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ALUEVARAUSSUUNNITELMA

ESIPUHE

Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien liikenneturvallisuutta lisäävien toimenpiteiden toteutuksesta Vesangantielle välillä Ruokkeentie – Raviraitti. Suunnitteluväli
käsittää yhdystien 16684 (Ruoke) kokonaan ja yhdystiestä 6015 (Könkkölä – Kypärämäki) osuuden väliltä Könkkölän liittymä – Raviraitti Jyväskylän kaupungin alueella. Suunnitelmassa selvitettiin kevyen liikenteen
väylän linjauksen perusratkaisua ja tilanvaraustarvetta Ruokkeen alueen
asemakaavaluonnosta sekä myöhempää jatkosuunnittelua varten.
Suunnitelma on tyypiltään esisuunnitelma, jolla ei ole oikeudellisia vaikutuksia.
Aluevaraussuunnitelma on laadittu Keski-Suomen ELY–keskuksen ja
Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Suunnittelutyötä on ohjannut liikennejärjestelmäasiantuntija Minna Immonen Keski-Suomen ELYkeskuksesta ja Timo Vuoriainen Jyväskylän kaupungilta. Työ käynnistyi
elokuussa 2014 ja on valmistunut marraskuussa 2014. Työn aikana on
suunnittelukohteen ongelmista ja kehittämistarpeista keskusteltu suunnitteluryhmän kokouksissa, joihin Minna Immosen ja Timo Vuoriaisen lisäksi ovat osallistuneet Jyväskylän kaupungilta kaavoittaja Nana Pentti
sekä Keski-Suomen ELY-keskuksesta suunnittelupäällikkö Pasi Pirtala.
Aluevaraussuunnitelma on tehty Ramboll Finland Oy:n Jyväskylän toimistossa, jossa suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet projektipäällikkö Keijo Ahonen ja suunnittelija Timo Pitkänen. Siltalan sillan suunnittelusta on vastannut projektipäällikkö Harri Koskinen Ramboll Finland
Oy:n Tampereen silta-yksiköstä.
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SUUNNITTELUKOHDE
Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa ulottuen Ruokkeelta Killerin alueelle. Työssä tutkittiin kevyen liikenteen järjestelyjä
ja niihin liittyviä liikenneturvallisuusratkaisuja Vesangantielle yhteensä
noin 3,1 kilometrin matkalla. Vesangantie muodostuu suunnitteluvälillä yhdysteistä 16684 ja 6015. Yhdystie 16684 (Ruoke) liittää Ruokkeentien ja yhdystien 6015 toisiinsa. Yhdystie 6015 (Könkkölä – Kypärämäki) on tärkeä tieyhteys valtatieltä 23 Jyväskylän keskustaan
Kypärämäen ja Savelan kautta. Yhdystie päättyy Nisulankadun liittymään ja Savelankadun liittymään, josta Vesangantie jatkuu edelleen
katuna. Yhdystie 6015 on asemakaavoissa osoitettu katualueena.
Nykyisellään Vesangantiellä ei suunnitteluvälillä ole kevyen liikenteen
väylää, mutta koko tieosuus on valaistu.
Kohteen tarkempi sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1 Suunnittelualue.
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Aluevaraussuunnitelman laatimisen lähtökohtana oli tarve määrittää
kevyen liikenteen järjestelyjen tilanvaraustarpeet Ruokkeen kohdalle
laadittavana olevan asemakaavan tarpeisiin, mutta tehtävään sisältyi
myös muiden liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden tutkiminen välille Ruokkeentie - Killeri.
Jyväskylän kaupunki on laatinut yhdystielle 6015 kevyen liikenteen
väylän katusuunnitelman vuonna 2011. Suunnitelman mukaista väylää ei ole toteutettu Raviraitin ja Sykeraitin liittymien väliselle noin 750
metrin pituiselle osuudelle. Yhdystiellä 6015 on 1,0 metriä leveät
päällystetyt pientareet, jotka parantavat jonkin verran kevyen liikenteen olosuhteita. Yhdystiellä 16684 Könkkölästä Ruokkeen suuntaan
menevällä Vesangantien osuudella on vain 0,25 metrin pientareet, joten kevyt liikenne joutuu liikkumaan ajoradalla autoliikenteen seassa.
Lisäksi näkemät tällä tieosuudella ovat paikoin huonot, joka edelleen
heikentää myös kevyen liikenteen turvallisuutta. Nopeusrajoitus on 40
- 50 km/h Ruokkeen kylän kohdalla, 70 km/h Ruokkeen ja Könkkölän
välillä sekä 60 km/h Könkkölästä Killerin suuntaan. Vesangantien ajoradan leveys suunnittelualueella vaihtelee 6,0 – 9,5 metrin välillä.
Yhdystien 16684 KVL (keskivuorokausiliikenne) vuonna 2012 oli 579
ajon./vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli 4,1 %. Yhdystien 6015
KVL vuonna 2012 oli 3910 ajon./vrk, josta raskaan liikenteen osuus
oli 2,1 %. Kevyen liikenteen liikennemääristä ei ole tierekisteritietoa.
Vesangantien liikennemäärät sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen osalta tulevat Ruokkeen alueen kaavoittamisen seurauksena
kasvamaan erityisesti yhdystien 16684 osuudella.
2.2

Tavoitteet
Aluevaraussuunnitelman tavoitteena oli sellaisten toimenpiteiden
suunnittelu, joilla Vesangantien yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita parannetaan.
Toimenpiteitä suunniteltaessa on etsitty ratkaisuja, joilla tarkasteluvälin liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja jotka ovat perusteltuja toteuttaa nykyisen ja maankäytön kehittymisen myötä kasvavan liikennetilanteen kannalta. Tällaisia ovat kevyen liikenteen ratkaisujen lisäksi mm. erilaiset ajonopeuksia hillitsevät toimenpiteet.
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TOIMENPIDE-EHDOTUS
Suunnitelman tausta-aineistoa on saatu Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta ja johto- ja laitetietojen osalta Jyväskylän
Energialta, Elenialta sekä johtotiedosta. Siltalan sillan tiedot ovat siltarekisteristä.
Suunnittelun aikana tehtiin maastokatselmus.
Raportin suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset on laadittu Jyväskylän kaupungilta saadun pohjakartan, kaavaluonnoksen ja laserkeilausaineiston (maastomallin) perusteella.
Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Vesangantielle välille Ruokkeentie - Raviraitti noin 3,1 kilometrin matkalle.
Ruokkeentien liittymässä suunniteltu kevyen liikenteen väylä on sovitettu yhteen vuonna 2004 valmistuneen yhdystien 16685 Ruoke – Palokka kevyen liikenteen tiesuunnitelman Vt 18 parantaminen välillä
Vesanka - Ruoke, Jyväskylän maalaiskunta kanssa. Raviraitin liittymässä aluevaraussuunnitelman väylä liittyy Jyväskylän kaupungin
laatimaan Vesangantien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaan.
Kevyen liikenteen väylä on esitetty toteutettavaksi 3 - 5 metrin välikaistallisena Vesangantien pohjois- ja itäpuolelle, lukuun ottamatta
Ruokkeen asutuksen kohtaa paaluvälillä 310 – 940, jossa kevyen liikenteen väylä esitetään toteutettavaksi reunakivellisenä.
Paaluvälillä 240 - 960 Vesangantien linjausta esitetään siirrettäväksi
enimmillään 1,5 metriä, jotta reunakivellinen kevyen liikenteen väylä
mahtuu kokonaan nykyiselle tiealueelle. Vesangantien siirtoa esitetään tässä suunnitelmassa maankäytön tarpeista lähtien, koska
Ruokkeen asemakaavaehdotuksessa kaava-alueen raja on linjattu
nykyisen tiealueen mukaan. Suunnitelman mukaisella poikkileikkauksella toteutettuna reunakivellinen väylä sopii nykyisten pensasaitojen
ja maantien väliin ilman Ruokkeentien linjauksen siirtoa, mutta ei nykyiselle tiealueelle.
Ajonopeuksien hillitsemiseksi Ruokkeen asutuksen kohdalla esitetään
Vesangantielle paaluille 320 ja 640 hidastetöyssyt sekä paaluvälille
410 - 500 korotettu osuus, jolle sijoittuu Timolantien katuliittymä. Tällä
kohdalla olevat pysäkkilevikkeet poistetaan ja linja-autot pysähtyvät
korotetulla osuudella tien molemmin puolin merkityille pysäkkipaikoille. Muut suunnitteluvälin linja-autopysäkit säilyvät ennallaan, mutta
pysäkkien mitoitus on tarkistettava suunnitteluohjeita vastaavaksi jatkosuunnittelun aikana.
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Nykyinen Siltalan silta korvataan uudella putkisillalla, joka esitetään
rakennettavaksi noin 10 metriä nykyisestä sillasta Ruokkeentien
suuntaan.
Yhdysteiden 16684 ja 6015 liittymässä esitetään kevyen liikenteen
yhteys Vesangantien liittymän yli valtatien 23 suuntaan.
Könkkölän ja Killerin välisellä osuudella tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää nykyisiä Vesangantien suuntaisia ulkoilureittikäytössä olevia
tiepohjia kevyen liikenteen väylän toteutuksessa.
Suunnittelukokouksissa käytyjen keskustelujen perusteella päädyttiin
kuitenkin ratkaisuun, jossa kevyen liikenteen väylä sijaitsee lähempänä Vesangantietä siten, että välikaistan leveys säilyy suurin piirtein
saman levyisenä koko suunnitteluosuudella. Kevyen liikenteen väylä
linjautuu osittain nykyisen ulkoilureitin päälle noin paaluvälillä 2830 –
2990, joten tälle osuudella on esitetty raivattavaksi uusi kulku-ura kevyen liikenteen väylän viereen. Näin alueen ulkoilureittejä voidaan
edelleen hyödyntää myös jatkossa.
Kevyen liikenteen väylän leveys on 3,75 metriä reunakivellisellä
osuudella ja muutoin 3,5 metriä. Tiealuevaraukset on tehty 1:2 luiskakaltevuuksien mukaan. Rinnealueilla ja paikoissa, joissa 1:2 leikkausluiska johtaisi suuriin maaleikkauksiin ja aluevarauksiin, on tiealuerajaukset määritetty 1:1,5 kaltevuuden mukaan.
Välikaistallisilla osuuksilla kuivatus hoidetaan avo-ojin. Reunakivellisen kevyen liikenteen väylän kohdalla Vesangantie kuivatetaan sadevesikaivojen ja hulevesiviemärin kautta.
Kevyen liikenteen väylän tasaus ei kaikilta osin myötäile suoraan Vesangantien tasausta vaan jyrkimmissä paikoissa pituuskaltevuutta on
loivennettu Vesangantien ja kevyen liikenteen väylän korkeuseroa
muuttamalla. Enimmillään kevytväylän pituuskaltevuus on 6,7 %.
Kevyen liikenteen väylän järjestelyt on esitetty yksityiskohtaisemmin
suunnitelman liitteinä 1-3 olevilla suunnitelmakartoilla, joissa myös
sekä pituusleikkaukset että tyyppipoikkileikkaukset on esitetty.
Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu ja linjattu siten, että välikaistallisilla osuuksilla nykyisiä valaisinpylväitä ei tarvitse siirtää. Reunatuellisella osuudella Vesangantien linjausta esitetään siirrettäväksi, minkä
vuoksi tien vieressä nykyisin oleva sähkölinja täytyy purkaa ja siirtää.
Samalla myös sähköpylväissä olevat valaisimet joudutaan purkamaan ja rakentamaan tälle välille uusi valaistus. Uuden valaistuksen
sijoittelu reunatuellisen kevytväylän osuudella sekä muilta osin nykyisen valaistuksen riittävyys tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
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Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden johdosta yhdysteiden
16684 ja 6015 liikenneturvallisuus paranee erityisesti jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden osalta uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen
myötä.
Kun aluevaraussuunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen väylä ja
puuttuva osuus Raviraitin ja Sykeraitin välillä valmistuu, toteutuu samalla lähes 8 km pitkä yhtenäinen pyöräilyreitti Ruokkeelta Jyväskylän kaupungin keskustaan. Tämä on entistäkin merkittävämpää sitten,
kun Ruokkeen alueen kaavoitus etenee, alueen asukasmäärä kasvaa
ja liikenne Vesangantiellä lisääntyy.
4.2

Maankäyttö
Ruokkeen asemakaavahankkeen tavoitteena on uusi pientalovaltainen asuinalue. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 44 ha ja siihen sisältyy sekä kaupungin että yksityisen omistamia maa-alueita.
Ruokkeen alueella on valmiina vesihuollon runkoverkko. Olemassa
olevien putkien ja kaapeleiden sijainti sekä siirto/suojaustarpeet tulee
huomioida jatkosuunnittelussa. Paaluvälillä 0 - 370 vesijohto ja viemäri sijaitsevat Vesangantien eteläpuolella, paaluvälillä 370 - 880 tien
pohjoispuolella.
Vesangantien ympäristö on enimmäkseen vaihtelevaa metsämaisemaa. Ruokkeen kohdalla asutus painottuu pääosin tien pohjoispuolelle, eteläpuolella aluetta rajaa rautatie. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sijoittuvat nykyisen tien vaikutuspiiriin ja tieympäristön kasvillisuus säilytetään mahdollisimman alkuperäisenä.
Ruokkeen asemakaava-alueen kohdalla Vesangantien linjausta on
ehdotettu siirrettäväksi enimmillään 1,5 metriä etelään noin 720 metrin matkalla. Tällä toimenpiteellä ehdotettu kevyen liikenteen väylä
mahtuu nykyiselle tiealueelle mutta toisaalta tiealuetta täytyy leventää
vastaavasti Vesangantien eteläpuolella. Muilta osin tiealuetta joudutaan leventämään kevyen liikenteen väylän toteutuksen vaatimalta
alueelta. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää, voidaanko Ruokkeen
omakotitonttien kohdalla kaava-alueella maanomistajien kanssa sopia
kevytväylän toteutuksesta siten, että Vesangantien linjausta ei tarvitse siirtää.
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TOTEUTUSKUSTANNUKSET
Hankkeen kustannusarvio on laskettu hankeosalaskentamenetelmää
hyödyntäen ja ne perustuvat vuoden 2014 hintatasoon.
Esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ovat alustavan arvion mukaan yhteensä noin 1 140 000 € (alv 0%). Kustannuksiin sisältyy yhteiskustannukset (15%), mutta ei maanlunastus- ja korvauskustannuksia eikä kaapelointi- ja johtosiirtokustannuksia. Johto- ja kaapelisiirtokustannusten osuudeksi arvioidaan noin 35 000 €, josta suurimman osuuden vie nykyisen sähkölinja purku ja kaapelointi Ruokkeentien varressa noin paaluvälillä 200 - 950.
TOIMENPIDE
Kevyen liikenteen väylä
Vesangantien järjestelyt
Siltalan silta
Yhteiskustannukset ~15%
YHTEENSÄ

KUSTANNUS (€)
690 000 €
220 000 €
85 000 €
145 000 €
1 140 000 €

Taulukko 1 Arvioidut hankkeen toteutuskustannukset.

6.

JATKOTOIMENPITEET
Seuraavassa vaiheessa suunnittelualueesta tehdään maaperätutkimukset sekä tarkentavat maastomallimittaukset, joiden perusteella
mm. kevyen liikenteen väylän rakennekerrokset, linjauksen sijainti ja
liittymäjärjestelyt voidaan suunnitella.
Aluevaraussuunnitelmasta tehtävän jatkosuunnittelupäätöksen jälkeen voidaan laatia tie- ja katusuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisemmat suunnitelmat mm. tarvittavien tilanvarausten ja rakennuskustannusten määrittämiseksi.
Jatkosuunnittelussa tulee selvittää, onko Ruokkeen omakotitonttien
kohdalla kaava-alueella mahdollista päästä ratkaisuun, jossa Vesangantien linjausta ei tarvitse siirtää. Omakotitalotonttien pensasaitarivi
on toteutettu sellaiseen kohtaan, että kevyen liikenteen väylä olisi
mahdollista toteuttaa pääosin Vesangantien ja omakotitalotonttien yhtenäisen pensasaitarivin väliin. Mikäli tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät mahdu kaavan rajaamalle tiealueelle, joudutaan kaavaa muuttamaan.
Tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa.
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Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Valokuvia suunnittelualueelta

Kuva 1: Näkymä Ruokkeentien liittymän suuntaan (pl 130). Pysäkin kohdalla jkpp-tie toteutetaan
reunatuellisena

Kuva 2: Näkymä Ruokkeen suuntaan (pl 130). Jkpp-tie välikaistallisena

Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä
Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Kuva 3: Nykyinen vanha ja huonokuntoinen Siltalan silta ehdotetaan purettavaksi.

Kuva 4: Ruokkeen omakotitalotonttien kohdalla reunakivellinen jkpp-tie. Nykyiset pensasaidat säilyvät

Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä
Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Kuva 5: Vesangantien linjauksen siirto Ruokkeen taajaman kohdalla. Sähkölinja purettava/siirrettävä

Kuva 6: Reunakivellinen jkpp-tie päättyy Ruokkeen taajaman jälkeen linja-autopysäkin kohdalle

Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä
Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Kuva 7: Vaihtelevat korkeuserot metsäisellä osuudella välillä Ruoke - Könkkölä

Kuva 8: Näkymä Könkkölän kohdalta Keuruuntien suuntaan (~ pl 2430). JKpp-tie välikaistallisena

Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä
Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Kuva 9: Näkymä Könkkölän kohdalta (~ pl 2430) Killerjärven suuntaan. jkpp-tie välikaistallisena

Kuva 10: Ulkoilureitti Vesangantien varrella Könkkölän ja Killerin välillä

Vesangantien (Mt 16684 ja mt 6015) kevyen liikenteen järjestelyt välillä
Ruokkeentie - Raviraitti. Aluevaraussuunnitelma,
Kuvaliite

Kuva 11: Raviraitin liittymä, jossa jkpp - tien linjaus liittyy Vesangantien katusuunnitelman mukaiseen
kevyen liikenteen väylään.

Kuva 12: Rakennettu jkpp-tie päättyy Sykeraitin liittymässä olevan linja-autopysäkin kohdalle

