvin päästöt se-
koittuvat  puhtaampaan  ilmaan.  

Tienpidossa  päästöjen  määraan  vaikutetaan ensisijaisesti yhdyskuntasuun-
nittelun kautta niin, että yhdyskuntarakenteen  ja liikenneverkkojen  suunnit-
telussa otetaan huomioon  kulkemistarpeen minimointi. Pakokaasupäastöille 

 herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa  vilkasliikenteisten  teiden läheisyyteen.  Tie-
piirin toiminta tähtää  kaavoitusyhteistyän  kautta tähän päämäärään.  

4.5.4  Vaikuttaminen yhdyskuntasuunnitteluun 

Tiepiin  toimii  asiantuntijaviranomaisena  tieliikennettä  ja tieverkostoa  koske-
vissa asioissa yhteistyössä Keski-Suomen liiton,  ympänstökeskuksen, kunt

-en  ja  muiden  sektonviranomaisten  sekä  enasteisia  kaavoja  laativien  suun-
nittelijoiden kanssa. Piiri laatu  ja laadituttaa  tarvittaessa yleisiä teitä koske-
via eriasteisia selvityksiä  ja  suunnitelmia, jotta  tiejärjestelyt  ja tilavaraukset 

 voidaan osoittaa  kaavoissa  tarkoituksenmukaisella tavalla. Piiri osallistuu 
 maankäyttöä  suunniteltaessa käytäviin  yhteistyöneuvotteluihin  ja  toimii niis-

sä osaltaan  tie-  ja liikennesektonn  asiantuntijana.  

Taajamakuva,  maan käyttö  ja  liikenne 

Tämän  sektorin  päätavoitteena  on  muodostaa taajaman sisäiset olosuhteet 
liikkumisen,  liikenneturvaliisuuden  ja  miellyttävän ympäristön kannalta sel-
laisiksi, että  ns. kävelyetäisyydellä  asuminen  on  houkuttelevaa. 

Ensisijaisena  knteennä toteutettaville  töille  on  useimmiten  liikenneturvalli-
suus,  mutta  liikenneturvallisuustoimenpiteidefl  yhteydessä suunnitellaan  ja 

 toteutetaan samalla mandollisuuksien mukaan monipuolisesti myös  koko 
taajamaympäristöön  vaikuttavia toimenpiteitä.  
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Luonto, maisema  ja  kulttuurihistoria 

Tieympäristön  hoidossa korostetaan maisemallisesti  ja kulttuunhistonalli-
sesti  arvokkaita tiejaksoja sekä entyisiä museokohteita  tai kulttuurimuisto

-merkkejä tienvarsien  ja risteysten  osalta. 

Erityisiä matkailu-  ja maisematiejaksoja  pyritään ertilisten projektien  ja  yh-
teistyön keinoin korostamaan  ja opastuksen  avulla kertomaan niistä 
tien käyttäj ilie 

Tienkäyttäjän  palveluja parannetaan levähdys-  ja pysäköintialueiden varus-
tetasoa ja  siisteyttä kohottamalla  ja  luomalla alueellisia opastuspisteitä, jois-
sa  on esiteltävissä  myös lähialueen ympänstöltään merkittäviä luonto-  ja 
kuittuunkohteita.  

4.6  Sillat 

Nykytilanne  

Tiepiinn  alueella  1.1.1995  oli yhteensä siltoja  791 kpl,  joista putkisiltoja  139 
kpl. Painorajoitettuja  siltoja oli  5 kpl. Painorajoitettuja  siltoja ei ole pääteillä. 

Painorajoitetut  sillat 

Painorajoitetuista  silloista rajoitukset poistuvat Vaissin sillalta  KS-59 v. 
1995,  silta uusitaan. Vuonteensalmen silta  KS-175  maantiellä  640  Metso-
lahti-Vihtavuon  (-/16,0/50,0)  uusitaan kansirakenteen osalta sitten, kun  me-
renkuikuhallitus  rakentaa Keitele-Päijänne kanavan Eeronsalmen  sillan ja 

 laivaväylän  sen  kautta kulkevaksi. Tämä tapahtunee lähivuosien aikana, 
kuitenkin ennen vuosituhannen vaihtumista. Painorajoitukset säilyvät  Lou-
hunsalmen  sillalla  KS-666, Lapinsalmen  sillalla  KS-40  ja Joutsansalmen  I 

 sillalla  KS-128.  

Koska Suomikin joutunee pudottamaan akselipainoja  EU-vaatimustefl  mu-
kaisesti, uusia painorajoituksia ei tarvita, edellyttäen, että pysytään myö-
hemmin esille tulevassa siltojen korjaus-  ja uusimisohjelmassa. 
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Siltojen uusiminen 

Valtatiellä  4,  joka  on  kansainväliselle kauttakulkuliikenteelle tärkeä  tie 
(TERN)  Suomessa etetä-pohjoissuunnassa,  on raskaille erikoiskuljetuksitle 

 haittana Hännulänsalmen silta  KS-362 Viitasaarella.  Sillan kantavuuskapasi
-teetti  on  puutteellinen  ja sillan kunnostusta  joudutaan tekemään jatkuvasti. 

Kantavuuden lisääminen  on  taloudellisesti kannattamatonta. 

Valtatiellä  13  Äänekosken kaupungissa  on heikkokuntoinen  Suojoen silta 
 KS-265.  Silta lienee ainoa puukantinen silta valtateiUä Suomessa.  Sillan 

 uusiminen lähivuosina  on  välttämätöntä, sekä  sillan  kunnon perusteella, et-
tä kalliiden korjausten välttämiseksi. 

Valtatiellä  9 Vaajakoskella  oleva Vaajakosken ylikulkusilta  KS-202 on  erit-
täin paha este raskaille enkoiskuljetuksille puutteellisen kantokyvyn vuoksi. 
Uuden  sillan  rakentaminen  on  tärkeätä monesta syystä: 

-  heikko kantavuus aiheuttaa  sen,  että raskaat enkoiskuljetukset 	itä- 
suuntaan joutuvat pitkille kiertoteille, vaikkakin  tie on TERN- 	verkon  tie 

- 	uusi silta helpottaa oleellisesti liikenteellisesti Vaajakosken moottoritien 
alkupäätä  niinkuin  v. 1994  tehdyssä yleissuunnitelmassa  on  osoitettu. 

Perussuunnitelman  mukaisella rahoituksella näiden kohteiden rakentami-
nen uhkaa viivästyä, muutossuunnitelman mukaisella rahoituksella kohtei-
den toteutus  on  mandollinen tällä vuosikymmenellä. 

Päätieverkolla  on  pieniä siltoja, jotka joudutaan uusimaan vuoteen  2005 
 mennessä,  ja  joitakin putkisiltoja, joiden uusimistarve riippuu korroosion 

edistymisestä. 

Maanteillä  ja paikallisteillä  on  useita uusittavia siltoja. 

Putkisiltoja  on  rakennettu  1960-luvulta lähtien. Yli  20  vuotta vanhoja  on 43 
kpl. Putkisilloissa on  havaittavissa joissakin runsaasti korroosiota. Putkisilto

-ja  jouduttaneen uusimaan ennen vuotta  2005 10 - 15 kpl.  

Lossit 

Tärkein lossin korvaava siltahanke  on Kantolansalmen  silta Laukaassa. 
Keitele-Päijänne kanava reitillä kulkeva lassi  on  haittana yleiselle vesiliiken-
teelle  ja  toisaalta kanavan liikenne vaikeuttaa ajoittain lossin kulkua  ja  on 
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täten vaaratekijä, esim sairaskuljetuksisSa ja  muissa pelastuspalveluissa. 
Tämä kohde ei sisälly perussuunnitelman mukaiseen ohjelmaan, muutos- 
suunnitelman mukainen laajempi rahoituskehys antaa mandollisuuden to-
teuttaa tämä kohde. 

Siltojen kunnossapito  ja  korjaus 

Tieplinn  alueella  on  erilaisia terässiltoja  44 kpl.  Näistä  on  tuleville vuosille 
tulossa runsaasti maalaustöitä.Teräsrakenteidefl kunnossapito (maalaus- 
työt) tulevat ympänstökysymysten vuoksi entisestään vaikeutumaan. Suur-
ten siltojen kotelointi kunnostustöiden ajaksi tulee olemaan vaikeata työtä. 

Piirin teräsbetonisilloista  on n. 170 kpl  yli  35  vuotta vanhoja. Vanhojen silto-
jen kaiteiden, reunapaikkien, vesieristysten, keilojen, liikuntasaumalaittei

-den, laakenen, laakeritasojen  ja päällysteiden  korjaaminen tulee olemaan 
edelleen siltojen korjaamisen painopistealue. 

Mikäli piirin kehittämisraha ei sisällä eräiden siltojen uusimista varten ra-
haa (Suojoen silta, Vaajakosken ylikulkusilta) joudutaan käyttämään siltojen 
ylläpitorahaa (perustienpito) runsaasti uusimiseen. Tällöin siltojen korjaus 
hidastuu  ja  sillat rapistuvat  ja  rahan tarve korjauksiin kasvaa vuosikymme- 
nen lopulla. 

Muutossuunnitelman  mukaisella rahotuksella pystyttäisiin paremmin huoleh-
timaan myös siltojen korjauksista. 

Liitteessä  13 on  kartta tärkeimmistä siltakohteista.  

4.7  Hoito  

Talvihoidon  tärkein tavoite  on  tiestön päivittäisen liikennöitävyyden tur-
vaaminen  ja  siinä liikenneturvallisuudesta  ja  liikenteen sujuuvuudesta huo-
lehtiminen. Talvihoidon toteutuksessa otetaan mandollisuuksien mukaan 
huomioon kestävän kehityksen penaatteet. LiukkaudentorjunflaSSa käytet-
tävät materiaalit, suola  ja  hiekka, aiheuttavat ympänstähaittoja, suola lisää 
pohjavesialueiden klondipitoisuutta  ja  hiekka aiheuttaa pölyhaittoja sekä 
maisemallisia muutoksia ympäristöön. 

Hoitotasoa määntettäeSSä  otetaan huomioon tien toiminnallinen luokka, lii-
kennemäärä  ja ilmastolliset  olot. 	KunnossapitotoimeflPiteidefl 
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kohdentamiSekSi  tiestö jaetaan valtakunnallisten knteerien mukaan viiteen 
talvihoitoluokkaan. 

Edelläkerrottujen  periaatteiden mukaan piirin tiestö jakautuu talvihoitoluok
-kiln  seuraavasti  

Is 	 126 km 

341 km 

lb 	262 km 

II 	 1116km 

III 	 3233 km  

Liitteessä  14 on  esitetty hoitoluokkien jakautuminen tieverkolle 

Talvihoitoluokkaa määntettäessä  on  otettu huomioon hoitotason yhtenäi-
syys, nopeusrajoitukset  ja liikennemäärät. 

Hoitoluokan  Is  ja  I  tiestö pidetään paljaana  koko talvikauden.(tien poikkileik-
kauksesta  yli puolet  on polanteesta  vapaana) 

Hoitoluokan  lb  tiestö pidetäänsyksyisin  ja  keväisin paljaana. 

 Il hoitolukan  tiestö  on  hyvin hoidettua polannepintaista tietä. 

 Ill hoitoluokan tiestöllä  vallitsee tyydyttävät ajo-olosuhteet. 

Kesähoito  käsittää liikenteen ohjausjärjestelmien, päällysteen paikkauksen, 
vihertyät, puhtaanapidon  ja ympänstönhoidon.  Näiden töiden kuntotasot 

 on  määritelty tielaitoksen julkaisuissa. Tiestö pidetään nykyrahoituksella 
ohjeiden mukaisessa kunnossa. Jatkossa tähän tuotteeseen kohdistuu kus-
tannuspaineita  mm. ajoratamerkinnöissä  käytettävien materiaalien muutok-
sesta , tievalaistuksen saneerakset  ja  hoito lisäävät kustannuksia sekä eri-
laisten  info-järjestelmien (telemetna)  tulo  liikenteen palveluun. 

Myös ympäristön hoidon määrässä  ja  tasossa tulee enenevässä määrin 
kustannuksia Iisääviä odotuksia  ja  tarpeita. 

Sorateiden kesähoidolla  pidetään tien  pinta  tasaisena, kiinteänä  ja pölyät-
tömänä. Kelinkkohaittojen  vähentämiseksi kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota tien muotoon  ja  ojitukseen. Piirin soratieverkko  on 2441  kilomet-
riä. Liikennemäänen perusteella  se  jakautuu hoitoluokkiin siten, että hoito- 
luokassa  Il  on 279  kilometriä  ja  loput  2144  kilometriä kuuluu hoitoluokkaan 

 Ill.  Tämänpäivän rahoituksella pidetään  Il-hoitoluokan  tiestö silmämääräisen 
tarkastuksen perusteella tasossa  3,4  ja lil-hoitoluokan  tiestö tasossa  2,8. 
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Käytännössä tämä merkitsee, että tien  pinta on  suurimmaksi osaksi tasai-
nen  ja  kiinteä. Pienehköjä kuoppia  ja  muuta epätasaisuutta esiintyy tiestöl-
lä,myös pölyämistä esiintyy jonkin verran.  Ill-hoitoluokan tiestöllä  kuoppia, 
epätasaisuutta  ja pölyämistä  on  hiukan enemmän kuin  Il-hoitoluokassa.  

Noin  500 km  piirin soratieverkosta  on kelinkkouhan  alaista jolla esiintyy vuo-
sittain erityisen vaikeaa kelirikkoa. Näillä teillä joudutaan keväisin rajoitta-
maa kulkua raskailla ajoneuvoilla. Tämän ongelman poistamiseen tarvittai-
siin vuoteen  2005  mennessä noin  60 - 80  mmk lisärahoitusta normaalin 
hoidon lisäksi. 

Hoidon taso säilytetään nykyisella tasolla vaikka muutossuunnitelmassa oli-
si hiukan varaa kohottaa hoidon tasoa. Lisärahoitus ohjataan entisten ra-
kenteiden kunnostukseen.KunnOStukSesSa tulee pääpaino olemaan kelink-
kouhan alaisilla sorateillä .Kelikosta pyritään pääsemään eroon ohjelma- 
kauden loppuun mennessä. 

Litteessä  15 on  esitetty sorateiden hoitoluokitu 

Liitteessä  16 on  esitetty routaongelmakohteet 

LOSSIT 

Piirissä  on  tällä hetkellä nejä lossia, joista Kärkistensalmen lossi korvataan 
ohjelmakaudella sillalla. Jäljelle jäävillä losseilla tultaneen lakkauttamaan 
yövuoron liikennöinti  ja  mandollisesti otetaan käyttöön aikataulun mukainen 
liikennöinti.  

5  OHJELMA-  JA  RAHOITUSVAIHTOEHDOT  

5.1  Yhteenveto  

Perussuunnitelman rahoituspuitteet  vastaavat vuoden  1995  tasoa  (V. 1996 
 budjetti huomioitu)  ja  kohoavat  vain  liikenteen kehityksen vaikutuksesta jak-

solla  1996-2005. 

Muutossuunnitelman rahoituspuitteet  vastaavat Tielaitoksen Tienpidon 
suunnitelmaa vuosille  1995-2004,  ja  rahoitustarve perustuu tiestön  ja  liiken-
teen kunto -  ja palvelutasotavoitteiden  toteuttamiseen. 

Merkittävimmät erot tienpitotoimenpiteiden osalta ohjelmien välillä ovat 
seuraavia: 
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-Pääteiden  palvelutason kehittäminen tapahtuu perussuunnitelman 
mukaisella rahoituksella pääosin nykyisten teiden paikallisia ongelmakohtia 
korjaamalla. Uusia moottonväyliä pystytään toteuttamaan  vain  Jyväskylän 
pohjoispuolella Tikkakoskelle. Muutossuunnitelman mukainen rahoitus 
mandollistaa pääteiden kapasiteettiongelmien poistamisen Jyväskylän seu-
dun päätieverkolla sekä toteuttamaan muulla päätieverkolla laajempia  ja 
pitkävaikutteisempia parantamiskohteita. 

-Päällysteiden  kunnon turvaaminen tapahtuu perussuunnitelman mu-
kaisella rahoituksella keskittymällä päätieverkon kuntoon. Alemman tiever -
kon kunto laskee  ja  myös päätiestöllä toteutetaan kevyitä, lyhytvaikutteisia 
pintakunnon korjauksia. Muutossuunnitelman mukaisella rahoituksella pys-
tytään myös alemman tieverkon päällysteiden kunto säilyttämään  ja  toteut-
tamaan  koko tieverkolla  myös sellaisia rakenteellisia perusparannuksia, joil-
la päällysteiden ikä kasvaa. 

-Sorateiden päällystäminen  rajoittuu perussuunnitelman mukaisella ra-
hoituksella seututeiden päällystämiseen  ja  vain vilkkaimpien ( KVL > 300) 
yhdysteiden päällystämiseen. Muutossuunnitelman  mukaisella rahoituksella 

 on  mandollista laajentaa päällystettävien yhdysteiden joukkoa sellaisiin koh-
teisiin joiden liikennemäärä  on  yli  250,  ja  joilla  on  paikallisia ympäristö-  ja 
pölyhaittoja. 

-Liikenneturvallisuustoimenpiteet  painottuvat perussuunnitelman mu-
kaisella rahoituksella päätieverkolle niihin kohteisiin, joissa  on  tapahtuneita 
onnettomuuksia. Muutossuunnitelman mukaisella rahoituksella pystytään 
toteuttamaan erityisesti kevyen liikenteen väyliä myös sellaisissa kohteissa 
jotka täydentävät olemassaolevaa verkkoa. Näin mandollistetaan laajempi 
mandollisuus polkupyörän käyttöön  ja onnettomuusnskien ennaltahuomioi-
minen koko tieverkolla. 

-Ympäristötoimenpiteet  rajoittuvat perussuunnitelman mukaisella ra-
hoituksella  vain  sellaisten pohjavedensuojauskohteiden toteutukseen, jois-
sa  on  välitön uhka vedenottamojen toiminnalle. Erillisiä meluntorjuntatoi-
menpiteitä voidaan toteuttaa  vain  muutamia. Muutossuunnitelman mukai-
sella rahoituksella ympänstötoimenpiteitä toteutetaan sekä suurten hankkei-
den yhteydessä, että enllisinä hankkeina. 

-Siltojen parantaminen  perussuunnitelman mukaisella rahoituksella 
painottuu kevyempiin korjauksiin  ja  siltojen kunnostuksen viivästymiseen. 
Raskaiden erikoiskuljetusten esteitä ei kaikilta osin pystytä poistamaan Kes-
ki-Suomen tieverkolta. Muutossuunnitelman mukainen rahoitus turvaa silto-
jen kunnon säilymisen  ja  lisääntyvän korjaustarpeen toteuttamisen . Myös 
enkoiskuljetusten esteet pystytään poistamaan päätieverkolta. 

-Päivittäinen hoito  ja  ylläpito turvataan sekä perussuunnitelman että 
muutossuunnitelman mukaisilla rahoituspuitteilla. Pääteiden talvihoidon ta-
so säilyy samana molemmissa vaihtoehdoissa. Rahoituserot näkyvät alem-
man tieverkon hoidon  ja  ylläpidon laadussa erityisesti kesähoidossa. Muu-
tossuunnitelman mukaisella rahoituksella voidaan parantaa soratieverkon 
laatua kelinkkouhan alaisilla teillä. Myös lisääntyvien ympäristönhoitotölden 
laatu taajamissa voidaan pitää maisemallisesti korkealuokkaisena. 



26 
	

Keski-Suomen  tievisio  2005 

VAKUTU  KS ET 

6.  VAIKUTUKSET 

Tienpidon  ohjelman vaikutuksia  on  arvioitavissa sekä kokonaisuutena ties-
tön  ja  liikenteen kannalta, että erikseen  osa-alueittain. 

-Liikenteen sujuvuus muuttuu vilkkaimman päätiestön (KVL>7000) 
osalta riippuen siitä, miten laajoja parannustoimenpiteitä pystytään toteutta-
maan. Perussuunnitelman mukaisella rahoituksella  jää  Jyväskylän seudun 
päätiestölte kapasiteettiongelmia erityisesti Vaajakoskella  ja Keljon  alueella. 
Muutossuunnitelman mukainen rahoitus turvaa näiden ongelmien korjaami-
sen. Vähäliikenteisellä päätieverkolla  ja  alemmalla tieverkolla ei suunnitel-
makaudella ole odotettavissa liikenteen sujuvuuden osalta erityisiä ongel-
mia perussuunnitelman mukaisella rahoituksella  ja  vastaavilla toimenpiteillä. 
Päivittäisen hoidon osalta turvataan palvelutason säilyminen päätieverkolla 
molemmissa rahoitusvaihtoehdoisSa. 

-Tiestön kunto säilyy pääteiden päällysteiden osalta tavoitteiden mukai-
sena. Perussuunnitelman mukaisella rahoituksella päällysteiden kestoikä 
alenee  ja uusimisperiodi  lyhenee. Alemman tieverkon kunto laskee niin 
päällystetyillä teillä kuin sorateilläkin, erityisesti routimisen haittoja  jää 
korjaamatta. 

-LiikenneturvallisuuS  säilytetään tavoitteiden mukaisena. Perussuunni-
telman mukaisella rahoituksella toimenpiteet painottuvat niille päätieosuuk-
sille, joilla ei ole järeämpiä parannustoimenpiteitä. Muutossuunnitelman mu-
kaisella rahoituksella saadaan liikenneturvallisuutta parannettua suurten 
hankkeiden avulla,  ja liikenneturvallisuusperuSteilla  voidaan parantaa myös 
vaarallisiksi koettuja kohteita ilman että niissä  on toteutuneita 

 onnettomuuksia. 

-Ympänstövaikutukset  keskittyvät melun  ja  pohjaveden suojaamiseen. 
Perussuunnitelman mukaisella rahoituksella ympäristön tilan paraneminen 
näiltä osin rajoittuu muutamiin eniliskohteisiin. Muutossuunnitelman mukal

-sel  la  rahoituksella voidaan moottoriväylähankkeiden yhteydessä toteuttaa 
niihin liittyvät ympänstönsuojauskohteet. Melun osalta nämä kohteet ovat 
pääosin Jyväskylän seudulla,  ja  niiden toteuttaminen poistaa vaikeimmat 
meluongelmat ( >  65 dBa  alueella asuvat). 
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LuTE  3  

PÄÄTEIDEN  KEHITTÄMINEN, HANKELISTAT 

PERUSSUUNNITELMA ( RAHOITUSKEHYS  750  MMK/  1996-2005) 

Tie  Hanke 	 - Tp Aotus  Pituus  Kust  
_____ __________________________________ 	______  (km)  (Mmk)  
Keskeneräiset  hankkeet _________ __________  - ______ 

4 	JAänekoski -Oulun piirin  raja 7 199T 108 82 
4  Jyväskylä-Etu-Palokka  2 1994 1,5 38 

610  Kärkistensalmen  silta  1994 2 105  
PTS-1 0-hankkeet _____ ________ _________  

4  Jyväskyla-Tikkakoski  2 1996 15 315 
4  Vaajakosken  silta  8 1997 1 15 
13  Suojoen silta  8 1997 15 
9  Muuramen eritasohittymä  8 1998 25 
9  Korpilanden  et.  etl.  8 1998 15 
9  Jämsän kiertoliittymä  (Vt  9/Vt  24) x 1997 3 
9  Jämsän eritasoliittymä  (Vt  9/  Vt  24) 8 (25) 
4  Tikkakoski-Äänekoski  7 1999 32 60 
9  Hpr-Jämsa  x 2000 30 
4  Hännilänsalmen  silta  8 
18  Multia-Myllymäki  1 2001 40 104 
4  Haapalahti -Kanavuori  x 1999 6 10 
9  Pumperi-Mattilanniemi  x 1999 4 60 
9  Lievestuoreen  eritasoliittymä  (Vt  9  /  Vt  8 2000 10 
9 13) x 30 
4  Kanavuori-  Hankasalmi  x 2002 20 30 
9  Viisarimaki-KanaVuori  x 2003 5 25  

______ Muurame -Korpilahti  I __________  

Toimenpide (Tp):  
1. Uusi  tieyhteys  
2. Moottoritien rakentaminen  
3. Moottoriliikennetien  rakentaminen  
7. Tien  uudelleen rakentaminen  
8. Sillan  tai  eritasoliittymän  rakentaminen  
x. Tien  osittainen parantaminen  



MUUTOSSUUNNITELMA ( RAHOITUSKEHYS  1400  MMKJ  1996-2005) 

Tie  Hanke 	 Tp Aoitus  Pituus  Kust.  
_____ 	 - 	_____  (km)  (Mmk)  
Keskeneräiset  hankkeet 	 - _________ __________  ______ 

4  Äänekoski-Oulun piirin  raja 7 1993 108 82 
4  Jyväskylä-Etu-Palokka  2 1994 1,5 38 

610  Kärkistensalmen  silta  -  1994 2 105  
PTS -1 0-hankkeet ________ _________  _____ 

4  Jyväskylä- Tikkakoski  2 1996 15 315 
4  Vaajakosken  silta  8 1996 1 15 
13  Suojoen silta  8 1996 19 
9  Muuramen eritasoliittymä  8 1997 25 
9  Jämsän eritasoliittymä  (Vt  9  /  vt  24) 8 1997 25 
4  Tikkakoski-Äänekoski  7 1999 32 57 
4  Hännilänsalmen  silta  8 1999 70 
18  Multia-Myllymäki  1 1999 40 163 
4  Haapalaht-Kanavuori  3 2000 6 191 
9  Pumperi-Mattilanniemi  2 2001 4 160 
9  Lievestuoreen  eritasoliittymä  (Vt  9/vt  8 2001 10 
4 13) 7 2003 20 108 
9  Viisarimäki-Kanavuori  2 2003 7 115  

______ Muurame-Pukinniitty - ______ _________ __________  

Toimenpide  (Tp):  
1. Uusi  tieyhteys  
2. Moottontien  rakentaminen  
3. Moottonliikennetieri  rakentaminen  
7. Tien  uudelleen rakentaminen  
8. Sillan  tai  eritasoliittymän  rakentaminen  
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SORATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN 	LuTE  7  

PERUSSUUNNITELMAN  KOHTEET  

[i-  
JA  

TIEN 
NRO  Y  

HANKKEEN NIMI  
_______________________ 

Pi-  
TUUS  

KUST,  
MMK  

KVL 
 1.1.95 

1 431 S  Kanervamäki-Mieskonmäki,  Joutsa  3,0 2,5 217 
2 16607 Y  Tikkala-Isolahti,  Korpilahti,  Muurame  6,2 6,0 527 
3 625 Y  Kintaus-Uuraineri, Petäjävesi, Uurainen  13,5 16,7 282 
4 3282 Y  Kuhmoinen-Hahmajärvi  5,9 6,0 310 
5 6181 Y  Puhdaspohja-Leppälahti, JkI  mlk  7,0 7,0 261 
6 16525 Y  Korkeakosken  pt,  Keuruu  2,1 2,0 517 
7 16777 Y  Hännilä-Pajupuro,  Saarijärvi  8,0 8,0 381 
8 16825 Y  Lintupohja-Kolkaniahti,  Saarijärvi  2,0 1,6 500 
9 6544 Y  Huopana-Paanalanmutka,  Viitasaari  10,1 9,3 223 

10 16715 Y  Hiekkapohja-Kuukanpää, JkI,  mlk  1,5 1,7 214 
11 604 Y  Koskenpää-Havukylä,  Jämsänkoski  13,0 15,0 227, 
12 621 S  Uskaii-Palvalampi,  Keuruu  6,5 7,0 406 
13 6411 Y  Niemisjärvi-Venekoski,  Hankasalmi  10,4 10,5 238 
14 607 S  Kuusanmäki - YIä-Muuratjärvi, Korpilaht  10,2 10,5 232 
15 6161 S  Leivonmäki -Mieskonmäki  7,0 7,5 205 
16 6455 S  TankoIampi-Pykäismäki, Konnev,  Sum. 7,6 9,0 169 
17 6361 Y  Kalmari -Koski,  Saarijärvi  10,2 11,0 302 
18 621 S  Palvalampi-Liesjärvi,  Keuruu  15,8 17,0 175 
19 607 S  YIä-Muuratjärvi - Petäjävesi  11,4 12,0 149 
20 16558 V  Koulutie, Jämsä  0,5 0,5 441 
21 16569 Y  Turkinkylä-Tyry,  Jämsä  6,1 6,5 436 
22 16943 V  Silkkiperän  pt,  Kinnula  4,5 5,0 313 
23 16661 Y  Jyväslahti-Rantakylä,  Karstula  5,1 5,5 306 
24 6483 Y  Kannonhaara -Kallio, Karstula  10,4 12,0 191 
25 6181 V  Toivakka-Pudaspohja  9,2] 10,0 157  

YHTEENSÄ  187,2 	200,0  

MUUTOSSUUNNITELMAN LISÄKOHTEET  

15241 V  Kokonkylä-Hankasalmi  6,6 7,0' 280 
16556 Y  Lopeisto,  Jämsä  1,5 1,5 236 
16813 Y  Raikkauden  pt,  Sumiainen  6,0 6,0 298 
16557 V  Alhonjärven  pt,  Jämsä  4,9 5,0 254 
16845 Y  Sjövik-Heikkilä, Saarijärvi  3,7 4,0 250 
6544 V  Keihännkoski-Niinimäki,  Viitasaari  9,3 10,0 112 
16765 Y  Tervatehdas-Lankamaa,  Laukaa  12,1 13,0 256 
16573 Y  Hiidenmäki-Patajoki,  Jämsä  4,6 5,0 161 
530 Y  Hankavesi-Säkinmäki,  Hankasalmi  8,4 8,5 258 
16867 Y  Ruukin  pt,  Karstula  5,8 5,8 259 
16709 Y  Puuppola-Kuukanpää, Jki  mlk  5,2 5,2 262 
16754 Y  Haarala-Koivisto, Laukaa,  Äänek.  5,0 5,0 266 
16837 V  Ranta-Hännilän  pt,  Saanjärvi  3,0 3,0 262 
16883 V  Hoikanperä-Autio, Kivijärvi  2,9 3,0 288 
652 Y  Landenperä-Möttönen, Kivijärvi  8,3 9,0 78  

-  16963 V  Peningin  pt,  Pihtipudas  8,3 9,0 230  
- _____  Yhteensä 	 95,6 100,0  _____ 
S=SEUTUTIE, Y=YHDYSTIE 
SRJARJ.WK4/25.10. 95IRXN 
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KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 	 LuTE  9  

Perussuurinitelmaan  sisältyvät kohteet  (95 km, 112  Mmk): 

Tierek.osoite  Kohde  Pit.  Kust. Heva-onn.  
(km) (1000  mk) vah/a  

16615  Rannankylä-Rajala  0,7 1000 0,004 
603 1:01  Jämsa-Kääpälä  2,1 3000 0,018 
6301:1-2, 16709  Puuppola  5,0 6500 0,044 
9,6183,6411,6403  Niemisjärvi  1,5 4300 0,021 
634, 697  Karstula  3,5 4500 0,135 
16911  Viitasaari  0,7 2000 0,065 
16711:1:3,3-6,2  Palokka-Matinmäki  2,9 2500 0,024 
604:3  Oinaalantie-Tiitolanmäki  1,8 2500 0,050 
603,605  Konilannotko  1,0 1000 0,051 
642:3  Kaura-aho-Paadentaipale  1,2 1200 0,013 
637:4  Vihtavuori -Laukaa  6,0 7000 0,185 
16573  Keskisenkatu-Ruotsulan  koulu  0,5 500 0,001 
16595  Korpilahti  1,6 2000 0,140 
4:229:4,9-6,5  Korpilanden kohta  1,6 2500 0,108 
6301, 16689  Palokka-Puuppola  3,5 4000 0,025 
637:2  Jyväskylä-Leppävesi  5,0 5500 0,089 
6113,16620  Muurame-Keljonkangas  5,7 6000 0,0 10 
637  Rokkasuo-Kuusa  2,7 3000 0,066 
13,16839  Saarijärvi-Kolkanlahti  4,2 4500 0,030 
603  Jamsä-Jamsänkoski  6,4 7000 0,072 
23 :228  Kuohu  0,4 400 0,007 
16525  Keuruu-Jukojärvi  2,4 2500 0,010 
6301,16707  Puuppola-Tikkakoski  3,9 4700 0,053 
16789,16790  Uurainen  2,0 2800 0,053 
16873:1  Kyyjärvi  1,2 1400 0,009 
16730  Kelkkamäki-Lievestuore  2,8 3000 0,018 
13  Linna-Sara-aho  1,6 2000 0,027 
16685  Ruoke-Palokka  5,6 6000 0,031 
16684  Ruoke-Könkkölä  3,3 3500 0,017 
637:3  Leppävesi-Vihtavuori  4,3 4500 0,072 
604  Koskenpää  1,2 1200 0,016 
630,16705  Tikkakoski  1,2 1200 0,025 
640  Vihtavuori-pt 16728 1,5 1500 0,019 
16511  Suolandensalmi-mt  622 1,5 1800 0,086 
16607  Isolahti-Myllyjärvi  4,7 5000 0,031  

Muutossuunnitelmaan  sisältyvät kohteet  (40 km, 41  Mmk):  

618:1,2  Toivakka  2,0 2000 0,016 
16619  Muurame-Teollisuuskylä  1,6 1500 0,0 14 
630  Tarvaala-Kukonhiekka  2,3 2000 0,031 
13:201-202  Honkola-Hietama  5,1 6000 0,089  



428:10  Joutsa  1,5 1500 0,024 
3291  Kuhmoinen  2,1 2300 0,004 
630, 6301  Kuikka  1,0 1000 0,016 
58: 15  Lapinkankaan  kohta  0,3 400 0,002 
6044  Rautatieaseman kohta  0,9 1000 0,078 
16875  Kyyjärvi-  Nopola  1,2 1200 0,027 
610  Tammijärvi  5,0 4000 0,013 
23 :225  Petäjävesi  2,0 2700 0,033 
16542  Jämsänkoski-Riihijärvi  1,2 1200 0,004 
59:21-22  Oravasaan -Laajaranta  5,0 5000 0,041 
641, 446  Hankasalmi  as. -kk  9,1 9500 0,047  

Edellä mainittujen kohteiden lisäksi jalankulku-  ja  polkupyöräteitä  tehdään paäteiden kehittä-
mishankkeiden yhteydessä. Tällaisia kohteita ovat:  

4 	 Jämsä-Patalahti 	 3,9 
4 	 Lohikoski-Palokka 	 2,5 
4 	 Vehniän  kohdalla 	 3,4 
4 	 Hirvanen-Hirvaskangas 	 2,9 
9 	 Alhojärvi-Jämsä 	 0,3  
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