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Johdanto
Tämä liikenneselvitys on tehty taustaselvitykseksi kohdealueen osayleiskaavoitusta varten.
Toisena motiivina on ollut tarve selkeyttää seudullisen maantien 637 kehittämistarpeita tulevaisuutta varten. Samassa hankkeessa on selvitetty sekä Piilopohja - Kuukkala osayleiskaava-alueen että Vihtavuori - Lahnala osayleiskaava-alueen liikennejärjestelyitä. Kohteista
on kuitenkin tulostettu omat raportit kaava-alueittain. Osa liitekartoista ja liikenne-ennuste
ovat osa-alueille yhteisiä samoin kuin mt:n 637 kehittämisperiaatteet, jotka on kuvattu tässä raportissa.
Hankekokonaisuuteen kuului myös Lievestuoreen alueen liikenneselvityksen laatiminen, josta on laadittu oma erillinen raporttinsa.
Työ on ollut jatkoa v. 2015 laaditulle rautatien ja seututien mt 637 ideasuunnitelmalle, jolla
on etsitty ratkaisumalleja radan tasoristeysten vähentämiseen ja seututien vaarallisten yksityistieliittymien vähentämiseen. Myös maantien 638 kehittämistarpeet ovat selvityksessä
mukana.
Soratien vaikutusalueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Tämän selvityksen yhteydessä on
selvitetty uuden Soratien linjaus ja aluetarve asemakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Samalla on katsottu Soratiehen liittyvien uusien kokoojateiden liittymispaikat ja liittymisen toteuttamiskelpoisuus on tutkittu.
Liikenneselvityshanke on tehty yhteishankkeena Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Laukaan
kunnan kanssa. Työn ohjaukseen ovat osallistuneet ELY-keskuksesta:
Minna Immonen
Pasi Pirtala
Kari Komi

liikennejärjestelmäasiantuntija, puheenjohtaja
suunnittelupäällikkö
projektipäällikkö

ja Laukaan kunnasta:
Mari Holmstedt
Outi Toikkanen
Ari Heikkinen

kaavoituspäällikkö
kaavasuunnittelija
suunnitteluinsinööri

Suunnitelman laatimisesta ovat vastanneet Ramboll Finland Oy:n Vaasan toimistosta Mikko
Uljas projektipäällikkönä ja Eino Kattilakoski ja Hannakaisu Turunen suunnittelijoina. Sari
Granqvist on vastannut kuvatuotannosta.
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1. Nykytilanne ja lähtökohdat
1.1.

1.2.

Aiemmat suunnitelmat
Kohteen tie- ja rataverkkoa on aiemmin tarkasteltu seuraavissa suunnitelmissa:
-

Seututien 637 liittymäjärjestelyt Vihtavuoren kohdalla, Laukaa, Aluevaraussuunnitelma 2007 WSP Oy (samaa kohdetta tarkasteltiin uudelleen myös 2015 ideasuunnitelmassa)

-

Vihtiäläntien ja mt:n 637 eritasoliittymän selvitys 2009 Ramboll Finland Oy

-

Seututie 637 ja rata, yksityistieliittymien ja tasoristeysten vähentäminen välillä Jyväskylä – Laukaa, ideasuunnitelma 2015 Ramboll Finland Oy

-

Vihtiäläntien tiesuunnitelma Ramboll Finland Oy 2015

-

Jyväskylä – Äänekoski meluselvitys 2016, Sito, (laadittu rautatietä varten)

-

Maantien 637 ja Haavistontien liittymän siirto, Laukaa, Aluevaraussuunnitelma 2016
A-ins.

-

Piilopohjan - Kuukkalan kaava-alueen meluselvitys (Mt 637 ja 638 sekä rautatie)
2017 Ramboll Finland Oy

Maankäyttö
Maakuntakaava on Keski-Suomen liiton hyväksymä (2007) ja ympäristöministeriön vahvistama (2009). Siinä selvitysalue on ositettu asumiseen ja Vihtavuoren osalta myös teollisuuteen. Rautatien ja mt:n 637 muodostama tiekäytävä rajaa maankäyttöä. Tieverkossa on
osoitettu myös Vihtiäläntien uusi linjaus suunnittelualueen eteläpuolella.

Kuva 1: Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.
Laukaan kunnan strategiassa on valittu ns. viuhkamalli, jonka mukaan maankäyttöä kehitetään kolmen tien suunnassa eli valtatien 4 (Vehniän alue lentokentän tuntumassa), valtatien 9 (Lievestuore ja Kelkkamäki) sekä niiden välissä oleva maantien 637 käytävä jonka
varressa ovat Leppävesi/Tiituspohja, Vihtavuori sekä Laukaan keskusta ja pohjoisempana
Peurungan alue. Ote viuhkamallin strategiakuvasta on kuvassa 2.
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Kuv2: Laukaan kuntastrategian mukainen viuhkamalli.
Suunnittelualue kuluu Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan alueeseen, joka on hallinnollisesti jaettu kolmeen osa-alueeseen. Osa-alue I käsittää tämän selvityksen alueen eli Piilopohjan – Kuukkalan alueen mt:n 637 länsipuolella. Osa-alue II on vastaavalla kohdalla
maantien 637 itäpuolella (Leppäveden-Vihtasillan alue, hyväksytty 2014) mutta ulottuu
hieman etelämmäs. Osa-alue III on Vihtavuoren ja Laukaan keskustan välinen alue ja siihen
sisältyy Vihtavuori-Lahnala liikenneselvityksen alue. Kuvassa 3 näkyvät vireillä olevat yleiskaava-alueet.

Kuva 3: Kuva vireillä olevista osayleiskaavoista.
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Edellisessä kuvassa näkyi myös violetilla värillä ranta- tai rantayleiskaavojen alueita.
Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue II Leppävesi-Vihtasilta on laadittu kyläyleiskaavatyyppisenä ja se on taajamien välistä tiiviin kyläasutuksen aluetta.
Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue I Piilopohja-Kuukkala tehdään taajamayleiskaavana,
jonne ohjataan asemakaavalla sekä asumista että elinkeinotoimintaa. Kuitenkin osa alueesta
tullaan myös toteuttamaan kyläaluetyyppisesti, jolloin voidaan myös rakentaa ilman asemakaavaa.
Keski-Laukaan yleiskaavan osa-alue III kirkonkylä-Vihtavuori laaditaan myös taajamayleiskaavana, jolla rakentamista ohjataan tarkemmin asemakaavalla.
Alueella on myös rantakaavoja, mm. Laukaa, Leppävesi-järvi rantayleiskaava sekä Kuhanniemen-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava. Viimemainittu syöttää liikenteen Liisanniemen
sillan kautta keskustaan ja maantieverkolle, joten niiden maankäytön toteutuminen vaikuttaa myös tähän selvitysalueeseen. Uusien asuinpaikkojen määrä tosin ei ole erityisen suuri,
joten vaikutus on lievä.
Nykyisin asemakaavoitettuja alueita selvitysalueella ovat Tiituspohja, Leppävesi ja Vihtavuori sekä Kirkonkylän alue. Keskustasta asema-kaava ulottuu etelään päin kohti Vihtavuorta, mutta ei ulotu sinne asti. Vihtavuoren alueelle ollaan laatimassa uusia asemakaavoja.
Kuhamäen (eli Pohjois-Kuhajärven) asemakaavalla luodaan lisää asumista Vihtavuoren pohjoisosaan ja Teollisuusalueen laajennuksella luodaan mahdollisuus konepajatyyppiselle toiminnalle Vihtavuoren eritasoliittymän eteläpuolelle maantien 637 itäpuolelle. Uusi alue kytkeytyy aiempiin vastaaviin alueisiin.

Kuva 4: Vihtavuoren ajankohtaiset asemakaavahankkeet.
Selvitysalueen asukkaiden sijoittuminen paikkatietoruutuiin on esitetty kaikkien asukkaiden
osalta liitteessä 1 ja kouluikäisten 7-17 v osalta liitteessä 2.
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Eteläpäässä ollaan Jyväskylän vaikutusalueella ja Tiituspohjan asutus on tiivistä kaupunkimaista rakentamista. Se jatkuu mt:hen 638 saakka (Hiekkapohjan alueelle). Alueella on
mm. alakoulu ja liikuntapaikkoja. Leppäveden alue sijoittuu mt:n 637 itäpuolelle. Asutus on
väljempää kylämäistä asutusta ja siten myös asukasmäärä on vähäisempää kuin Tiituspohjassa. Leppäveden alueella on oma alakoulu. Alla kuvassa 5 on näkymä Tiituspohjan/Leppäveden alueelta vanhan Soratien kohdalta.

Kuva 5: Näkymän Leppäveden asemakaava-alueelle nykyiselle Soratielle
Piilopohjan - Kuukkalan alueella nykyinen maankäyttö on maa- ja metsätaloutta sekä siihen
liittyvää asumista ja muuta väljää kylämäistä haja-asutusta. Alueella on myös luonnonvaraista metsäaluetta, jolla on luontoarvoja ja alueen poikki pohjois-eteläsuunnassa kulkee
retkeilyreitti (maakuntaura).
Soratien alue on vanhaa maa-ainestenottoaluetta, jossa maa-ainesten otto on lopetettu.
Alueen jälkimuotoilu ja siistiminen on tekemättä. Kiinteistöjen rajoilla maanpinta on alkuperäisessä korkeudessa korkeina harjanteina ja niitä pitkin kulkee metsätieyhteyksiä. Alue on
pohjavesialuetta ja sen vuoksi ei maa-ainesten ottamista enää syvemmältä voi tehdä. Alueen pinnanmuodostus on kuvan 6 mukaisesti hyvin vaihteleva.

Kuva 6: Sorakuoppien alue on maaston muodoiltaan hyvin vaihteleva.
Pohjoispäässä alue liittyy Vihtavuoren alueeseen, missä on teollisuutta tien länsipuolella ja
asemakaavalla toteutettua asumista palveluineen itäpuolella. Alueella on vanha omaleimainen ruutitehtaan teollisuushistoria.
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1.3.

Liikenne
Pohjois-eteläsuunnassa kulkee seututie 637, joka yhdistää Laukaan Jyväskylään. Tiejakson
liittymät ovat tasoliittymiä, paitsi Pieleslehdon kohdalla on perusverkon eritasoliittymä ja
Vihtavuoressa yksiramppinen eritasoliittymä. Vaajakoskelta Leppäveden kautta valtatielle 4
johtaa maantie 638, joka kulkee lyhyen matkaa päällekkäin mt:n 637 kanssa Leppävedellä.
Päällekkäisjakson päissä liittymät ovat kanavoituja liittymiä. Valtatieltä 9 Lievestuoreen läheltä tulee Vihtavuoreen mt 640 Vuonteen sillan kautta. Tie jatkuu katuna mt:n 637 alitse.
Maantiestä 640 erkanee Kantolassa pohjoiseen vanha Laukaantie, mt 16728. Tie on mutkainen ja mäkinen, lähinnä tienvarren asutusta palveleva kokoojatie. Kantolan ja Leppäveden
välillä on niin ikään vanha maantieyhteys - mt 16726. Tarvaalasta tulee mt 16729 joka liittyy Liisanniemen sillan jälkeen mt:hen 16728.

Kuva 7: Maanteiden numerointi suunnittelualueella
Maanteillä 637 ja 638 kulkee suuria erikoiskuljetuksia. Erityisesti mt 638 on tärkeä suurten
erikoiskuljetusten kannalta. Myös tien 637 merkitys erikoiskuljetusreittinä kasvaa Äänekosken biotuotetehtaan vuoksi.
Maanteiden nykyiset liikennemäärät (KVL 2015 ja raskas liikenne KVL2015) ilmenevät kuvasta 9. Uuden biotuotetehtaan liikenne ei kovin paljon aiheuta liikennettä tai kuljetuksia
näille teille. Jyväskylän päässä (kuva 8) liikenne mt:llä 637 on arkisin vilkkaimmillaan
(KAVL2016 > 12 300 ajon/vrk).

Kuva 8: Liikennettä mt:llä 637 Pieleslehdon eteläpuolella.
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Kuva 9: Nykyiset liikennemäärät KVL 2015 (yläkuva) ja KVL2015 raskaat autot (alakuva).
Mt:n 640 raskaan liikenteen määrä on nykyisin vähäinen johtuen Vuonteen sillan painorajoituksesta. Sillan uusiminen on pian ajankohtainen, jolloin alueen soravarojen ja biotuotetehtaan kuljetusten vuoksi raskaan liikenteen määrät siellä tulevat todennäköisesti kasvamaan.
Maantien 637 liikenteen vaihtelutietoja on kuvattu alla olevassa kuvassa Tiituspohjassa sijaitseman LAM-pisteen (liikenteen automaattinen laskentapiste) tietojen mukaan. Kuvassa
10 on tiedot arkipäivän tuntivaihtelusta, viikonpäivävaihtelu sekä kausivaihtelu. Kuvan graa-
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fit osoittavat sen, että tie palvelee erityisesti työmatkaliikennettä, koska arkipäivien huipputunnit ovat melko voimakkaat ja viikonloput selvästi hiljaisempia ja kausivaihtelu on hyviin
vähäistä ja huiput sijoittuvat työhön menon ja paluun aikaan.

Kuva 10: Liikenteen vaihtelutietoja mt:llä 637 Pieleslehdon eteläpuolella LAM-pisteessä.
Nykytilanteessa liittymien toimivuus on ruuhka-aikoina aamulla 7-8 ja iltapäivällä 16-17 jo
hiukan kuormittunut, ovathan arkivuorokauden liikennemäärät ovat selvästi KVL-arvoa suurempia. Arkivuorokausikerroin on LAM-pisteessä ollut 1,13. Tällöin arkivuorokauden (ma-to)
liikenne mt:llä 637 vaihtelee välillä 12 270 – 9 020 ajon/vrk.
Liittymän mt 637/638 (pohjoinen) kuormitusaste iltahuipun aikaan v. 2016 on 0,33 ja viive 24 sek. ja jono 2 autoa. Tämä vastaa palvelutasoa C eli tyydyttävää. Jos sivusuunnan liikennemäärä
kaksinkertaistuisi uuden maankäytön myötä, olisi kuormitus aste
jo 0,77 ja viive 73 sek. ja jono 8 autoa, jolloin palvelutaso olisi F
eli erittäin huono. Sama vaikutus on, jos kaikkien suuntien liikenne kasvaa n. 25 – 30 %. Laskenta on tehty DanKapp-ohjelmalla
niin, että sivusuunnalle on käytetty 1 sek. pidennettyä rajaaikaväliä ja kevyelle liikenteelle 0,5 sek. pidennettyä aikaväliä.
Mt:n 637 ja Vihtavuoren yksiramppinen liittymä ei nykyisinkään enää toimi kovin hyvin. Sen
kuormitusaste on nykyisin 0,68, viive 52 sek. ja jono sivusuunnalla 6 autoa iltahuipun aikana arkisin. Tämä tarkoittaa, että palvelutaso on tason E ja F rajalla eli huonon ja erittäin
huonon välillä. Jos kaikkien suuntien liikenne kasvaa tässä 10 %, nousee kuormitusaste
0,9:ään eikä liittymä enää ruuhka-aikana toimi hyväksyttävästi, vaan vaatii toimenpiteitä.
Haavistontien liittymästä on erillisessä selvityksessä tehty vastaavia toimivuustarkasteluita
ja tulokset ovat olleet vastaavia, kuitenkin hiukan parempia palvelutasoja antavia. Se voi
johtua sekä siitä, että mt:n 637 liikennemäärä on siellä vähän alhaisempi kuin edellä tarkastelluissa liittymissä sekä myös siitä, että laskelmat on tehty erilaisella laskentaohjelmalla.
Tiestön nopeusrajoitukset on esitetty liitteessä 6 ja onnettomuustiedot liitteissä 7-9.
Onnettomuuksista on esitetty sijaintipaikat, erikseen henkilövahinko-onnettomuuksille ja
erikseen kaikille onnettomuuksille. Myös onnettomuusluokittain eritelty kuva on esitetty.
Yleisimpiä onnettomuuksia ovat peräänajot, risteämis/kääntymisonnettomuudet ja yksittäisonnettomuudet. Myös monia kohtaamisonnettomuuksia on sattunut.
Mt:n 16728 näkemäoloja välillä mt 640 – Liisanniemen silta on teiden suunnassa tarkasteltu, jotta tiedetään, millä osuuksilla löytyy riittävät liittymisnäkemät uuden maankäytön liit-
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tymiä varten. Tarkastelu on tehty 60 km/h ajonopeudelle. Samoin on selvitetty mt:n 638
näkemät nopeudella 80 km/h. Näkemätarkastelujen tulokset on esitetty liitekartoilla 12.
Kevyen liikenteen väylät on esitetty liitteessä 3. Maantien 637 varressa on kevyen liikenteen
väylä Jyväskylästä Laukaaseen. Välillä Pieleslehto – Leppävesi väylä kulkee Tiituspohjan
alueen sisällä Leppävedelle asti, missä on alikulkukäytävä sekä mt:n 637 että 638 alitse.
Niiden kautta pääsee turvallisesti siirtymään tienvarren väylälle. Kataanmäen liittymän kohdalla on myös kevyen liikenteen alikulku, joka palvelee maakuntauraa. Kaava-alueilla on kevyen liikenteenväyliä useimpien kokoojateiden varsilla.
Joukkoliikenteen reitit kulkevat pääosin mt 637:ää pitkin, mutta monet linjat käyttävät
myös Kantolan – Vihtavuoren ja Tiituspohjan kautta kulkevia reittejä. Pysäkkipareja on seututien 637 varressa mutta vain Leppäveden ja Kataanmäen kohdalla on mahdollisuus eritasoiseen pysäkkiyhteyteen. Liityntäpysäköintiin tai saattoliikenteeseen ei pysäkeillä ole varauduttu. Monelta pysäkiltä puuttuu myös katos.
Rautatiellä on Tiituspohjasta Lemettilään
13 tasoristeystä. Niistä
kaksi (Tiituspohja ja
Eerola) on kevyen liikenteen käytössä ja
molemmissa on varoituslaitteet. Muut ovat
yksityisteiden tai viljelysteiden
vartioimattomia tasoristeyksiä.
Lemettilän tasoristeystä varten on ratasuunnitelma tasoristeyksen
parantamiseksi puolipuomilaitteistolla.
Käytetyimpiä tasoristeyksiä Lemettilän lisäksi ovat Järvilinna,
Tikkinen, Sikomäki ja
Leppälä.
Autoliikenteen määrä on niissä
50 - 200 ajon/vrk. Kuvassa 11 on tasoristeysten sijainti järjestyksessä radan suunnassa ja suhteessa
maantiehen. Tasoristeyksestä on liittymä
maantiehen seuraavista
tasoristeyksistä: Kuva 11: Suunnittelujakson tasoristeykset ja niille ehdotetut toiKauramaa,
Järvilinna, menpiteet Ideasuunnitelman mukaan (2013)
Tikkinen,
Sikomäki,
Vihtavuori, Haavisto, Mäentakanen, Leppälä ja Lemettilä eli 9 kohdetta. Yllä olevassa kuvassa on v. 2015 ideasuunnitelman ehdotuksia tasoristeyksille, mutta toimenpiteet tulevat tässä selvityksessä tarkentumaan ja ehkä myös muuttumaan.
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1.4.

Ympäristötiedot
Ympäristötietoja on selvitetty osayleiskaavaa varten ja tiedot on kaavaluonnoksessa esitettynä ja kaavaselostuksessa tarkemmin kuvattuna. Keskeisiä ovat tiedot Soratien maanottoalueelle sijoittuvasta pohjavesialueesta, luontokohteista ja suojelluista rakennuksista.
Pohjavesialueen raja kulkee pohjois-eteläsuunnassa läpi alueen Tiituspohjasta Vihtavuoreen
asti niin, että alueen länsipuoli on pohjavesialuetta. Alueella on kaksi pohjaveden ottamoa,
jotka on alla olevassa kartassa merkitty sinisellä ympyrällä ja kaavaluonnoksessa ETmerkinnällä. Maantiellä 638 on kyseisellä osuudella toteutettu pohjavesisuojaus.
Alueen luontokohteet ovat arvokkaita luonnonympäristöjä, joihin saattaa liittyä suojelumääräyksiä. Merkintä (luo) on arvokas metsäalue tai geologinen muodostuma, jota suojaa
MRL:n 128 §:n toimenpiderajoitus. Kohteet ovat kartalla vihreällä katkoviivalla, jossa keltainen sisus. Merkintä (luo-1) sisältää liito-oravareviirin (tai muu eläinlaji), jota suojaa Luonnonsuojelulain 49§. Ne on esitetty yhtenäisellä vihreällä viivalla ja keltaisella sisuksella. Samalla merkinnällä on Multijoen uoman länsipää, joka on monimuotoinen alue ja sisältää
myös liito-oravalle soveliaita alueita. Multijoen itäpäässä on nykyinen turkistarha, joka kaavassa merkittää ME-merkinnällä. Kuvassa 12 on kohteiden sijainti Piilopohjan alueella

Kuva 12: Leppäveden, Piilopohjan ja Kuukkalan luonto- ja kulttuuriympäristön kohteet ja
kyläasumisen alueet Piilopohja - Kuukkala kaavaluonnospohjalla esitettynä
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Vihtavuoressa ruutitehtaan lähellä on kaksi kohdetta merkinnällä (luo-2). Kohteet ovat
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Kohteet on kuvassa 13 esitetty ruskealla renkaalla ja keltaisella sisuksella. Selvitysalueen ulkopuolella on useita järviä ja lampia, joihin
alueen pienet joet, purot ja laskuojat laskevat.

Kuva 13: Luonto- ja kulttuuriympäristön kohteen Piilopohjan kaava-alueen pohjoispäässä.
Alueella on lisäksi maakunnallisesti arvokas maisema alue Leppäveden kohdalla maantien
637 itäpuolella. Lisäksi on Kantolan, Harhalan, Vihtavuoren ja Lahnalan alueilla kohteita,
jotka tarkemmin esitetään Vihtavuoren-Lahnalan liikenneselvityksessä ja sen alueen kaavoituksessa. Nämä ja pohjavesialueet ja muut luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet on esitetty kuvattu liitteessä 11. Yllä olevilla kaavakarttapohjilla on paikallisesti tärkeitä kohteita, jotka ovat tulleet ilmi kaavoitusta varten tehdyissä luonto- ja ympäristöselvityksissä.
Kulttuuriympäristön tärkeitä kohteita ovat kaava-aineistossa esitetyt suojeltavat rakennukset sekä Leppäveden maakunnallisesti arvokas maisema-alue (637-tien itäpuolella) sekä
Vihtavuoren rakennetun kulttuuriympäristön alue (RKY-alue), jonka kanssa päällekkäin on
myös maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Lisäksi Halisenmäen ja Kuhankosken seudulla
on myös maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja kolme muinaisjäännöskohdetta ja yksi
rakennusperintörekisterin kohde. Suojellut rakennukset ovat paikallisesti arvokkaita ja ne on
kaavassa sr-merkinnällä. Yllä olevissa kuvissa kohteet on merkitty punaisella neliöllä. mt:n
637 itäpuolen kohteet on kerätty osa-alueen II kaavasta kuten luontokohteetkin.
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Kuvassa alla näkymä maantieltä 638 tulevan eritasoliittymän kohdalta maisema-alueelle,
jolla on tällä kohtaa hakkuuaukea. Kuva on maisema-alueen reunasta eikä edusta sen varsinaista kyläasutusaluetta. Kaavaan on merkitty myös kylämäisen asumisen alue ATmerkinnällä, joka näkee edellä olleissa kuvissa 12 ja 13 keltaisella lisärasterilla.

Kuva 14: Näkymä mt:n 638 suunnassa itään kohti tulevaa eritasoliittymää.
Muutamin paikoin ratapenger hallitsee maisemaa vahvasti. Rata ei kuitenkaan sisälly arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kuvassa alla mt:n 638 ratasilta Piilopohjan alueen kohdalla.
Kuvat on otettu miltei samasta kohdasta, mutta vastakkaisiin suuntiin.

Kuva 15: Näkymä mt:n 638 suunnassa radan silta-aukkoon (huomaa aukon korkeus).
Melun osalta on laadittu Piilopohja - Kuukkalan alueelle selvitys, jonka tulokset on raportoitu
erikseen. Selvityksessä on laskettu rautatien ja maanteiden melujen yhteisvaikutus ja myös
kunkin väylän oma vaikutus.
Päästöjen ja tärinähaittojen tilanteesta ei ole erikseen nykytilannetietoja. Ei ole myöskään
tietoa, että sellaisia haittoja olisi ilmennyt.
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2. Tavoitteet
2.1.

Maankäytön tavoitteet
Piilopohjan – Kuukkalan alueelle laaditaan osayleiskaava, jolla luodaan edellytyksen alueen
asuinrakentamiselle. Rakentamista tullaan ohjaamaan asemakaavalla ja rakentaminen sopeutetaan alueen nykyiseen rakennuskantaan ja maatalouden toimintoihin sekä luonnonympäristöön. Liikenteellisesti alue pyritään kytkemään maantien 638 kautta niin, että pitkällä
tähtäimellä liikkumista rautatien tasoristeysten kautta voidaan välttää ja tasoristeyksiä ja
seututien 637 liittymiä voidaan poistaa.
Soranottoalueiden kohdalle on tavoitteena sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta mt:n 638 lähituntumaan ja etelämmäs lähelle Tiituspohjan asuinaluetta sijoittuisi
vapaa-ajan toimintoja ja liikuntapaikkarakentamista. Alueen pinnanmuodot tasataan niin,
että pohjavettä suojaa maakerrosta ei enää ohenneta vaan tarvittavat aluerakenteet ja
päällysrakennekerrokset tehdään nykyisestä maanpinnasta ylöspäin pohjavettä suojaavan
maakerroksen kasvattamiseksi.

2.2.

Liikenteen tavoitteet
Mt 637 on seudullinen väylä, jonka tärkeä tehtävä on välittää päivittäistä työmatka- ja asiointiliikennettä Laukaasta ja sen pohjoispuolisilta alueilta Jyväskylään. Tien nopeusrajoituksen tulisi olla 80 km/h ja liittymä- ja kaistamääräratkaisujen sellaisia, että palvelutaso tavallisina arkipäivinä turvataan. Tiejaksolla on vilkas joukkoliikenteen vuorotiheys, joten myös
pysäkkisijoitteluihin, liityntäpysäköintiin ja kevyen liikenteen pysäkkiyhteyksiin on kiinnitettävä huomiota. Seututie kulkee samassa tiekäytävässä rautatien kanssa. Radalla on runsaasti tasoristeyksiä, joiden kohdalla on aina myös tasoliittymä seututiehen. Näitä tasoristeyksiä ja tasoliittymiä pyritään vähentämään.
Mt 638 on niin ikään seudullinen yhteys mt:n 637 ja valtatien 4 välillä. Se tarjoaa raskaalle
liikenteelle vt:n 4 suunnassa mahdollisuuden kiertää Jyväskylän ruuhkainen keskusta-alue.
Myös yhteys vt:n 4 ja vt:9 välillä on tällainen vastaava vaihtoehtoinen reitti. Mt:tä 638 kehitetään palvelemaan paremmin juuri raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten tarpeita. Vuonteen sillan uusiminen mt:llä 640 tulee myös lisäämään raskasta liikennettä Piilopohjan kautta kulkevalle mt:lle 638. Suunnittelussa luodaan edellytykset raskaan liikenteen lisäksi myös
uudelle asuin- ja teollisuusrakentamiselle ja sen synnyttämälle liikenteelle.
Alueen topografiassa on suuria ja nopeasti muuttuvia korkeuseroja, joiden vuoksi varsinkin
vanhat tielinjaukset ovat mutkaisia ja mäkisiä. Niiden varteen lisärakentamisessa on otettava huomioon erityisesti tielle turvallinen nopeustaso, tarvittavat kevyen liikenteen ratkaisut
sekä uusien liittymien näkemäolosuhteet.
Katuverkon muotoilussa kaavatalouden vuoksi tavoitteena on, että kadun molemmin puolin
on maankäyttöä. Katulinjauksissa Piilopohjan ja Kuukalan alueella hyödynnetään nykyisiä
tiepohjia ja pyritään säilyttämään avoimet viljelyaukeat ja arvokkaan luonnonympäristöt.
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3. Liikenne-ennuste 2040
Liikenne-ennusteen laadinnassa on lähtökohtana tieverkon nykyiset liikennemäärät sekä
kaavoituksella suunniteltu uusi maankäyttö. Tiedot nykyisistä liikennemääristä on esitetty
kohdassa 1.3. Katujen osalta liikennemäärätiedot on arvioitu tien varren maankäytön määrän ja luonteen perusteella ja ne ovat siksi vain suuntaa-antavia.
Maantiellä 637 Pieleslehdon lähellä olevan LAM –pisteen mukaan liikenteen kasvu on ollut
vuosina 2011—2015 keskimäärin 1,38 % /v. Tällöin vuosittainen liikenteen lisäys arkipäivisin olisi n. 150-170 ajon/vrk. Jos kasvuvauhti jatkuisi samanlaisena vuoteen 2040, olisi kasvukerroin vuoteen 2040 k=1,41 eli kasvua olisi noin 41 %. Liikenne-ennuste näin suurella
kasvukertoimella täydennettynä uuden maankäytön matkatuotoksilla johtaisi kuitenkin ylimitoitukseen.
Liikenteen kasvu vuoteen 2040 Tiehallinnon julkaisun Tulevaisuuden näkymiä 3/2007 maakunnallisten keskiarvojen mukaan Keski-Suomen seututeillä olisi 1,28. Laukaa kuuluu kuitenkin Jyväskylän työssäkäyntialueeseen ja myös asiointi kaupunkikeskuksessa on vilkasta
lyhyestä etäisyydestä johtuen. Näin ollen kasvu voi olla täällä keskimääräistä suurempaa.
Osa maantien liikenteen kasvusta johtuu maankäytön kasvusta ja osa on muuta ns. yleistä
liikenteen kasvua (autoistumiskehitystä, liikennesuoritteen kasvua, kulkumuotomuutoksia,
haja-asutusalueella tapahtuvaa maankäytön muutosta).
Liikenne-ennuste on muodostettu niin, että yleinen liikenteen kasvu (1,28) on laskettu sille
liikenteelle, joka kulkee alueen läpi. Nämä läpikulkevat virrat ovat maanteille 637 ja 638 arvioitu kuvassa 16. Alueen sisältä alkavat virrat eli loput liikenteestä on otettu nykyisenä liikenteenä ja siihen on lisätty uuden maankäytön aiheuttama liikenne laskettujen matkatuotosten pohjalta. Liikenne-ennusteeseen on lisätty lisäksi raskaan liikenteen virtoja, joita
aiheuttavat biotuotetehdas (n. 50 ajon/vrk) sekä Vuonteen sillan painorajoituksen poistuminen (n. 200 ajon/vrk). Sijoittelussa on otettu huomioon myös uuden Vihtiäläntien rakentuminen ja sinne siirtyvä liikenne.

Kuva 16: Liikenne-ennusteessa huomioon otetut uudet raskaan liikenteen virrat sekä teiden
läpikulkeva liikenne, jolle kasvu on laskettu yleisen kasvukertoimen mukaan.
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Tuleva uuden maankäytön synnyttämä liikenne on arvioitu toimintojen matkatuotosten perusteella. (taulukko 1)
Taulukko 1. Liikenne-ennusteessa käytetyt matkatuotoskertoimet.

Toiminto

Tehokkuus/e

Henkilöliikenteen VierailuHenkilöauton
Henkilöauton Tavaraliikenteen
matkoja/100k-m2 kerroin osuus matkoista
käyttöaste
matkoja/100 k-m2

TY-1

0,1

2,4

AP-1

0,1

4,4

1,22

0,77

1,2

1,6

0,7

1,56

0,01

TP-1/K-1

0,1

8

1

1

3

TP-1

0,05

4,2

0,77

1,2

1

AT

0,05

4,4

0,7

1,56

0,01

T

0,05

4

A

0,05

4,4

1,22

1,22

0,77

1,2

1

0,7

1,56

0,01

Matkatuotosluvut on arvioitu soveltamalla Ympäristöministeriön julkaisua Liikennetarpeen
arviointi maankäytön suunnittelussa (2008). Näiden matkatuotoskerrointen avulla on määritetty ajoneuvomatkat yleiskaavaluonnoksessa osoitetuille alueille, asemakaavojen alueille
joissa on rakennusoikeutta jäljellä sekä uusille alueille, jotka on tavoitteena asemakaavoittaa asuinrakentamista varten. Liikennemäärät (KVL2040) on sijoitettu nykyiselle ja suunnitellulle tie- ja katuverkolle. Sijoittelussa kaikki liikenne on jaettu jäljempänä kuvatulla periaatteella eri suunnille. Pienen virheen aiheuttaa se, että osa matkoista on vain alueen sisäisiä, mitä ei ole liikenteen sijoittelussa huomioitu.
Liikenteen suuntautumisen on arvioitu jakautuvan neljälle suunnalle (Jyväskylä, Laukaa,
Tikkakoski, Vihtiälä/Tarvaala). Suunnittelualueen eteläosassa Jyväskylä painottuu hiukan
vahvemmin ja pohjoisosassa vastaavasti Laukaan keskusta. Arvion tueksi ei tässä vaiheessa
ole tehty määräpaikkatutkimuksia tai vastaavia selvityksiä. Arvio perustuu nykyisten liikennevirtojen analyysiin ja hankeryhmän jäsenten paikallistuntemukseen.
Liikenne-ennusteessa Leppäveden ja Piilopohjan alueella, suunnittelualueen eteläosassa, liikenteen on arvioitu jakautuvan neljään pääsuuntaan seuraavasti:
·
Jyväskylä 60 %
·
Laukaa 30 %
·
Tikkakoski 5 %
·
Vihtiälä 5 %
Vihtavuoren ja Laukaan kirkonkylän välisellä alueella, suunnittelualueen pohjoisosassa, jakauma olisi seuraava:
·
Jyväskylä 55 %
·
Laukaa 35 %
·
Tikkakoski 5 %
·
Vihtiälä ja Tarvaala (itään) 5 %
Liikenne-ennuste vuodelle 2040 on esitetty kuvassa 17 sekä liitteessä 13. Kuvassa 17 on
esitetty myös nykyiset liikennemäärät.
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Kuva 17: Suunnittelualueen liikennemäärät KVL2015 mustilla numeroilla ja liikenne-ennuste
KVL2040 punaisilla numeroilla (Huom. kuvan tieverkko on vain ohjeellinen, sijoittelu on tehty suunnitelman mukaiselle verkolle).
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4. Liikennejärjestelyt
4.1.

Mt 637, lisäkaistatarpeet ja rautatien tasoristeykset
Mt:n 637 kehittäminen
Nykyiset ongelmat maantiellä 637 voidaan tiivistää seuraavasti:
- suuret liikennemäärät (KVL2015 10 850-7 980), maankäytön kehittymisen myötä
Laukaassa ja seudulla muutenkin kasvu tulee jatkumaan
- paljon yksityisteiden, viljelysten ja asuintalojen suoria liittymiä
- niukasti ohitusmahdollisuuksia > liikenne jonoutuu ja riskiohituksia tehdään
- paljon risteysonnettomuuksia ja useita kohtaamisonnettomuuksia
- maanteiden ja vilkkaimpien katuliittymien välityskyky huono
- yksityistieliittymistä vaikea liittyä päävirtaan aamu- ja iltaruuhkan aikana > riskinotto kasvaa
- huonot kevyen liikenteen yhteydet tien poikkisuunnassa (mm. pysäkkiyhteydet)
- kevyen liikenteen väylä puuttuu tien suunnassa välillä Pieleslehto - Leppävesi
- paljon vartioimattomia tasoristeyksiä radalla
- biotuotetehtaan rakentaminen ja radan sähköistys lisäävät radan junaliikennettä ja
kasvattavat tasoristeysten riskiä
Tärkeimmät liittymät tiejaksolla tulisi varautua tulevaisuudessa rakentamaan eritasoliittymiksi. Eritasoliittymien väissä voisi olla joitakin tasoliittymiä, jos se mahdollisten ohituskaistajärjestelyjen puolesta on mahdollista. Ratkaisu voisi olla alla olevan kuvan mukainen. Eritasoliittymien väliin jää vielä monia tasoliittymiä, jotka pitäisi rinnakkaistieyhteyksin liittää
eritasoliittymiin johtaviin poikittaisyhteyksiin tai muihin yhteyksiin.

Kuva 18: Mt:n 637 alustava kehittämisidea, uudet maankäyttöalueet,
eritasoliittymien sijoitukset sekä keskeiset yhteystarpeet.
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Pieleslehto ja Vihtiäläntie
Etelästä lukien Pieleslehdon kohdalla on jo valmiina kaksiramppinen perusverkon eritasoliittymä.
Uusi Vihtiäläntie tulee aluksi liittymään tasoliittymänä mt:hen 637. Liittymälle on laadittu myös
suunnitelma eritasoliittymästä. Pieleslehdon ja
Vihtiälän eritasoliittymät sijoittuvat hyvin lähekkäin toisiaan (siltaväli n. 800 m). Eritasoliittymässä on varaus toiselle ajoradalle tien länsipuolella,
jonne myös kevyen liikenteen väylä sijoittuisi. Eritasoliittymästä on mahdollista jatkaa kevyen liikenteen väylällä tosin myös mt:n 637 itäpuolta,
mutta se suunta ei ole yhtä sujuva.
Leppäveden eritasoliittymä
Mt:n 638 pohjoinen haara ehdotetaan muutettavaksi eritasoliittymäksi (yksi luonnos vieressä).
Eritasoliittymän tarve tulee ajankohtaiseksi, kun
Soratien alueen ja Piilopohjan alueen rakentaminen kasvattavat mt:n 638 liikennemäärää. Karkeasti arvioiden tien liikennemäärä kaksinkertaistuu,
kun 30 % Piilopohjan ja Soratien alueesta on rakennettu. Mt:n 637 liikenteen kasvu voi nopeuttaa eritasoliittymän tarvetta. Eritasoliittymästä on
tarpeen tehdä yhteys myös itäpuolella kulkevalle
Maantielle 16726 (Seppäläntie). Sen myötä Leppäveden sisäiset yhteydet seututien poikki paranevat merkittävästi.
Tämä eritasoliittymä on geometrisesti vaativa, koska rata kulkee lähellä maantietä ja maasto tien itäpuolella on korkeaa. Eritasoliittymän risteyssilta rakennettaisiin nykyisen tien itäpuolelle niin, että liikenne voi rakentamisen ajan käyttää nykyistä tietä. Päätie linjataan uuteen paikkaan, koska tien tasausta on joka tapauksessa muutettava radan läheisyyden
vuoksi. Tarkasteluissa kuvan puolirombinen ratkaisu on yksi vaihtoehto. Seututien kehittäminen 1+2+k-tieksi (ohituskaistalla varustettu keskikaiteellinen tie) aiheuttaa sellaisia tasoliittymäjärjestelyitä, että tutkittiin myös vaihtoehtoinen eritasoliittymäratkaisu (ks. liite 15 ja
16). Siinä rampit ovat peilikuvana. Se mahdollistaa Asemaraitin maankäytön liittämisen eritasoliittymään mt:n 638 kohdalla (Asemaraitin jatke seututien ja radan välistä). Ratkaisujen
toteuttamiskelpoisuus on tutkittu. Jatkosuunnittelussa geometrioita kannattaa vielä tarkentaa kustannusten minimoimiseksi ja maisemaan ja tilanrajoihin sopivuuden parantamiseksi.
Eritasoliittymä sijoittuu maisemallisesti arvokkaalle alueelle, mutta ei sen maisema-arvojen
ydinalueelle, joita ovat viljelyaukea ja kylämäinen asutus. Huolellisella suunnittelulla tie
saadaan linjattua ja mukautettua maiseman muotoihin melko hyvin. Liikennejärjestely lisää
jonkin verran liikennettä koulun ympäristössä, mutta samalla parantaa koulun ja kylän saavutettavuutta. Turvallisuutta koulun luona voidaan varmistaa sopivilla hidasteratkaisuilla ja
kevyen liikenteen järjestelyillä. Päätien nopeustaso eritasoliittymässä on 80 km/h, sekundääritiellä 60 km/h ja koulun kohdalla 30 - 40 km/h. Etäisyys Vihtiäläntien liittymästä on 2,9
km.
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Vihtavuoren liittymä
Vihtavuoressa on nyt yksiramppinen eritasoliittymä.
Risteävää liikennettä on melko vähän, n. 600
ajon/vrk tehtaille. Sen vuoksi rampin tasoliittymä on
kuin normaali tasoliittymä vasempaan kääntymisineen, joka kuormittuu herkästi. Eritasoliittymä voidaan täydentää kahdella suoralla rampilla niin, että
vältytään vasempaan kääntyviltä virroilta. Tällöin
toimivuus-ongelmat poistuvat. Suorien ramppien sijoittamista radan ja seututien väliin on tutkittu jo aiemmissa selvityksissä. Vaikeuksia tulee ramppien ja
sekundääritien liittymien näkemissä. Se voidaan hoitaa joko laskemalla sekundääritien nopeustasoa
alemmas tai pitkällä tähtäimellä uusimalla ahdas ratasilta aukoltaan väljemmäksi. Risteyssillalla on vain kaksi kaistaa, joten sillan kohdalle ei tule mahtumaan useampikaistaista tietä
ilman sillan leventämistä tai uusimista. Etäisyys Leppäveden eritasoliittymästä on 3,9 km.
Roninmäen eritasoliittymä
Liisanniemen sillalta on nykyisin yhteyspuute seututielle 637. Uuden tieyhteyden jatkeelle sopisi hyvin
eritasoliittymä, johon voidaan tehdä rinnakkaisyhteys
Vihtavuoren suunnasta Haavistontieltä. Eritasoliittymän muoto ja paikka määräytyy maasto-olosuhteiden
ja radan läheisyyden mukaan. Uuden tieyhteyden läheisyydessä on suuria korkeuseroja ja monia luontoarvoja. Eteläinen linjausvaihtoehto Liisanniemeen on
tasauksen puolesta helpompi, mutta myös pohjoiset
ovat toteuttamiskelpoisia. Näitä tarkastellaan tarkemmin Vihtavuori-Lahnala liikenneselvityksessä. On
tarkasteltu mahdollisuutta siirtää Leppälän tasoristeys
uuden tieyhteyden jatkeeksi. Näkemä tasoristeyksestä etelään edellyttää kaarteen vuoksi
näkemäalueen raivausta, mutta korkeussuhteiden ja maankäytön puolesta se ei ole ongelma. Tällöin radan ja tien aiheuttama estevaikutus vähenisi. Etäisyys Vihtavuoren eritasoliittymästä on n. 2,5 km.
Tasoliittymien järjestelyt eritasoliittymien välillä
Eritasoliittymien välille ei tulevaisuudessa voida jättää tasoliittymiä ohituskaistoihin varautumisen vuoksi. Tasoliittymiä voi kuitenkin olla välivaiheessa ennen ohituskaistojen toteutumista. Tasoliittymien poistamisjärjestystä valittaessa otetaan huomioon liittymän näkemäsuhteet, poistamisen vaatimat kustannukset ja kiertohaitat ja päätien olosuhteet kuten
ohitusosuuksien mahdollisuus. Monia liittymiä voitaisiin jo poistaa varsin vähäisin haittavaikutuksin.
Eritasoliittymien välillä on useita tasoliittymiä, jotka vaativat toimenpiteitä, jotta seututien
välityskykyä parantavia ohituskaistaratkaisuja tai nelikaistaistamista voidaan tehdä. Nelikaistaistamismahdollisuuksia on kuvattu jäljempänä erikseen. Osa liittymistä olisi tarpeen
turvallisuuden parantamiseksi poistaa jo ennen lisäkaistojen toteuttamista.
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Radan ja seututien välissä on yksittäisiä vanhempia asuintaloja, joiden liittymien järjestäminen muualle on vaikeaa tai mahdotonta. Vaikein paikka on Asemanraitin - Aallosentien kohdalla, jossa asutusta on paljon. Muut ovat vanhoja yksittäisiä taloja. Asunnot ovat sekä radan että tien melualueella ja niiden suojaaminen melulta olisi kallista. Kulkuyhteys voidaan
siirtää rinnakkaistiellä toiseen liittymään tai se voidaan hoitaa toimivammin rautatien nykyisen tai lähellä olevan tasoristeyksen kautta, jolloin maatien liittymä voidaan sulkea. Tällä
tavalla asuminen on mahdollista pidempään.
Tien 637 itäpuolella kulkee koko matkalla rinnakkainen tieyhteys. Se muodostuu maanteistä
16728 (Kantolantie) – 640 (Saviontie) – 16726 (Järvilinnantie-Seppäläntie) – 638 (Vaajakoskentie). Välillä tie kulkee aika etäällä, mutta siltä on useita yhteyksiä mt:hen 637, joten
se palvelee hyvin rinnakkaistienä itäpuolen maankäyttöä. Pääosa itäpuolen liittymistä voidaan ohjata tälle rinnakkaiselle tieyhteydelle ja osa voidaan liittää läheisiin liittymiin ihan
tien varteen tehtävällä rinnakkaisyhteydellä.
Liittymäjärjestelyt ja tavoitetilanteeseen mennessä poistettavat liittymät on esitetty tavoitetieverkkokuvassa, liite 14.1 - 14.3. Sikomäen tasoristeyksen poistamisen yhteydessä nykyinen autotalli tien jatkeella vaatii erityisjärjestelyitä tien kytkemiseksi Piilopohjan katuverkkoon. Kuvassa 20 on tyypillinen esimerkki liittymäjärjestelyistä ja kuvassa 21 on esimerkki
hyvästä katuliittymästä, johon ohjataan turvattoman liittymän liikenne katujärjestelyin.

Kuva 19: Autotalli Sikomäentien jatkeella edellyttää erityisjärjestelyitä, jos tasoristeys
poistetaan.

Kuva 20: Esimerkki liittymien ja tasoristeysten järjestelyistä välillä Roninmäen kohdalla.
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Kuva 21: Kataanmäen kanavoitu tasoliittymä, johon Lemettilän turvattoman nykyisen nelihaaraliittymän liikenne ohjataan.

Varautuminen mt:n 637 leventämiseen lisäkaistoin
Maantien 637 palvelutason varmistamiseksi on tarkasteltu tarvetta varautua ohituskaistoihin
tai tien nelikaistaistamiseen. Nykyisin tiellä on vähän ohituskelpoisia osuuksia johtuen liittymien suuresta määrästä sekä kaarteista ja pitkistä kuperista taitteista tien tasauksessa.
Liittymien toimivuustarkastelujen perusteella lisäkaistatarvetta ei suoraan ole. Liittymissä
pääsuunnan palvelutaso on hyvällä tasolla, koska sillä on aina liittymissä etuajo-oikeus.
Ohitustarvetta tien linja-osuuksilla kuitenkin syntyy hitaan liikenteen (työkoneet, maatalouskoneet, mopoautot, alle nopeusrajoituksen ajavat autot) ja raskaan liikenteen vuoksi mm.
pitkien ylämäkien kohdalla. Kun tien liikennemäärä ylittää n. 6000 ajon/vrk määrän (KVL),
niin vastaan tulevan liikenteen määrä rajoittaa mahdollisuutta ohittaa, vaikka ohitusnäkemä
olisikin riittävä. Ohituskaistoilla turvataan siten liikenteen sujuvuutta kiireisellä työmatkaliikenteen reitillä. Ohituskaistat ovat tarpeen myös liikenneturvallisuuden vuoksi. Suuren liikennemäärän takia ohitustarvetta on ja jos mahdollisuuksia siihen on huonosti, ottavat kuljettajat herkemmin riskejä, jolloin vaaralliset kohtaamisonnettomuudet lisääntyvät. Jo nyt
sattuu tiejaksolla jonkun verran kohtaamisonnettomuuksia. Ohituskaistoihin liittyen tehdään
tielle keskikaide, joka parantaa turvallisuutta ja ehkäisee erityisesti vakavien kohtaamisonnettomuuksien mahdollisuutta. Keskikaide taas edellyttää tasoliittymien poistamista keskikaidejaksoilta.
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Kuvassa 22 on näkymä mt:lle 637 Leppälän liittymän ja tasoristeyksen kohdalta Vihtavuoren
suuntaan. Tien geometriassa tyypillisiä ovat pitkät kaarteet ja suurisäteiset tasauksen pyöristykset, jolloin ohituskieltoa osoittavat sulkuviivat ovat pitkiä. Kuvan kaarteeseen sijoittuisi
suunniteltu Roninmäen eritasoliittymä.
Leppävedestä pohjoiseen ovat tien pientareet kapeat ja pyörätie rajoittaa tien leventämistä
itään.

Kuva 22: Näkymä mt 637;llä Leppälän
tasiristeyksen kohdalta etelään, kohtaan
johon Roninmäen eritasoliittymä sijoittuisi.

Tien suunnassa on tarkasteltu lisäkaistojen tai nelikaistaistamisen mahdollisuuksia. Erilaisia
esteitä ja rajoituksia on tien molemmin puolin. Sopivasti tietä jaksottamalla, löytyy kuitenkin koko matkalle mahdollisuus jommalle kummalle puolelle tietä sijoittaa tarvittavat lisäkaistat. Esteiden kuvaus ilmenee kuvista seuraavalla sivulla. Keskeistä on, millainen tavoite
asetetaan radan ja seututien välissä olevan maankäytön tulevaisuudelle. Alue on melualuetta, jolla rakennusten suojaaminen on vaikeaa ja kallista. Leppävedeltä pohjoiseen kulkee
tien vieressä sen itäpuolella kevyen liikenteen väylä, joka rajoittaa tien leventämistä itään
tai ainakin tekee toimenpiteistä kalliimpia.
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Kuva 23: Esteet ja rajoitukset toisen ajoradan tai ohituskaistan varaukselle maantiellä
637.

25/42

LIIKENNESELVITYS, PIILOPOHJA-KUUKKALA JA MAANTIE 637, LAUKAA

Seututien 637 lisäkaistojen tarve on arvioitu liikennemäärien perusteella seuraavaksi.
Taulukko 2: Lisäkaistojen tarve mt:llä 637.

tieosuus

Pieleslehto-Leppävesi

Leppävesi-Vihtavuori
Vihtavuoren eritasoliittymän kohta
Vihtavuori-Roninmäki

Roninmäki-Lemettilä

liikennemäärä KVL2040
KAVL2040

15 500
17 500
12 500
14 100
12 500
14 100
12 000
13 600
11 000
12 400

iltahuipun liikennemäärä
ajon/h arkisin

Tavoitteellisen tilavarauksen
kaistamäärä
2+2 kaistaa ja keskikaide

1 800

1 480

laskelma tietyypin kuormitusasteista:
1+1 > 73%, 1+2> 65%, 2+2 > 28%

2+2 kaistaa ja keskikaide
1+1 >60%, 2+1>54%, 2+2>23%

1+1 kaistaa (mahdollisesti keski1 480

1 420

1 300

kaide, kapea nykyinen silta ja ahdas
väli tiellä ja radalla)

2+1 kaistaa ja keskikaide
1+1 >54%, 2+1>48%, 2+2>21%

2+1 kaistaa ja keskikaide, ohituskaista päättyy Kataanmäen
liittymän eteläpuolelle
1+1 > 50%, 2+1>44%, 2+2>19%

Lemettilästä pohjoiseen

n. 10 000
n. 11 300

1 180

1+1 kaistaa
1+1 > 42%, 2+1>38%, 2+2>16%

Aluevarausta varten on laskettu karkeasti linja-osuuden kuormitusasteita (pienellä fontilla
taulukossa yllä). Tavoitteena voidaan pitää, että kuormitusaste olisi alle 50 %, jolloin palvelutaso pysyy riittävällä tasolla. Lisäkaistojen toteuttaminen tapahtuisi edullisimmin kuitenkin
vaiheittain niin, että ensin tehdään yksittäisiä ohituskaistoja, joita sitten myöhemmin täydennetään nelikaistaisiksi ratkaisuiksi. Varauksen tilantarve perustuu kuvan 24 poikkileikkauksiin, nykyinen keskilinjan paikka punaisella. Tilantarve määritellään ohjearvojen mukaan.

Kuva 24: Neli- ja
kolmikaistaisen
tien poikkileikkauksen mitat.
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Lisäkaistojen tilantarpeen sijoittumisen puoli selviää kuvasta 23 ja liitekuvista 14.1 - 14.3.
Taulukossa 3 kuvataan ja perustellaan puolen valintaa tarkemmin. Ratkaisu vaatii muutaman puolen vaihdon. Puolenvaihdoille on varattu limitystä molemmin puolin n. 200 - 300 m.
Taulukko 3: Lisäkaistojen sijoittamisen puolen valinta mt:llä 637

tieosuus

VihtiäläntieKauramantie

Kauramantie - Leppävesi (vanha 638)

Leppävesi (vanha
638)-Myllyjoen uoma

Vihtavuorien kohta

tien puoli
ja pituus

länsi
1 400 m

itä
1 000 m

länsi
4 000 m
molemmin
puolin tai ei
ollenkaan
1 000 m

VihtavuoriKataanmäki

länsi
3 500 m

Perusteluja ja huomiota
Liittyy Vihtiäläntien ratkaisuun jossa toinen ajorata
tulee länsipuolelle, itäpuolella vaikea maasto ja liito-oravan esiintymisalue, lähellä on yksi kiinteistö
tien ja radan välistä (talon kulku pitäisi ohjata esim.
tasoristeyksen kautta Tiituspohjan kaduille, jotta
liittymä voidaan sulkea)
Länsipuolella (Aallopintie – Asemaraitti) lähes 20
asuintaloa (kaavassa talot EV-1-alueella, joka mahdollistaa nykyisten rakennusten kunnostamisen ja
ylläpidon) itäpuolella on tilaa ja helppo maasto.
Länsipuolella pääosin hyvin tilaa. Tien lähelle jää
neljä asuintaloa. Sikomäen kohdalla ahdas paikka
ja rakennuksia melulta suojaava penger joudutaan
leikkaamaan > melusuojaustarve voi syntyä.
Sillalla vain kaksi kaistaa nyt ja kanavoinnin levitys
alkaa juuri sillalla. Voisi olla sillalla 1+1-jakso. Vaihtoehtona on levitys molemmin puolin.
Länsipuolella tilaa jota ei voi muuhun käyttää. Kahden talon kulku on muutettava.

Tasoristeysten tilanne
Tasoristeysten vähentäminen on yksi tavoite. Poistettavia tasoristeyksiä voisivat olla:
Tiituspohja (poistuu, jos talon kulku ei edellytä säilyttämistä, voidaan myös jättää, koska varolaite on olemassa)
Järvilinna (poistuu ja kulku ohjataan uudelle katuverkolle)
Tikkinen (ohjataan uudelle katuverkolle)
Sikomäki (ohjataan uudelle katuverkolle)
Riipinen (lunastetaan pelto ETL:n ramppia varten >kulkutarve poistuu)
Vihtavuori (ohjataan kulku Ruutikellarintielle ja Leppälään)
Heinäaho (ei kulkutarpeita)
Mäentakanen (ohjataan kulkutarve Haavistoon)
Leppälä (korvataan tasoristeyksellä Roninmäen ETL:n kohdalla kun ETL toteutuu)
Kauramaan tasoristeys voidaan jättää jkpp-yhteydeksi tai se voidaan kehittää taloryhmän
katuyhteydeksi tasossa tai mieluiten alikulkuna. Eerolan tasoristeys jäisi tai se korvataan
kevyen liikenteen alikululla. Haaviston tasoristeys jää. Lemettisen tasoristeys parannetaan
ja varustetaan puolipuomilaitoksella.

27/42

LIIKENNESELVITYS, PIILOPOHJA-KUUKKALA JA MAANTIE 637, LAUKAA

Kevyen liikenteen verkko
Maantien 637 suunnassa kevyen liikenteen verkon rungon muodostaa tien suuntainen yhteys. Sitä on täydennettävä Vihtiäläntien ja Leppäveden välisellä osuudella, mutta muuten se
on valmiiksi olemassa. Täydentävä osuus voisi sijoittua tien länsipuolelle vaikka yhteys
muuten on tien itäpuolella. Tätä puoltaa Vihtiälän eritasoliittymän suunnitelma jossa väylä
sijoittuu länsipuolelle. Leppävedellä on alikulku valmiina josta puolen vaihto onnistuu turvallisesti.
Kaikki pysäkkiyhteydet ovat nykyään Leppäveden kohtaa lukuun ottamatta tasossa tien yli.
Jatkossa pysäkit keskitetään eritasoliittymien yhteyteen jossa turvalliset pysäkkiyhteydet
voidaan järjestää helposti. Järvilinnan kohdalle voisi järjestää lisäksi poikittaisen kevyen liikenteen yhteyden, joka pienentää rata-/tiekäytävän estevaikutusta, joka muuten on suuri.
Jatkosuunnittelussa voisi vielä arvioida, onko tarvetta tehdä yhteydestä myös henkilöautolla
ajettava sekaliikenteen yhteys, jotta Piilopohjan alueen eri puolilta kulku tien poikki olisi sujuvampaa.
Melu
Melusuojaustarpeet tulee arvioida erikseen tehdyn meluselvityksen perusteella. Yksittäisten
rakennusten suojaamisesta kannattaa selvittää, onko edullisempaa ja maisemaan paremmin
sopivaa lunastaa yksittäinen talo mieluummin kuin suojata se kalliilla meluesteellä. Samalla
turvallisuus voi parantua, jos liittymä voidaan poistaa. Liitteissä 14.1 - 14.3 on esitetty alustavasti arvioituja melusuojaustarpeita, mutta niiden vaikutusta ja pituutta ei ole vielä tässä
vaiheessa laskettu meluteknisesti. Tavoitteena on ollut lähinnä selvittää melusuojauksen
kustannuksia alustavasti. Suojauspituudet on arvioitu kokemusperäisesti ja kustannukset on
laskettu meluaidan ja rengasmelukaiteen keskiarvona.
4.2.

Mt 638, Kuukanpääntie
Uudet liittymät
Maantein 638 osalta keskeinen tavoite on ollut etsiä Piilopohjan - Kuukalan osayleiskaavaalueelle ja Soratein uudelle asemakaava-alueelle sopivat kokoojateiden liittymien paikat.
Myös tien muuta kehittämistarvetta on selvitetty.
Mahdollisia liittymispaikkoja on selvitetty mittaamalla liittymisnäkemät koko tiejaksolle. Liitteessä 13 on rasteroitu sellaiset tieosuudet, joilla ohjeellinen liittymisnäkemä ei täyty. Liittymisnäkemävaatimus on (alla olevan taulukon mukaan) 20 m tien reunasta sivusuunnassa
ja 200 m tien suunnassa tien keskiviivaa pitkin nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h.

Kuva 25: Näkemävaatimukset maanteiden liittymissä.
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Uudet liittymät sijoitetaan siten, että ohjearvot täyttyvät. Liittymätyyppinä käytetään välityskyvyn mukaan kanavoitua tai väistötilallista tasoliittymää. Pienemmillä liikennemäärillä
riittää avoin tasoliittymä. Uusien liittymien sijainti on esitetty kuvassa 26 ja liitteessä 14.
Uusia liittymiä tulisi neljä tai viisi ja nykyisiä poistuisi vähintään seitsemän. Piilopohjan uuden alueen pääliittymä sijoittuu melko lähelle rautatiesiltaa, jotta siitä on sujuvat yhteydet
seututielle 637. Pääliittymälle on kaksi sijoitusvaihtoehtoa. Ensimmäinen ja suositeltavin on
n. 400 m radasta länteen. Toinen sijoittuu paikkaan, johon myös mt.n 638 uusi poikittainen
kevyen liikenteen yhteys sijoittuisi luontevasti. Liikenne-ennusteen pohjalta pääliittymässä
on hyvä varautua kanavoituun liittymään, mutta alkuvaiheessa riittävä ratkaisu on väistötila. Liittymässä tarvitaan oikeaan kääntymiskaista mt.n 637 suunnasta tuleville, kun n. puolet alueesta on toteutunut (kun oikeaan kääntyvä liikennemäärä on 500 - 600 ajon/vrk).
Soratien uudelle kaava-alueelle liittymä on siirrettävä nykyisestä Soratien liittymästä n. 180
m pohjoiseen. Tämä liittymä edellyttää kanavointia suuren vasempaan kääntyvän virran
vuoksi, mutta oikeaan kääntyvälle kaistalle ei ole tarvetta. Tämä uusi liittymä korvaa nykyisen Soratien liittymän, joka suljetaan. Myös nykyinen Eerolantien liittymä rautatiesillan lähellä suljetaan huonojen näkemien vuoksi (erityisesti pohjoiseen päin).
Kolmas uusi liittymä tulisi porrastettuna Uuden Soratien liittymän kanssa. Se palvelisi teollisuusaluetta, jolloin teollisuusalueen liikennettä ei tarvitsisi sekoittaa Piilopohjan uuden
asuinalueen liikenteen kanssa. Piilopohjan luoteiskulmassa olevalle teollisuusalueelle osoitetaan ensisijaisesti yksi liittymä maantien 638 suoran pohjoispäähän. Näin jäisi mt:n 638 pitkä suora ohituskelpoiseksi osuudeksi. Lisäksi tässä kohtaa maaston korkeussuhteet mahdollistavat liittymisen ilman suuria maansiirtotarpeita. Vaihtoehtoisesti tälle alueelle voisi tehdä
kaksi liittymää, jotka sijoittuvat niin, että pohjoisempi on n. 100 m nykyisestä muuntoaseman liittymästä etelään päin ja toinen on maantien suoran puolivälin paikkeilla. Nämä liittymät ovat tyypiltään
avoimia
tasoliittymiä,
mutta jos pääsuunnan
sujuvuutta halutaan pitää hyvällä tasolla mm.
suuren raskaan liikenteen osuuden vuoksi, on
liittymissä hyvä varautua väistötilan rakentamiseen.

Kuva 26: Mt:n ehdotetut uudet liittymät ja
niiden vaihtoehdot.
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Kuvapari kuvassa 27 ilmentää mt:n 638 luonnetta, jolle tyypillistä on päällysteen kapeus ja
pääosin suorasta linjauksesta huolimatta jyrkähköt linjauksen ja tasauksen pyöristyskaaret,
jotka rajoittavat näkemiä ja uusien liittymien sijoittamista.

Kuva 27: Mt:n 638 (Kuukanpääntie) osuuksia suunnittelualueella, sorakuoppien kohdalla
tiellä on pohjavesisuojaus toteutettuna.
Mt:n 638 poikkileikkauksen leventäminen
Tien asfalttipäällysteen leveys on mt:stä 637 lähtien 500 m matkalla 6,5 m ja seuraavan
500 m matkalla 6,4 m ja siitä Tikkakoskelle asti 6,8 m. Päällysteen reunassa on lisäksi 0,25
m levyiset sorapientareet. Tierekisterin mukaan tiellä kulkee erikoiskuljetusten runkoreitti.
Tiellä on pohjavesisuojaus, joka alkaa 874 m
mt:n 637 liittymästä ja jatkuu 2860 m eli
käytännössä selvitysalueen rajalle saakka.
Pohjavesisuojaus on tehty pääosin tyypin a)
ja b) mukaisesti. Ojaluiskan muotoilu on sen
verran loiva, että tien poikkileikkauksen levennys mahdutaan tekemään levittämällä
tierakennetta molemmille puolille eikä pohjavesisuojausta siten tarvitse muuttaa. Pohjavesisuojauksen tilanteesta on kuva seuraavalla sivulla. Sisäluiskan leveydeksi on arvioitu 3-4 m ja kaltevuudeksi 1:3-4. Ojan pohja
tasanne on n. 1 m leveä ja ulkoluiska kaltevuudessa 1:2 ja n. 3-4 m leveänä.

Kuva 28: Tavallisimmat pohjavedensuojaustapaukset suunnitteluohjeen mukaan. Kahta ylintä tapausta on käytetty pääosin mt:n 638 pohjavesisuojauksissa.
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Kuva 29: Tien pohjavesisuojausten periaatteellinen muotoilu (mitat tekstissä).
Poikkileikkausmitoituksessa huomionarvoista on tien liikennemäärän lisäksi raskaan liikenteen osuus, joka tällä tiellä on yli 15 % sekä kevyen liikenteen määrä. Kevyen liikenteen
määrästä ei ole tietoa ja sen ennustaminenkin on epävarmaa. Jos kevyen liikenteen määrä
ylittää 100 yks/vrk tulisi sille varata erillinen väylä. Jos se on alle 100 yks/vrk, tulisi piennarleveydessä varautua hiukan leveämpään mittaan.
Taulukossa 4 on esitetty poikkileikkausmitoitus tiejaksoittain. Sen mukaan selvitysalueella
tulisi varautua poikkileikkaukseen 9/7. Siinä tien kokonaisleveys pientareineen on 9,0 m ja
päällysteen leveys on 8,5 m. Tällöin ajokaistat ovat 3,5 m:n levyiset.
Taulukko 4: Ehdotus poikkileikkausmitoitukseksi ja mitoituksen pohjana olevat tiedot

Tieosuus

Pituus

Nykyinen
tyyppi

Tavoitetyyppi

mt 637 - Piilopohjan uusi liittymä

500
400

7,0/6,0
6,9/5,9

9/7

Piilopohjan liittymä –
Soratien uusi liittymä

100
500

6,9/5,9
7,8/5,8

9/7

Soratiestä pohjoiseen

2200

7,8/5,8

9/7

KVL2040 3500 ajon/d
rask > 15 %, pp<100 y/d

Loppuosuus Tikkakoskelle

8330

7,3/5,8

8/7

KVL2040 2000 ajon/d
rask > 15 %, pp<100 y/d

HUOM.
KVL2040 5500 ajon/d
rask > 15 %, pp<100 y/d, jos >
100 > jkpp-tie
KVL2040 4000 ajon/d
rask > 15 %, pp<100 y/d, jos >
100 > jkpp-tie

Ajorataa on tällöin levitettävä 0,5-1,0 m molemmin puolin. Levitys on mahdollista tehdä
pientareella, mutta pohjavesisuojauskalvoa jouduttaneen muokkaamaan kuvan 30 mukaan,
jotta päällysrakenteet saadaan tehtyä levitysosalle. Tämä riippuu siitä, miten luiskarakenne
on aikanaan toteutettu. Liittymän kanavointien kohdalla saatetaan joutua myös takaluiskaa
muokkaamaan.

Kuva 30: Tierakenteen
leventämisen periaate
pohjavesisuojauksen
kohdalla. Suojauskerroksen (bentoniitti
tms.) uusimistarve
riippuu siitä miten
luiska on toteutettu.
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Soratien asemakaavan kohdalla tarkasteltiin mt:n 638 liikennealueen tilantarvetta. Pohjavesisuojauksen tukipenkereiden vuoksi tila levenee melko leveäksi. Asemakaavassa rakentamiseen soveltuvia alueita ei uloteta lähemmäs kuin 30 m tien keskilinjasta (suoja-alue).
Pohjavesisuojauksen tukipenkereet sisällytetään LT-alueeseen ja suoja-alueen ja LT-alueen
välinen alue voidaan merkitä esim. EV-alueeksi (suojaviheralue).

Kevyen liikenteen ratkaisut
Kevyen liikenteen risteämistä varten varaudutaan kahteen eritasoiseen kulkuyhteyteen.
Tärkeämpi on Uuden Piilopohjan alueen kokoojatien liittymän läntisempään vaihtoehtoon
liittyvä linjaus joka suuntautuu mt:n 638 eteläpuolella Leppäveden urheilukenttää kohti.
Tämä yhteys palvelisi uuden Piilopohjan asutuksen ja palveluiden sekä nykyisen Leppäveden
kaava-alueen välisiä yhteystarpeita. Liikuntapaikkarakentaminen sorakuoppien alueelle lisää
myös tätä yhteystarvetta. Maastollisesti risteäminen olisi alikulkukäytävä.
Toinen risteämiskohta olisi Soratien alueella. Täällä yhteystarve syntyy Soratien työpaikkojen ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintojen ja Piilopohjan asumisen ja työpaikkojen välisestä
yhteystarpeesta. Tämä yhteys palvelee myös virkistysyhteytenä maakuntauralle. Risteäminen olisi mastollisesi luonteva ylikulkukäytävänä. Kuvassa 31 näkyy maakuntauran nykyinen
ylikulkusilta Jyväskylän rajan tuntumassa.

Kuva 31: Maakuntauran kohdalle toteutettu ylikulkusilta mt:n 638 ylitse sorakuoppien länsipuolella.
Maantien 638 suunnassa kevyen liikenteen liikkumistarve on vähäinen. Kaavaan kannattaa
tehdä tilavaraus tien suuntaista väylää varten välille mt 637 – Soratien ylikulkusilta.
4.3.

Piilopohja-Kuukkala katuverkko
Pääliittymälle mt:hen 638 Kuukkalan kohdalla on kaksi vaihtoehtoista sijaintia. Niiden yhteydessä on myös palveluita ja teollisuutta, joka liittyy pääkatuun maantien 638 suuntaisen
kokoojatien kautta. Itäisempi liittymä lyhentää kulkumatkaa mt:n 637 suuntaan n. 170 m.
Lisäksi se hyödyntää Multijoen luontoarvoja sisältävän uoman poikki mentäessä nykyistä
tiepohjaa, jota kuitenkin joudutaan leventämään. Sillan koosta ja rakenteesta ei ole tietoa,
mutta vesiuoma vastaa kooltaan isoa laskuojaa, joten uoman ylitys voitaneen hoitaa isolla
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rummulla. Se jakaa maantien suuntaisen kokoojatien kahteen eripituiseen osuuteen. Pitempi osuus länteen on 1200 m ja lyhyempi itään 320 m. Tämän vuoksi länsipäässä olevien
teollisuustonttien tavoitettavuus jäisi heikoksi ja sinne tarvitaan oma liittymä, kuten edellä
kerrottiin.
Läntisempi vaihtoehto edellyttää uuden risteämisen Multijoen uomaan. Kustannuksissa ei
ole juuri eroa itäiseen vaihtoehtoon, mutta uoman alueen luontoarvojen osalta arviointia on
vielä tarkennettava. maankäytön kannalta ja kokoojateiden pituuksien suhteessa läntinen
on parempi. Tämä tosin riippuu hiukan siitä, millaista toimintaa kaavan TP-1- ja K1-alueille
halutaan sijoittaa ja kuinka tärkeää lyhyt etäisyys mt:hen 637 on. Tien ja kevyen liikenteen
yhteyden sijoittaminen samaan käytävään olisi hyväksi. Maastollisista syistä kevyen liikenteen alikulun sijoittaminen itäisen vaihtoehdon yhteyteen on vaikeaa.
Luoteiskulman teollisuusalueen liittymiä on käsitelty luvussa 4.2. Keskimmäinen ehdotetuista liittymäsijainneista parantaisi mt:n laatutasoa ja selkeyttäisi tieverkossa teollisuuden ja
palvelun alueiden ja asumisalueiden jäsentelyä omikseen. Teollisuusalueen kokoojatiet on
pyritty linjaamaan niin, että ne eivät houkuttele ajamaan asuinalueen kautta. Sen sijaan yhteys teollisuusalueelta Vihtavuoren suuntaan palvelisi hyvin ja sitä voisivat myös asukkaan
käyttää työmatkoillaan. Yhteys noudata nykyistä yksityistiepohjaa. Tietä voidaan parantaa,
kun yhteystarpeen kehittäminen tulee ajankohtaiseksi. Vihtavuoren päässä linjaustakin joudutaan hiukan parantamaan kahdessa kohdassa.
Asuinalueen katuverkoksi oli aluksi kaksi erilaista vaihtoehtoa (kuva 32). Verkollinen suuntautuminen on ollut aiemmin länsi-itä -suuntainen niin, että on liitytty rautatien yli seututiehen 637. Nyt tieverkon suuntautuminen muuttuu pohjois-eteläsuuntaan ja yhteydet liitetään mt:hen 638 ja sen välityksellä paremmin järjestelystä liittymästä (nyt kanavoitu Tliittymä hyvillä näkemillä, eritasoliittymä tulevaisuudessa). Vasen vaihtoehto noudatti mahdollisimman paljon nykyisiä tieuria, mutta kokoaa kaiken liikenteen alueen sisälle. Oikean
puoleinen vaihtoehto pyrkii suuntaamaan kokoojayhteydet asuinalueiden ulkoreunaan, jolloin alueet rauhoittuisivat liikenteen osalta.

Kuva 32: Piilopohjan-Kuukkalan katuverkon alustavat vaihtoehdot.
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Osayleiskaavan laadinnassa pidettiin tärkeänä avoimien peltoalueiden säilyttämissä sekä
kaavatalouden näkökulmaa, jonka mukaan kadun molemmin puolin tulisi olla maankäyttöä.
Alueen sisällä liikenneturvallisuus varmistetaan muotoilemalla katujen yksityiskohdat sellaiseksi, että ajonopeus pysyy enintään tasolla 40 km/h. Vaihtoehdoista muodostettiin yksi tavoitteiden mukainen kombinaatio, joka on esitetty liitekartassa 14.2 sekä kuvassa 33. Alueen pääkadun muodostaa mt:stä 638 radan läheltä lähtevä katu. Kadun pääsuunta suuntautuu Piilopohjan itäreunan AP-1-alueelle, joiden rakentamistehokkuus on länsireunan ATalueita suurempi. Asemakaavavaiheessa kadun linjaus ja ratkaisut tarkennetaan niin, että
turvallinen ajonopeus toteutuu ja nykyinen tiepohja ja rakennuskanta otetaan huomioon.
Pitkä suorat osuudet murretaan linjauksen taitteilla tai muilla hidasteilla poikkikatujen liittymien yhteydessä. Kokoojakadut liittyvät tähän pääkatuun. Osuus mt:ltä 638 Alatalon kohdalle olisi sujuva liityntäväyläosuus ja siitä eteenpäin tiet voisivat olla kapeampia ja linjaukseltaan vaatimattomampia, jolloin ne sopeutuvat paremmin kylämäiseen ympäristöön.

Kuva 33: Ehdotus Piilopohjan - Kuukkalan katuverkoksi (kuva sisältää vaihtoehtoisia liittymäpaikkoja, ne erottuvat paremmin liitteestä 14.2).
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Piilopohjan alueelle ei jää lopputilanteessa yhtään tasoristeystä tai liittymää suoraan mt:lle
637. Järvilinnan kohdalta varataan yhteys kevyen liikenteen alikuluille sekä radalle että
maantielle 637. Ne tarvitaan pysäkkiyhteyksien vuoksi sekä Pekkalan ja Piilopohjan välisen
yhteystarpeen parantamiseksi. Yhteys voidaan kehittää palvelemaan myös henkilöautoliikennettä, jos silta-aukot toteutetaan n. 7 m leveinä 5 m:n sijasta. Alikulkukorkeus voisi olla
sama kuin kevyenliikenteen ratkaisussa eli n. 3,0 - 3,2 m. Tätä varten on tieverkossa ehdotus varaukseksi myös yhteydestä Ala-kuukkalantielle.
Katuverkko rakentuu asuinrakentamisen edellyttämään tahtiin vaiheittain. Rakentaminen on
edullisinta aloittaa etelästä päin niin, että aluksi rakennetaan päätien liittymä mt:hen 638 ja
yhteys sieltä Kuukkalantiehen. Nykyisten tasoristeysten varaan ei uudisrakentamista tule
aloittaa, koska tasoristeyksissä on korkea kuolemanriski. Tasoristeysten poistamisessa kiireellisyysjärjestys katuverkon rakentamisen myötä olisi seuraava:
1.
2.
3.
4.

Järvilinna
Tikkinen
Sikomäki
Riipinen (tämän ajoitus ei riipu katuverkosta vaan se liittyy Vihtavuoren eritasoliittymän
toteuttamiseen)

Pääkadun ja kokoojateiden ohjeelliset poikkileikkaukset ovat kuvan 34 mukaiset.

Kuva 34: Piilopohjan – Kuukkalan katualueen poikkileikkausesimerkkejä.
Katualueen tilantarve riippuu jonkin verran maaston korkeussuhteista, joten kuvan mitat pitää tarkentaa asemakaavoitusvaiheessa. Tilanpuutteessa tai jo rakennettujen rakennusten
läheisyydessä voidaan mitoista tinkiä ja kevyen liikenteen väylä voidaan tarvittaessa toteuttaa esim. korotettuna.
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4.4.

Soratien alue
Soratien alueelle tullaan laatimaan suoraan asemakaava. Soratielle on muodostettu uusi linjaus, jolla Tiituspohjan alue yhdistetään pohjoisesta maantiehen 638. Nykyinen mt:n 638
liittymä (Eerolantie), jossa on huono näkemä, suljetaan kun uusi yhteys on valmis. Uusi Soratie palvelee tieverkossa siten alueen kokoojatienä, johon liittyy sorakuoppien alueelle tuleva uusi maankäyttö (liikuntarakentaminen ja teollisuus) sekä tien itäpuolelle rinteeseen tuleva uusi asuinrakentaminen.
Sorakuoppien alueella on suuria korkeusvaihteluita ja alue on tasoitettava ennen käyttöönottoa. Kiinteistöjen rajoilla maanpinta on korkeampi ja niiden kohdalla kulkee vanhoja tieuria, joita ei tulevaisuudessa tarvita. Nämä voidaan leikata syvempien kohtien täytteeksi.
Alueen maaston tasoittamiseksi tehtiin yleispiirteinen tasaussuunnitelma, jotta rakennusalueen uusi pinnan muoto saatiin selville (toimitettu tilaajalle erikseen). Täyttötyöt on tehtävä
huolellisesti kerroksittain tiivistäen, että alue voidaan rakentaa myöhemmin. Siirrettävien
maamassojen määräksi on arvioitu 500 000 m 3 (alueen pinta-ala on n. 270 000 m2), joten
kyse on isosta maarakennustyöstä. Lopullista massatasapainoa ei ole tarkistettu, mutta lopullisen korkeustason pienet vaihtelut eivät muuta tien linjausta tai katualueen laajuutta.
Työ voidaan tehdä vaiheittain. Korkeustason sovittamisessa on otettu myös huomioon se,
että alueen pohjaveden pinnan yläpuolella on riittävä maakerroksen paksuus suojaamassa
pohjavettä. Kaikki rakentaminen tapahtuu nykyisestä maanpinnasta ylöspäin.
Uusi Soratien linjaus on sovitettu tähän muotoiltuun korkeustasoon. Muotoilu on tehty niin,
että rakennettavilta alueilta valuvat sadevedet voidaan osittain imeyttää ja osittain koota
sadevesiviemäriin ja johtaa alueelta pois niin, että pumppaamoja ei tarvitse rakentaa. Imeytys on mahdollista vapaa-ajan ja liikuntarakentamisen alueilla ja teollisuusalueilla taas sadevedet kerätään putkistolla talteen ja johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.
Muotoilusta huolimatta uuden Soratien ja ympäröivien alueiden teiden kytkeminen yhteen
aiheuttaa sivusuunnille helposti liian suuria pituuskaltevuuksia. Liittyvien teiden sopivia liittymispaikkoja on tutkittu ja ehdotukset liittyviksi teiksi on esitetty liitteessä 14.1 ja 14.2.
Myös liittyville teille on tarkistettu pituuskaltevuudet ja mahdolliset linjaukset toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi. Asuinalueen asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia
kokoojateiden vaihtoehtoisia suuntia, kunhan liittyminen tapahtuu nyt tutkituista kohdista.

Kuva 35: Näkymä Soratien ensimmäisessä vaiheessa kaavoitettavalle tulevalle teollisuusalueelle.
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5. Vaikutusarviointi
5.1.

Liikenteelliset vaikutukset
Maantien 637 tavoitteet toteutuvat suunnitelluilla järjestelyillä hyvin. Eritasoliittymät varmistavat liittymien välityskyvyn ja turvallisuuden tulevaisuudessa liikennemäärien kasvaessa. Ohituskaistat sujuvoittavat työmatkaliikennettä ja keskikaide estää kohtaamisonnettomuuksia. Liittymäjärjestelyjen ansiosta voidaan useita tasoristeyksiä poistaa, mikä parantaa
liikenneturvallisuutta. Haittapuolena päätien paraneville ominaisuuksille on, että tien varren
nykyisen asutuksen yhteydet sekä Laukaan keskustaan että Jyväskylän suuntaan jonkin
verran vaikeutuvat liittymien sulkemisen myötä. Se tietää ajomatkojen pitenemistä ja matka-ajan kasvua. Talvioloissa joudutaan ajamaan huonommin hoidettuja väyliä. Liikennevirrat, joihin negatiiviset vaikutukset kohdistuvat, ovat kuitenkin pienet verrattuna mt:n 637
liikenteeseen. Maantien 637 ja rautatie muodostavat huomattavat estevaikutuksen tien länsi- ja itäpuolen välille. Poikittaisyhteyksiä syntyy vain Pieleslehdon, Leppäveden ja Vihtavuoren eritasoliittymien kohdalle. Roninmäen eritasoliittymässä voidaan suositellussa eritasoliittymävaihtoehdossa luoda myös poikittainen yhteys, mutta sen turvallisuustaso jää tasoristeyksen vuoksi heikoksi eikä vastaavalla kohdalla länsipuolella ole paljon maankäyttöä. Lähinnä vain maanajo ja vähäinen määrä asutusta tarvitsevat yhteyttä tässä, mutta heille yhteys on tärkeä ja pienentää kiertohaittoja. Tasoristeyksen näkemät radalla etelän suuntaan
edellyttävät näkemäraivausta.
Mt:n 638 rooli raskaan liikenteen yhteytenä paranee, kun tien poikkileikkausta levennetään
ja uuden maankäytön liittymät sijoitetaan niin, että pääsuunnan liikenne häiriintyy mahdollisimman vähän. Uudet liittymät korvaavat näkemiltään huonossa paikassa olevia liittymiä ja
liittymien kokonaismäärä vähenee. Uutta maankäyttöä sijoittuu tien molemmille puolille, joten tien ylitystarvetta ilmenee jonkin verran. Tämä synnyttää paikallista liikennettä varsinkin Piilopohjan pääkadun ja Soratein välille arviolta n. 1000 - 2000 ajon/vrk. . Liittymien väli
on n. 630 - 950 m vaihtoehdosta riippuen. Kevyen liikenteen risteävien matkojen turvallisuutta varmistavat kaksi eritasoista yhteyttä siellä, minne matkat luontevimmin suuntautuvat.
Toteutuessaan suunnitellut toimenpiteet parantavat molempien teiden turvallisuutta. Mt:llä
637 risteysonnettomuudet vähenevät liittymäjärjestelyjen ja parempien liittymien myötä,
keskikaide ehkäisee kohtaamisonnettomuuksia ja törmäysturvallinen tieympäristö lieventää
yksittäisonnettomuuksien vakavuusastetta.
Turvallisuuden ja toimivuuden puutteiden suurin uhka on siinä, että parantamistoimille ei
järjesty tarvittavaa rahoitusta samassa tahdissa kuin maankäyttö kehittyy ja liikennemäärät
kasvavat. Tällöin joudutaan kuormittuvissa liittymissä turvautumaan alempiin nopeusrajoituksiin. Joukkoliikenteen palvelun edelleen parantamisella erityisesti koulu- ja työmatkoilla
voisi myös tällöin pyrkiä hillitsemään liikenteen kasvua.
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5.2.

Ympäristövaikutukset
Luonnonympäristö
Luonnonympäristön suojelukohteet ja arvokkaan kohteet on kuvattu nykytilakuvauksessa.
Niitä sijoittuu Keski-Laukaan kaava-alue I:n alueelle, mutta ei juurikaan mt:n 637 varsille.
Leppäveden kohdalla on tien itäpuolella maakunnallisesti arvokas maisema-alue, jonka reunaan sijoittuu Leppäveden eritasoliittymä ja uusi tieyhteys Seppäläntielle. Eritasoliittymä ja
tie on pyritty mukauttamaan maaston muotoihin ja peltokuvioihin, mutta jonkin verran ne
sisältävät leikkauksia ja penkereitä ja uuden tien linjaus tulee hiukan pellon puolella. Toimenpiteet eivät kuitenkaan sijoitu maisema-alueen ydinkohtaan vaan sen reunamille, missä
on mm. metsänhakkuualue ja voimalinja jo nyt. Maisema-alueen varsinaiset arvot ovat peltoaukea ja siihen liittyvä kylämäinen asutus. Näihin eivät suunnitellut toimenpiteet vaikuta.
Myllyojan kohdalla lähellä Vihtavuorta on tien 637 itäpuolella uomassa liito-orava-alue, mutta toimenpiteet eivät ulotu sinne asti. Piilopohjan-Kuukkalan alueella osa uudesta katuverkosta sijoittuu pohjavesialueelle. Katujen liikennemäärät, raskaan liikenteen osuus ja nopeustaso ovat niin pienet, että pohjavesisuojauksiin ei ole tarpeen ryhtyä, koska ympäristövahingon riski on alhainen. Kaduilla ei liioin yleensä käytetä suolaa liukkauden torjuntaan.
Soratien varren teollisuusaluilla on piha-alueen sadevedet tarpeen koota sadevesiviemäriin
ja johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Kattovedet voidaan imeyttää alueella. Samoin liikunta- ja vapaa-ajan alueiden sadevedet voidaan imeyttää.
Multajoen uoman arvokkaaseen ympäristöön uuden katuverkon linjaukset aiheuttavat kaksi
uutta siltaa tai rumpua ja tiet katkaisevat ekologisen viherkäytävän. Tiet ovat kuitenkin kapeita yhteyksiä, joten esimerkiksi liito-orava pystyy ne ongelmitta ylittämään. Tarkemmassa
suunnittelussa on huolehdittava riittävän väljästä silta-aukosta veden kulun kannalta, mutta
myös pieneläinten kulun kannalta voisi rummun vieressä olla toinen rumpuputki, jota pitkin
ne voivat alittaa tien. Itäisempi on pääkadun ja uoman risteäminen. Sille on verkossa kaksi
vaihtoehtoa. Toisessa autoliikenne käyttäisi nykyistä uoman läpäisevää yksityistiepohjaa, jota joudutaan leventämään ja ehkä myös korottamaan. Sillan tai rummun uusimistarve on
selvitettävä erikseen. Uuteen ylityskohtaan tulisi tässä vain kevyen liikenteen risteäminen.
Toisessa vaihtoehdossa tähän toisen kevyen liikenteen yhteyden kanssa samaan kohtaan tulisi sekä uusi katu että kevyen liikenteen väylä. Liito-oravien kulun varmistamiseksi tien ja
pyörätien välikaista kannattaa tehdä sen verran leveänä, että siihen voidaan istuttaa runkopuita, jotka helpottavat liito-oravan ylitystä ja lisäksi eheyttävät luontokohteeseen syntyvää
vauriota. Muut tärkeät luontokohteet on kaavaluonnoksessa jo merkitty asianmukaisin merkinnöin. Ne eivät kärsi katuverkon rakentamisesta tai käytöstä.
Pohjavedenottamoiden toimintaan ei liikenneverkon toimenpiteet aiheuta muutoksia. Pohjavesisuojaukset säilyvät ja paikoin niitä on muutettava, kun tietä levennetään tai rakennetaan suojauksen kohdalle uusi liittymä maankäytön vuoksi.
Kulttuuriympäristö
Uudet tietoimenpiteet eivät sanottavasti muuta nykyistä maisemaa. Suurin vaikutus maisemaan on mt:n 637 eritasoliittymillä ja toisen ajoradan rakentamisella sekä ohituskaistojen
toteuttamisella. Toimenpiteiden vuoksi joudutaan harkitsemaan mitä tehdään rautatien ja
maantien 673 välissä oleville yksittäisille asuinrakennuksille. Nämä seitsemän rakennusta sijoittuvat alueelle, jolle ei voida osoittaa rakentamista meluhaitan vuoksi ja yksitäisten talojen suojaaminen melulta on kallista varsinkin kun melua tulee kahdelta eri väylältä ja talojen molemmilta puolilta. Talojen suorat tonttiliittymät joudutaan poistamaan viimeistään
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keskikaiteen toteuttamisen yhteydessä. Jo sitä ennen tulee liittyminen näiltä pihoilta tielle
vaikeutumaan liikennemäärien kasvun vuoksi. Nämä talot eivät ole suojelukohteita.
Alueella on suojeltuja rakennuksia, lähinnä paikallisesti arvokkaita rakennuksia tai pihapiirejä. Niihin ei liikennejärjestelyillä ole haitallisia vaikutuksia. Suojeltavat rakennukset on esitetty liitteen 14.1 – 14.3 kartoilla punaisella neliöllä. Tiedot ovat kaavatyön selvityksistä.
Melu
Rautatien ja maantien 637 meluvaikutuksia on selvitetty erikseen Rambollin toimesta talvella 2017 Piilopohjan-Kuukkalan kaava-alueen kohdalla. Tarkastelu käsittää seututien suunnassa alueen, joka ulottuu Leppävedeltä Vihtavuoren lähelle. Melualue on laskettu erikseen
rautatielle ja erikseen maantielle ja lisäksi on määritetty myös melualue niiden yhteisvaikutukselle.
Yhteisen melualueen laajuus on kuvattu seuraavan sivun kuvassa 36. Selvityksen mukaan
melualueelle jää useita asuinrakennuksia. Nykytilanteen melualueita ei selvityksessä ole laskettu. Ennustetilanteessa 2040 melualueelle jää 61 nykyistä rakennusta. Selvitysalueen eteläpuolella Asemanraitin alueella Leppävedellä on radan ja tien välissä vaikeasti suojattavia
rakennuksia lisäksi 19 kpl. Lisäksi on lasketun meluselvitysalueen pohjoispuolella arviolta 56 nykyistä asuinrakennusta melualueella. Suojaustarpeita on katsottu vain alustavasti ja ne
on esitetty liitteissä 14.1 – 14.3.

Kuva 36: Selvitysalueen päivämelutasot
(7-22) ennustetilanteessa 2040 radan ja
tien yhteisvaikutuksena ilman melusuojauksia.
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Mt:llä 638 ei ole yhtään rakennusta melualueella. Radan ja mt:n 638 risteyskohdalla on radan varressa muutamia taloja melualueella ja ne on laskettu edellä ilmoitettuihin määriin.
Päästöt
Nykytilanteeseen nähden päästöjen ja hiukkasten määrä nousee hiukan, koska ajonopeudet
nousevat ja liikennemäärä kasvaa. Ilmanlaadun vaikutuksia on arvioitu HSY:n julkaiseman
taulukon avulla (kuva 37). Siinä on liikennemäärien perusteella minimi- ja suositusetäisyydet asuinrakennuksille ja herkille kohteille liikenneväylän reunasta. Herkkiä kohteita ovat
mm. päiväkodit, peruskoulut, asukaspuistot, iäkkäiden asuntolat ja sairaalat.
Pakokaasupäästöjen laimentuminen tapahtuu tehokkaasti, koska maasto on avointa eikä
ruuhkaisia risteyksiä suunnitelman toteuduttua ole. Liikennemäärät (KAVL) mt:llä 637 ovat
17 500 – 11 300 välillä ja mt:llä 638 pääosin alle 5 000 ajon/vrk. Suunnittelualueella ei
maanteiden 637 ja 638 lähellä suositusetäisyydellä ole herkkiä kohteita. Asuinrakennuksille
suurimmalla liikennemäärällä olevalla tiellä minimietäisyys olisi 11 m ja suositusetäisyys 35
m kun interpoloidaan suoraviivaisesti alla olevasta taulukosta.
Rautatien ja maantien 637 välillä kuusi asuinrakennuksista on päästöjen kannalta suositusetäisyyttä lähempänä tietä. Lisäksi 16 muuta rakennusta on suositusetäisyyttä lähempänä tietä. Kaikki ovat kuitenkin minimietäisyyttä kauempana, yleensä 22 - 30 m:n päässä
tiestä. Osa piha-alueesta on suositusetäisyyttä lähempänä tietä mutta ei kuitenkaan minimietäisyydellä. Muut kohteet ovat suositusetäisyyden ulkopuolella.

Kuva 37: HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeet liikenteen terveyshaittojen vähentämiseksi.
Tärinä
Lähimmät rakennukset ovat kaikki sen verran kaukana tiestä, että riski tärinähaitoille on
melko pieni. Riskiä pienentää myös se, että alueen maaperä on pääosalla aluetta moreenia,
jossa ei tärinäaalto etene kovinkaan kauas.
Rautatiellä tärinähaitan riski on suurempi, koska siellä kuljetettavat massat ovat suurempia
ja paikoin talot ovat melko lähellä rataa. Tällainen tilanne on Tiituspohjan, AallosentienAsemaraitin, Järvilinnan, Multajoen, Tikkisentien, Sikomäen, Myllypuron ja Vihtavuoren kohdalla. Radan tärinävaikutuksia ei tässä yhteydessä ole tarkemmin selvitetty. Kaikki tärinälle
alttiit rakennukset ovat myös melualueella.
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5.3.

Taloudelliset vaikutukset
5.3.1.
Toteuttamisjärjestys
Hankkeen eri osia ei vielä tässä vaiheessa ole järjestetty toteuttamisvaiheisiin. Oleellista on
ollut selvittää mistä uusi maankäyttö voi liittyä nykyiseen tieverkkoon ja miten välityskyky
ja turvallisuus muuttuvat liikenteen lisääntyessä ja miten tien välityskyky tulevaisuudessa
voidaan turvata. Maankäytön toteuttamisjärjestys vaikuttaa myös tiestöllä tarvittaviin järjestelyihin.
Uusien alueiden rakentaminen voi alkaa tasoliittymäratkaisuin. Nykytila-analyysin, välityskykylaskelmien ja ennusteiden perusteella on arvioitu, että kiireellisimpiä toimia ovat mt:n
637 yksityistieliittymien vähentäminen sekä tasoristeysten vähentäminen. Useita liittymiä ja
tasoristeyksiä voidaan poistaa pienillä yksityistie- ja rinnakkaistiejärjestelyillä. Myös kevyen
liikenteen väylästön täydentäminen mt:n 637 suunnassa olisi turvallisuuden kannalta tärkeää. Samalla voitaisiin kehittää joukkoliikenteen palvelutasoa pysäkkiyhteyksiä kehittämällä.
Kun maankäyttö lisääntyy, niin alkavat viivytykset mt:n 638 pohjoisemmassa liittymässä ja
Vihtavuoren eritasoliittymän rampin liittymässä kasvaa ja toimivuus huononee. Molemmissa
liittymissä on jo nyt 60 km/h nopeusrajoitus turvallisuuden vuoksi. Leppäveden liittymän
muuttaminen eritasoliittymäksi ja Vihtavuoren eritasoliittymän täydentäminen kahdella suoralla rampilla tulee ajankohtaiseksi 5-10 vuoden kuluessa, ehkä jopa nopeammin. Roninmäen eritasoliittymä liittyy uuteen yhteyteen, joka tulee Liisanniemen sillalta seututielle 637.
Uusi yhteys luo edellytyksiä maankäytön kehittämiselle ja on siksi tarpeellinen. Se mm. vähentäisi liikennettä Kantolan alueella, jonne suuntautuu rakentamispainetta. Uutta yhteyttä
ei ole mielekästä liittää seututiehen tasoliittymänä. Tämä aiheuttaisi maaston korkeuserojen
vuoksi melko suuria hukkakustannuksia ja heikentäisi seututien liikenneturvallisuutta.
Suurista hankkeen osista toinen ajorata ja pohjoisempana ohituskaistat keskikaiteineen ja
liittymäjärjestelyineen voisivat olla myöhemmän vaiheen hankkeita, mutta kaavallisesti olisi
niihin jo tarpeen varautua.

5.3.2.
Toteuttamiskustannukset
Eri kohteiden kustannuksia on arvioitu tiepituuksien, tietyyppien ja siltaneliöiden perusteella.
Laskelmat ovat tarkemmin liitteessä 16 ja yhteenvetona alla olevassa taulukossa 5. Työmaatehtävien osuudeksi on arvioitu 20 % ja tilaajatehtävien osuudeksi 30 % Liikenneviraston hankkeiden kustannuslaskentaohjeen mukaisesti.
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Taulukko 5: Alustava arvio hankkeen eri osien toteuttamiskustannuksista:

Kustannusarvio
Liikenneselvitys Piilopohja-Kuukkala ja mt 637
Kohteet

maarak.ind. 111,7, 2/2017 (2010=100)
työmaa- ja
rakennuskustannukset
tilaajatehtäv
kustannus
yhteensä
ät

Eritasoliittymät mt 637

ETL Vihtiäläntie (2009 suunnitelmasta)
ETL Leppävesi
ETL Vihtavuori
ETL Roninmäki + uusi tie
Eritasoliittymät yhteensä

4 439 000
4 265 000
877 000
5 459 000
15 040 000

6
6
1
8
22

658
397
315
188
560

500
500
500
500
000

Katuverkko
Maaston muotoilu, Sorakuopat
Soratie vaihe 1
Soratie vaihe 2
Katuverkko, Piilopohja-Kuukkala
Katuverkko yhteensä

1 355
414
1 845
4 836
8 450

000
000
000
000
000

677
207
922
2 418
4 225

500
000
500
000
000

2 032
621
2 767
7 254
12 675

500
000
500
000
000

Muut mt 637 järjestelyt ennen lisäkaistoja
Asemaraitin kohta, tiet vaihe 1
Järvilinnan J-tieyhteys ja pysäkit
Haavistontien liittymä, eri suunnitelmasta
mt 638 poikkileikkauksen levennyt
Muut järjestelyt yhteensä

322
645
450
646
2 063

000
000
000
000
000

161
322
225
323
1 031

000
500
000
000
500

483
967
675
969
3 094

000
500
000
000
500

Lisäkaistat liittymäjärjestelyineen
Vihtiäläntie - Leppävesi, 2+2+k
Ohituskaista Leppävesi-Vihtavuori, 1+2+k
Ohituskaista Vihtavuori-Roninmäki, 1+2+k
Ohituskaista Roninmäki - Kataanmäki, 1+2+k
Toinen ajorata ja ohituskaistat yhteensä
Kaikki yhteensä
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2 219 500
2 132 500
438 500
2 729 500
7 520 000

3 566 000
1 987 000
1 473 000
1 421 000
8 447 000
34 000 000

1 783 000
993 500
736 500
710 500
4 223 500
17 000 000

5 349 000
2 980 500
2 209 500
2 131 500
12 670 500
51 000 000
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Kevyen liikenteen väylät
Kevyen liikenteen alikulku
Risteyssilta / rautatien alikäytävä

työkeskus
ammattiopisto

Liikennemäärät KVL2013?

Tasoristeykset

Näkemältään liittymiskelpoiset osuudet
Mt638
Liite 13
Mittakaava 1:5000/1:500

Koord. ETRS-GK26

Leppäveden eritasoliittymä

Liite 15

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaukset VE1

Mittakaava 1:5000/1:500

Koord. ETRS-GK26

Leppäveden eritasoliittymä

Liite 16

Suunnitelmakartta ja pituusleikkaukset VE2

Mittakaava 1:5000/1:500

Koord. ETRS-GK26

Kustannusarvio

LIITE 19

Liikenneselvitys Piilopohja-Kuukkala ja mt 637 maarak.ind. 111,7 / 02/2017 (2010=100)

Eritasoliittymät mt 637

yks

pituus tai
eur /
määrä
yksikkö

ETL Vihtiäläntie (2009 suunnitelmasta)

kustannus
4 439 000

ETL Leppävesi
tien 637 siirto

m

1 180

550

649 000

tie 638 ja jatke Seppäläntielle

m

640

550

352 000

rampit 3 kpl erk/liitt-kaitoineen

m

1 880

450

846 000

jkpp-tiet ja pysäkit

m

2 200

220

484 000

risteyssilta

m2

920

1700

1 564 000

jkpp-silta

kpl

1

250000

250 000

melusuojaus

m

300

400

120 000
4 265 000

ETL Vihtavuori
rampit 2 kpl

m

1 000

450

450 000

nykyrampin erkanemis/liittymiskaistat

m

560

450

252 000

suuntaisliittymmän tekeminen

m

100

450

45 000

myllyojan rumpu ja penger

m

6

3000

18 000

melusuojaus

m

280

400

112 000
877 000

ETL Roninmäki
risteävä tie ja jatke Liisanniemen sillalle m

1 760

550

968 000

rampit 4 kpl

m

1 820

450

819 000

jkpp-tiet ja pysäkit

m

2 600

220

572 000

risteyssilta

m2

920

1700

1 564 000

jkpp-silta

kpl

1

250000

250 000

Y-tieyhteys Haaviston alue (2 taloa)

m

500

150

75 000

Rinnakkaistie Haavistontie-Uusi tie

m

1 420

450

639 000

melusuojaukset, 4 kohdetta

m

440

400

176 000

Leppälän tasoristeyksen poisto

kpl

1

30000

30 000

Uusi yhteys radan taakse

m

120

550

66 000

tasoristeys varoituslaittein

kpl

1

300000

300 000
5 459 000

Eritasoliittymät yhteensä

15 040 000

sivu 1
ind.korjattu, sisältyy
J-tie 638:lle asti

Katuverkko, Soratien alue, ilman
poikittaisyhteyksiä

yks

pituus tai
eur /
määrä
yksikkö

kustannus

sivu 2

Soratie vaihe 1
maaston muotoilu ja tiivistys

m2

96 000

5

480 000

väistötila ja liittymä, 638

kpl

1

60 000

60 000

katu

m

340

450

153 000

sadevesiviemäröinti ja purku itään

m

670

300

201 000
894 000

Soratie vaihe 2
maaston muotoilu ja tiivistys

m2

175 000

5

875 000

katu

m

1 100

450

495 000

jkpp-tie

m

1 450

200

290 000

kiertoliittymät 3 kpl

kpl

3

150000

450 000

sadevesiviemäröinti

m

1 000

250

250 000

jkpp-tiet ylikulkukäytävälle/638

m

800

200

160 000

jkpp-silta yli 638-tien

m2

200

1000

200 000
2 720 000

Katuverkko, Piilopohja-Kuukkala
Pääkatu+J-tie Kuukkalantiehen asti

m

930

600

558 000

Pääkatu+J-tie loppuun

m

2 130

600

1 278 000

J-tieyhteys Soratielle

m

500

220

110 000

kokoojatie Järvilinnan

m

550

300

165 000

Kokoojatie Tikkisentielle

m

790

300

237 000

jatke Tikkisentieltä Sikomäentielle

m

550

300

165 000

100

500

50 000

1 350

400

540 000

1 250 000

250 000

autotallin erityistoimet (esim tukimuuri tms)m2
kokooja Kuukkalantiellä ja poikittaisyhteys m
jkpp-alikulkukäytävä 638

kpl

638:n rinnakkaiskatu TP-1 ja K-1

m

1 520

400

608 000

pohjoisen teollisuusalueen kadut

m

700

400

280 000

yhteys Piilopohja-vihtavuori, kunnostus

m

2 380

250

595 000
4 836 000

Katuverkot yhteensä

8 450 000

Muut mt 637 järjestelyt (ilman lisäkaistoja)
Asemaraitin kohta, tiet vaihe 1

m

750

200

150 000

melusuojaus, asemanraitti

m

430

400

172 000

Järvilinna, J-tie

m

380

250

95 000

2 J-siltaa Järvilinnaan

kpl

2

275000

550 000

Haavistontien liittymä, eri suunnitelmasta

450 000 ind.korjattu
1 417 000

Muut mt 638 järjestelyt
Poikkileikkauksen leventäminen n. 7/6,5 > 9/7
m

3 230

200

646 000 Pohjavesisuojausta

Lisäkaistat liittymineen (ilman Mliittymäasioita, joita ei ole selvitetty)

yks

pituus tai
eur /
määrä
yksikkö

kustannus

Vihtiäläntie - Leppävesi
toinen ajorata ja keskikaide 2+2+k

m

3280

750

2 460 000

talon kulkuyhteys tms., Tiituspohja

kpl

1

76 000

76 000

Y-tie Rinnetie-Vihtiäläntie+kallioleikk.

m

860

400

344 000

Asemaraitin jatke 638:lle (+liit. Poisto)

m

570

300

171 000

Asemaraitin jatke radan alitse

m

330

350

115 500

Asemaraitin jatkeen ratasilta 7m x 3m

kpl

1 350 000

350 000

Muuntoaseman liittymän siirto

m

300

80

24 000

Kauramaantien kunnostus (liitt sulkem.) m

850

30

25 500
3 566 000

Ohituskaista Leppävesi-Vihtavuori
ohituskaistan rakentaminen 1+2+k

m

2 500

600

1 500 000

talon kulkuyhteys tms.

kpl

1 100 000

100 000

Y-tie Kettula-Vihtamäki-Pekkalantie

m

780

250

195 000

Tikkasentie, talot/melusuoja

m

140

400

56 000

Riipisen tasoristeyksen poisto

kpl

1

36000

36 000

talon kulkuyhteys Myllyojan luona

kpl

1 100 000

100 000
1 987 000

Ohituskaista Vihtavuori-Roninmäki
ohituskaistan rakentaminen 1+2+k

m

1850

600

1 110 000

talon kulkuyhteys

kpl

1 100 000

100 000

Horontien muutos

m

980

100

98 000

Y-tieyhteys talo-Hermannintie

m

180

250

45 000

melusuojaus/Hermannintie

m

300

400

120 000
1 473 000

Ohituskaista Roninmäki - Kataanmäki
ohituskaistan rakentaminen 1+2+k

m

1615

600

969 000

Y-tie taloilta Lemettiläntielle

m

440

250

110 000

melusuojaus Ravitien kohdalla

m

465

400

186 000

melusuojaus Petäälammentien kohdalla

m

390

400

156 000
1 421 000

Toinen ajorata ja ohituskaistat järjestelyineen yhteensä

Kaikki rakennuskustannukset yhteensä

8 447 000

34 000 000
20 %

6 800 000

suunittelutehtävät

8%

2 720 000

rakennuttamis- ja omistajatehtävät

22 %

7 480 000

Työmaatehtävät (foren mukaan)
Tilaajatehtävät (foren mukaan)

Kaikki yhteensä

51 000 000

sivu 3

