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Tiivistelmä 
Tien merkitys 

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on erittäin merkittä-
vä henkilöliikenteen ja kuljetusten reitti. Se kuuluu 
TEN-T-ydinverkkoon (väli Helsinki–Haaparanta) ja 
maanteiden pääväyliin (LVM:n asetus pääväylistä 
ja niiden palvelutasoista). 

Yleissuunnitelman suunnittelualue käsittää noin 
14 km pitkän osuuden Vehniän kylän ja Kuorejo-
en vesistösillan välillä. Suunnittelukohde sijoittuu 
Laukaan ja Uuraisten kuntien sekä Äänekosken 
kaupungin alueelle. Hanke liittyy eteläpäässä ra-
kenteilla olevaan Kirri–Tikkakoski-hankkeeseen 
sekä samassa yhteydessä toteutettavaan Vehniän 
eritasoliittymään. Hankkeen pohjoispuolelle on v. 
2017 valmistunut valtateiden 4 ja 13 eritasoliittymä. 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet liittyvät liiken-
teen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. 
Tavoitteet on muodostettu palvelutasolähtöisen 
kehittämisselvityksen, maakuntakaavan sekä 
TEN-T-verkon vaatimusten perusteella. Hankkeen 
tavoitteet ovat linjassa myös Maanteiden ja rauta-
teiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta annetun 
asetuksen kanssa. 

Suunnittelujakson tekninen tavoitetilanne on 
2+2-kaistainen moottoritie, jonka nopeusrajoitus 
on 100 km/h ja liittymät eritasoliittymiä. Tavoiteti-
laan kuuluu myös tarvittavien melu- ja pohjavesi-
suojausten toteuttaminen. Tavoitetilaan edetään 
vaiheittain. 

Nykytilanne ja kehittämistarpeet 

Valtatie 4 on suunnittelualueella pääosin kaksikais-
tainen tie. Jakson pohjoisosassa Hirvaskankaan 
eritasoliittymän pohjoispuolella on keskikaiteellinen 
2+1-kaistainen ohituskaistaosuus, jolla on ohi-
tuskaistat molempiin suuntiin. Suunnittelujakson 
liikennemäärä on 12 400 – 13 100 ajon./vrk (KVL 
2017). Raskasta liikennettä on noin 1500–1800 
ajon./vrk eli 11–14 % vuorokausiliikenteestä. Arki-
sin raskasta liikennettä on enemmän. 

Nopeusrajoitus on kaksikaistaisella osuudella 80 
km/h ja ohituskaistaosuudella 100 km/h. Hirvas-
kankaalla sijaitseva valtatien 4, kantatien 69 ja 
maantien 627 liittymään on rakennettu eritasoliit-
tymä v. 2011. Lisäksi alueella on kaksi yksityistei-
den eritasoliittymää Hirvaskylällä ja Rannankylällä. 
Vehniän ja Hirvaskylän välillä valtatiellä on useita 
yksityistieliittymiä. 

Suunnittelujakson liikenteellinen palvelutaso on jo 
nykytilanteessa heikentynyt. 100. huipputunnin eli 
noin kaksi kertaa viikossa toistuvan liikennetilan-
teen HCM-palvelutaso on ohituskaistaosuudella 
D, välttävä, ja muualla E, huono. Liikennemäärien 
kasvaessa palvelutaso heikkenee entisestään ja 
vuoden 2040 liikennetilanteessa palvelutaso on 
ennusteen mukaan F, erittäin huono, ja ohituskais-
taosuudella E, huono. 

Suunnittelualueella ei ole yhtenäistä jalankulku- ja 
pyöräverkkoa. Hirvaskankaan taajamassa on jalan-
kulku- ja pyöräilyväyliä lähinnä katujen yhteydessä 
sekä kantatien 69 ja seututien 627 varressa. 

Valtatie 4 on keskeinen joukkoliikennereitti ja jouk-
koliikenteen laatukäytävä. Valtatietä käyttävät niin 

pitkämatkainen, seudullinen kuin paikallinenkin 
linja-autoliikenne. Osa suunnittelualueen läpi aja-
vista pikavuoroista ei pysähdy suunnittelualueen 
pysäkeillä. 

Suunnittelujaksolla on vuosina 2013–2017 tapah-
tunut yhteensä 62 poliisin tietoon tullutta liiken-
neonnettomuutta, joista 17 on johtanut henkilö-
vahinkoihin. Tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat 
hirvi- ja peuraonnettomuudet. Kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista lähes kaikki ovat olleet 
kohtaamisonnettomuuksia. Liikennemäärien kasvu 
lisää onnettomuusriskiä. 

Tieliikenteen melusta aiheutuu viihtyvyyshaittaa 
alueen asukkaille ja muille käyttäjille sekä eläimille. 

Suunnittelualueella ja sen ympäristössä on sekä 
luonto- että kulttuuriympäristöarvoja. Tien lähistöllä 
on mm. liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä, mui-
naisjäännöksiä ja paikallisesti arvokkaita maisema-
alueita. Hirvaskankaalla on vedenhankintaa varten 
tärkeä pohjavesialue. Pohjavesialueen kemiallinen 
tila on huono. 

Vaihtoehtotarkastelut 

Yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin vaihtoehto-
tarkasteluja valtatien geometrialle ja liittymäratkai-
suille. Poikkileikkauksen osalta tarkasteltiin kahta 
vaihtoehtoa: keskialueellinen tai keskikaiteellinen 
poikkileikkaus. Ratkaisut valittiin siten, että ne so-
veltuvat liittyviin suunnitelmiin jakson kummassakin 
päässä sekä Hirvaskankaan eritasoliittymään jak-
son puolivälissä. 

Valtatien linjausta ja tasausta optimoitiin kustan-
nusten ja luonto- ym. vaikutusten suhteen. Tietä 

parannetaan pääosin nykyisen ajoradan päälle, 
mutta Iso-Hirvasen kohdalla noin 3 km matkalla ja 
suunnittelualueen pohjoisosassa Mustikkamäen 
kohdalla noin 2,3 km matkalla valtatie linjataan ny-
kyisen ajoradan länsipuolelle. 

Rinnakkaistiejärjestelyissä vaihtoehtotarkasteluja 
tehtiin mm. liito-oravakohteiden lähistöllä sekä ylei-
sötilaisuudessa esitettyjen toiveiden perusteella. 
Vaihtoehtotarkasteluissa pyrittiin etsimään ratkai-
suja, joilla voidaan kiertää arvokkaat luontokohteet 
sekä minimoida asutukselle ja maanviljelykselle 
aiheutuvaa haittaa. 

Hirvaskylän kohdalla tarkasteltiin eritasoliittymän 
tarvetta ja liittymätyyppiä. Liittymä on olennainen 
Hirvaskylälle kaavoitetun maankäytön toteutumi-
sen kannalta. Yleissuunnitelmassa esitetään Hir-
vaskylälle rombinen eritasoliittymä, jossa sivutie 
alittaa päätien. Ratkaisu on vastaava kuin Vehniäl-
lä ja Hirvaskankaalla. 

Riistaeläinalikulun sijoittamiseksi tarkasteltiin kahta 
vaihtoehtoa. 

Suunnitelman kuvaus 

Valtatien poikkileikkaus on 2+2-kaistainen. Suun-
nittelualueen eteläisellä osuudella välillä Vehniä– 
Hirvaskangas on keskialueellinen poikkileikkaus, 
joka vastaa Kirri–Tikkakoski-osuuden tiesuunnitel-
massa esitettyä poikkileikkausta. Hirvaskankaalta 
pohjoiseen esitetään keskikaiteellinen poikkileikka-
us, joka on samanlainen kuin Kuorejoen kohdalle 
suunniteltu ratkaisu. Valtatien suunnittelunopeus 
on koko matkalla 100 km/h. Valtatielle suunnitel-
laan yksi uusi eritasoliittymä (Hirvaskylä) sekä 
Hirvaskankaan eritasoliittymää täydennetään. 
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Nykyiset yksityistieliittymät poistetaan ja kulkuyh-
teydet valtatielle järjestetään rinnakkaisväylien ja 
eritasoliittymien kautta. 

Koko suunnittelujaksolle toteutetaan rinnakkais-
tie, joka on asemakaavoitetulla alueella katu ja 
muualla maantie. Välillä Vehniä–Hirvaskangas 
rinnakkaistie sijoittuu valtatien länsipuolelle ja vä-
lillä Hirvaskangas–Huutomäki valtatien itäpuolelle. 

Osittain rinnakkaisteiden järjestelyt on ratkaistu 
erillisissä tiesuunnitelmissa. Suunnittelualueen ny-
kyisille kaduille ei esitetä muutoksia. 

Rinnakkaistien varteen esitetään jalankulku- ja 
pyörätie koko matkalle välille Vehniä–Hirvaskan-
gas. Jalankulku- ja pyöräliikenne risteää valtatien 
kanssa vain eritasossa. Alikulkupaikkoja on esitetty 
yhdeksän. 

Valtatien parantamisen yhteydessä suurin osa ny-
kyisistä linja-autopysäkeistä poistuu. Uudet pysäkit 
rakennetaan eritasoliittymien yhteyteen ja rinnak-
kaistien varteen. 

Yleissuunnitelmassa esitetään yhteensä 9 uutta 
tai uusittavaa siltaa. Sillat ovat luonteeltaan tavan-
omaisia risteyssiltoja tai alikulkukäytäviä. Yksi sil-
loista on eläinalikulku. Vesistösiltoja ei ole. 

Kuva. Yleiskartta. 

Yleissuunnitelmassa on esitetty alustavat poh-
janvahvistustoimenpiteet. Paikoin on suunniteltu 
massanvaihtoja. Sillat perustetaan maanvaraisesti 
tai teräsputkipaalujen varaan (S7 Hirvaskankaan 
risteyssilta). 

Hirvaskankaan pohjavesialueella laajennetaan 
nykyistä pohjavesisuojausta. Valtatie kuivatetaan 
pääasiassa nykyiseen tapaan avo-ojilla. Hankkeen 
yhteydessä rakennetaan uutta meluntorjuntaa. Val-
tatie ja rinnakkaistie valaistaan koko matkalta. 

Yleissuunnitelman toimenpiteiden rakennuskustan-
nusarvio on 85,2 M€ (alv. 0 %, maku-ind. 115,7, 
2010=100). Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 
noin 1,0. 

Hanke on mahdollista toteuttaa vaiheittain. Esi-
merkiksi ohituskaistapari tai nelikaistainen valta-
tieosuus välille Vehniä–Hirvaskylä on mahdollinen 
ensimmäinen vaihe. Vaiheistuksesta ei ole tehty 
päätöksiä. 

Keskeisimmät vaikutukset 

Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta, pal-
velutasoa ja ennakoitavuutta selvästi. Hanke 
poistaa ruuhkat suunnittelualueelta käytännössä 
kokonaan. Hankkeen toteuttamisen myötä matka-
aika lyhenee noin 2–2,5 minuuttia (vuoden 2040 
liikennetilanne). 

Joukkoliikenteeseen kohdistuvat vaikutukset 
ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Linja-au-
toliikenteen toimintavarmuus ja paikallisen jouk-
koliikenteen saavutettavuus paranee. Toisaalta 
pitkämatkaisen joukkoliikenteen saavutettavuus 
heikkenee, kun pysäkkejä on nykyistä vähemmän. 
Kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää hyvillä py-
säkkiyhteyksillä ja liityntäpysäköinnillä. 
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Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvalli-
suus paranevat rinnakkaistien ja siihen liittyvän 
jalankulku- ja pyörätien rakentamisen myötä. Kä-
vely- ja pyöräilymatkat pitenevät paikoin reittien 
muuttuessa, mutta uudet jalankulku- ja pyörä-
tiet sijoittuvat lähelle asutusta ja ovat siten hyvin 
saavutettavissa. 

Kuljetusten toimintavarmuus paranee, kun mat-
ka-aika nopeutuu ja liikenteen turvallisuus paranee. 

Liikenneturvallisuus paranee: henkilövahinko-
onnettomuudet vähenevät laskennallisesti 14 % ja 
liikennekuolemat 37 % (Tarva MT 6.0). 

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa muutoksia kul-
kuyhteyksiin sekä vähäisessä määrin kiinteistöjen 
pirstaloitumista. Uudet tiejärjestelyt vaativat noin 72 
hehtaaria pinta-alaa, joka on nykyisellään peltoa tai 
metsää. Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa vaiku-
tuksia yli 60 kiinteistölle. 

Hankkeen yhteydessä toteutetaan uusia melusuo-
jauksia, jotka vähentävät melulle altistuvien määrää 
suunnittelualueella. Liikenteen päästöt kasvavat. 

Valtatien parantamisesta aiheutuvat kulttuurimai-
semamuutokset jäävät pääosin vähäiseksi, sillä 
linjaus noudattelee suurimmalta osin nykyistä 
valtatien linjausta. Yleissuunnitelman mukaisen 
valtatielinjauksen vaikutukset eivät ulotu maakun-
nallisesti merkittäviin kulttuurimaisemiin Koiviston-
kylään ja Honkolaan. Maisemavaikutukset kohdis-
tuvat paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin, 
joiden merkitys on maakunnallisesti arvokkaita 
vähäisempi. 

Suunnittelualueella on useita liito-orava-alueita. 
Kolmelle alueelle kohdistuu heikentäviä vaikutuk-
sia. Muille tiedossa oleville huomionarvoisille eläin-
lajeille ei kohdistu haitallisia vaikutuksia. 

Hankkeen mukaisten järjestelyjen rakentamisesta 
aiheutuu haittaa liikenteelle, sekä melu-, pöly- ja 
tärinähaittaa. Rakentamisen aikaiset haitat ovat 
tilapäisiä, mutta merkittäviä. Lisäksi tierakennus-
hankkeella on positiivisia työllisyysvaikutuksia. 

Jatkotoimenpiteet 

Yleissuunnitelma on liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma, 
joka lähetetään Traficomiin hyväksyttäväksi. Keski-
Suomen ELY-keskus pyytää suunnitelmasta lau-
sunnot Laukaan ja Uuraisten kunnilta, Äänekosken 
kaupungilta sekä muilta sidosryhmiltä. Yleissuun-
nitelma asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän 
ajaksi, jotta ne, joiden etua tai oikeutta suunni-
telma koskee, voivat esittää yleissuunnitelmasta 
mielipiteensä. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä vah-
vistetaan valtatien 4 likimääräinen sijainti sekä 
liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut välillä 
Vehniä – Äänekoski (Kuorejoki). Niistä ei voida 
olennaisesti poiketa tiesuunnitelmaa laadittaessa. 

Seuraava suunnitteluvaihe on tiesuunnitelma. Tie-
suunnitelman jälkeen laaditaan yksityiskohtainen 
rakennussuunnitelma. Kohteen jatkosuunnittelulle 
tai toteutukselle ei toistaiseksi ole rahoitusta, eikä 
suunnittelun aikataulusta ole tietoa. 
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Suunnitteluprosessin kuvaus 
Hankkeen tausta 

Valtatie 4 on Keski-Suomen tärkein päätie ja  
kehittämisakseli. Se on osa valtakunnan pää-
väyläverkkoa ja TEN-T-ydinverkkoa. Valtatien 4  
parantamiseksi Keski-Suomessa on suunnitteilla  
ja käynnissä merkittäviä hankkeita, mm. osuuden 
Kirri–Tikkakoski rakentaminen moottoritieksi. 

Valtatie 4 on vilkasliikenteinen henkilöliikenteen ja  
kuljetusten reitti, ja raskaan liikenteen osuus on  
suuri.  Tien palvelutaso ei vastaa liikennetarpee-
seen etenkään tulevaisuudessa liikennemäärien  
kasvaessa. Yleissuunnitelman laatiminen mah-
dollista kohteen tarkemman, toteutukseen täh-
täävän suunnittelun. 

Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 

Valtatien 4 parantamista Jyväskylän ja Äänekos-
ken välisellä osuudella on suunniteltu pitkään.  
Suunnittelujaksolle Vehniän ja Kuorejoen välille  
on toteutettu yksittäisiä liikenneturvallisuutta ja  
liikenteen sujuvuutta parantavia hankkeita, mm.  
Hirvaskankaan (kt 69, st 637) ja Hirvaskylän (Pö-
lykankaantie) eritasoliittymät v. 2011. 

Tiejakson palvelutasotavoitteet ja niistä johde-
tut tekniset tavoitteet on asetettu vuonna 2014  
valmistuneessa selvityksessä Vt 4 (E75) välillä  
Heinola – Jyväskylä – Oulu – Haaparanta: Pal-
velutasolähtöinen kehittämisselvitys. Ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelman yhteydessä v. 2015 
tehtiin Linjausvaihtoehtojen tarkistus, jossa on  
arvioitu neljää erilaista vaihtoehtoa. Näistä kolme 
otettiin mukaan varsinaiseen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyyn. Vaihtoehto C2, itäinen  
linjaus Tikka-Mannilasta Hirvaskankaalle, todet-

tiin  valtakunnallisten  alueidenkäyttötavoitteiden  vas-
taiseksi sekä erittäin kalliiksi. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin  
kolmea vaihtoehtoa. Kaikki todettiin toteuttamiskel-
poisiksi,  ja hankkeella on linjausvaihtoehdosta riip-
pumatta suuria myönteisiä vaikutuksia. Kaikki vaihto -
ehdot haittaavat liito-oravien elinolosuhteita alueella.  
Vaihtoehdoilla B ja C1 on lisäksi melko huomattavia  
maisemallisia vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyn valmistumisen jälkeen Keski-Suomen 
ELY-keskus päätti teettää yleissuunnitelman vaihto-
ehdosta N. 

Yleissuunnitelmaan liittyy  keskeisesti kaksi v.  2018  
valmistunutta tiesuunnitelmaa: 
•  Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, Laukaa 
•  Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas– 

Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski. 

Suunnitteluorganisaatio 

Työn ohjauksesta ja päätöksenteosta vastasi hanke-
ryhmä, johon ovat kuuluneet: 
•  Kari Komi, pj.   Keski-Suomen ELY-keskus,  

    L-vastuualue 
•  Pasi Pirtala   Keski-Suomen ELY-keskus,  

    L-vastuualue (05/2018 asti) 
•  Minna Immonen  Keski-Suomen ELY-keskus,  

    L-vastuualue 
•  Auvo Hamarus  Keski-Suomen ELY-keskus,  

    Y-vastuualue 
•  Aulis Jämsä   Keski-Suomen ELY-keskus,  

    Y-vastuualue 
•  Matti Ryynänen  Väylävirasto (12/2018   

    asti Liikennevirasto) 
•  Janne Laiho   Laukaan kunta 
•  Ari Heikkinen   Laukaan kunta 
•  Mari Holmstedt  Laukaan kunta 

•  Outi Toikkanen  Laukaan kunta 
•  Marko Konola  Uuraisten kunta   

    (05/2018 asti) 
•  Janne Koskenkorva  Uuraisten kunta   

    (09/2018 alkaen) 
•  Juha Valkama  Uuraisten kunta   

    (09/2018 alkaen) 
•  Essi Jokinen   Uuraisten kunta 
•  Harri Pirhonen  Äänekosken kaupunki 
•  Sakari Aho-Pynttäri  Äänekosken kaupunki 
•  Tuula Flyktman  Äänekosken kaupunki 
•  Tuuli Tolonen   Äänekosken kaupunki 
•  Pekka Kokki   Keski-Suomen liitto   

    (03/2018 asti) 
•  Hanna Kunttu  Keski-Suomen liitto 
•  Reima Välivaara  Keski-Suomen liitto 
•  Miikka Kumpulainen  Museovirasto,    

    Keski-Suomen museo 
•  Jarmo Mikkonen  A-Insinöörit 
•  Piritta Laitakari, siht.  A-Insinöörit 

Työ on tehty konsulttityönä  A-Insinöörit Civil Oy:ssä   
(8/2018 asti A-Insinöörit Suunnittelu Oy). Projekti-
ryhmään kuuluivat: 
•  Jarmo Mikkonen, projektipäällikkö 
•  Jukka Levä, pääsuunnittelija 
•  Piritta Laitakari, projektisihteeri, vaikutukset 
•  Satu Nieminen, väyläsuunnittelu 
•  Teuvo Kasari, geotekniikka 
•  Kari Niemi, sillat 

Lisäksi työhön ovat osallistuneet Laura Puistovirta 
(liikenne), Tapani Vuorinen (ympäristö), Sini Suon-
tausta (kulttuuriympäristö, havainnekuvat), Jaana  
Virtanen (havainnekuvat),  Antti Hattula (esittely-
malli), Jani Mölsä (geotekniikka), Teemu Kuittinen  
(avustava suunnittelu), Jukka Lahikainen (maas-
tomallin ja lähtöaineistojen käsittely) ja Juha-Matti  
Siipola (tekninen avustaja). 

Kuva.  Vuonna 2015 tarkastellut linjausvaihtoehdot, 
joista Ve N, Ve B ja Ve C1 olivat mukana 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 
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Yleissuunnitelman melu- ja tärinäselvityksen ovat 
laatineet Timo Huhtala ja Tuukka Lyly (A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy). Luontoselvityksen on laatinut 
Marko Vauhkonen (Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy). Tieturvallisuusarvioinnin suoritti Juha Vehmas 
(A-Insinöörit Civil Oy). Samanaikaisesti yleissuun-
nitelman kanssa on laadittu hankearviointi, joka on 
raportoitu erillisessä muistiossa. 

Tiedottaminen ja vuorovaikutus 

Suunnitelman aloittamisesta kuulutettiin maantie-
lain mukaisesti tammikuussa 2018. Työn aikana 
on pidetty kaksi yleisötilaisuutta Uuraisilla, Hirva-
sen koululla. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin hel-
mikuussa 2018. Tällöin keskusteltiin suunnittelun 
lähtökohdista ja kuunneltiin alueen asukkaiden 
toiveita hankkeeseen liittyen. Toisessa yleisötilai-
suudessa marraskuussa 2018 esiteltiin suunnitel-
maluonnoksia ja keskusteltiin niistä osallistujien 
kanssa. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui noin 60 
henkilöä. Kutsu tilaisuuksiin julkaistiin kuulutuksina 
alueen lehdissä sekä kuntien ilmoitustauluilla. Ylei-
sötilaisuuksien lisäksi hankkeesta kiinnostuneilla 
on ollut mahdollisuus keskustella hankkeesta vas-
taavan sekä suunnittelukonsultin kanssa puhelimit-
se ja sähköpostilla. 

Suunnittelun etenemisestä tiedotettiin Keski-Suo-
men ELY-keskuksen internetsivuilla. Medialle laa-
dittiin kaksi tiedotetta. 

Jatkotoimenpiteet 

Yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin marras-
kuussa 2017 ja se valmistui maaliskuussa 2019. 
Suunnitelma asetetaan nähtäville Laukaan ja Uu-
raisten kunnissa sekä Äänekosken kaupungissa, 
ja siitä pyydetään lausunnot sidosryhmiltä. Tämän 
jälkeen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus lähettää suunnitelman hyväksyttä-
väksi Traficomiin. Hyväksymispäätös asetetaan 

nähtäville. Päätös saa lainvoiman, ellei siitä tehdä 
valitusta valitusajan kuluessa. 

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös toimivat 
pohjana jatkosuunnittelulle. Tiesuunnitelman laati-
minen on aloitettava kahdeksan vuoden kuluessa 
yleissuunnitelman hyväksymisestä, tai yleissuunni-
telman hyväksymispäätös raukeaa. 

Lisätietoja 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat 

Hankkeesta vastaava: 
Projektipäällikkö Kari Komi, 
puh. 0295 024 691, kari.komi@ely-keskus.fi 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

sekä suunnittelukonsultin projektipäällikkö: 
Jarmo Mikkonen, 
puh. 0207 911 875, jarmo.mikkonen@ains.fi 
A-Insinöörit Civil Oy 

Hankkeen internetsivut ovat osoitteessa 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/keski-suomi/vt-
4-parantaminen-valilla-vehnia-aanekoski-kuorejoki-
yleissuunnitelma 
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Alkusanat 
Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä–pohjoissuuntainen päätie, joka kuuluu maanteiden pääväy-
liin (LVM:n asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta) ja TEN-T-
ydinverkkoon. Se on keskeinen kuljetuskäytävä sekä pitkämatkaisen, seudullisen ja paikallisen 
henkilöliikenteen reitti. Suunnittelualue Vehniä–Äänekoski (Kuorejoki) sijaitsee Keski-Suomen 
maakunnassa, Laukaan ja Uuraisten kuntien sekä Äänekosken kaupungin alueella. Kohde sijoittuu 
rakenteilla olevan Kirri–Tikkakoski-osuuden pohjoispuolelle. 

Suunnittelujakson liikennemäärä on nykytilanteessa noin 12 400 – 13 100 ajon./vrk (KVL 2017). 
Liikennemäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun, ja mm. Äänekoskelle avattu biotuotetehdas on 
lisännyt kuljetuksia alueella. Liikenteen kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. 

Työn lähtökohtana ovat toimineet vuonna 2017 valmistunut Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski, ympäris-
tövaikutusten arviointi (YVA) sekä vuonna 2014 valmistunut Vt 4 (E75) välillä Heinola – Jyväskylä 
– Oulu – Haaparanta: Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys. Ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyssä ja sitä edeltäneessä linjausvaihtoehtojen vertailussa on tutkittu eri maastokäytäviin si-
joittuvia linjausvaihtoehtoja. Tehtyjen selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella jatkosuunnit-
teluun valittiin vaihtoehto N, jossa valtatietä parannetaan nykyisessä maastokäytävässä. 

Tämä yleissuunnitelma on laadittu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) tilauksesta. Työ on tehty konsulttityönä A-Insinöörit Civil Oy:ssä (8/2018 asti A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy). Yleissuunnitelma on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen 
suunnitelma. 

Jyväskylässä syyskuussa 2019 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 
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1  Lähtökohdat 

1.1  Suunnittelualue ja 
valtatien liikenteellinen 
merkitys 

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on läpi Suomen 
johtava valtatie ja tärkein etelä-pohjoissuuntainen 
päätie. Tie on erittäin merkittävä henkilöliikenteen 
ja kuljetusten reitti, ja se kuuluu TEN-T-ydinverk-
koon välillä Helsinki–Haaparanta. Valtatie 4 kuuluu 
maanteiden pääväyliin (LVM:n asetus pääväylistä 
ja niiden palvelutasoista) ja on raskaan liikenteen 
runkoyhteys sekä osa suurten erikoiskuljetusten 
verkkoa (SEKV). Valtatien 4 ja rautatien muodos-
tama kehittämisakseli on Keski-Suomen maakun-
takaavan kehittämisakseleista merkittävin. 

Yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu 
Vehniän kylän ja Kuorejoen vesistösillan välinen 
noin 14 km pitkä osuus. Kohde sijoittuu Laukaan 
ja Uuraisten kuntien sekä Äänekosken kaupungin 
alueelle. Suunnittelualue rajautuu kummassakin 
päässä jo valmistuneeseen tiesuunnitelmaan, ete-
lässä Valtatien 4 parantaminen Vehniän kohdalla, 
eritasoliittymän rakentaminen, Laukaa ja pohjois-
päässä Vt 4 ja Vt 13 parantaminen Huutomäen 
kohdalla, Äänekoski sekä Vt 4 parantaminen välillä 
Hirvaskangas–Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski. 
Suunnittelukohteen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1.  Suunnittelukohteen sijainti. 

1.2  Työn tausta ja tavoitteet 

Työssä laaditaan liikennejärjestelmästä ja maan-
teistä annetun lain (ent. maantielaki) mukainen 
yleissuunnitelma välille Vehniä – Äänekoski (Kuo-
rejoki). Yleissuunnitelmassa määritetään tien 
likimääräinen sijainti ja kytkennät nykyiseen ja tu-
levaan maakäyttöön, sekä tien liikenteelliset ja tek-
niset perusratkaisut. Lisäksi selvitetään hankkeen 
vaikutukset, laaditaan alustava kustannusarvio ja 
varmistetaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. 

Hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä (YVA), joka on valmistunut 
vuonna 2017. YVA:n ja siitä saatujen lausuntojen 
perusteella ELY-keskus on valinnut yleissuunnitel-
man lähtökohdaksi vaihtoehdon N, eli valtatie 4 pa-
rannetaan nykyiseen maastokäytävään. Suunnitte-
luratkaisu on moottoritietasoinen valtatie ja siihen 
liittyvät rinnakkaisväylät. 

1.3  Aikaisemmat suunnitelmat 
ja liittyminen muuhun 
suunnitteluun 

Valtatiejakson Vehniä–Äänekoski parantamista on 
suunniteltu useaan otteeseen. Suunnittelujaksoa 
tai sen osia käsitellään mm. seuraavissa suunnitel-
missa ja selvityksissä: 
• Vt 4 (E75) välillä Heinola – Jyväskylä – Oulu 

– Haaparanta: Palvelutasolähtöinen kehittämis-
selvitys (2014) 

• Valtatie 4 Vehniä–Äänekoski, ympäristövaiku-
tusten arviointi (2017) 

• Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, Laukaa, 
tiesuunnitelma (2018) 

• Vt 4 ja Vt 13 parantaminen Huutomäen kohdal-
la, Äänekoski, tiesuunnitelma (2017) 

• Valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri – Vehniä, 
Jyväskylä – Laukaa (2009) 

• Valtatien 4 parantaminen Hirvaskankaan koh-
dalla, Uurainen ja Äänekoski, tiesuunnitelma 
(2009) 

• Vt 4 Hirvaskankaan etl, Äänekoski ja Uurainen, 
ST-hake (2010) 

• Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas– 
Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski, tiesuunnitelma 
(2018) 

• Vt 4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen mootto-
ritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja 
Laukaa, tiesuunnitelma (2014) ja tiesuunnitel-
man muutos (2018), toteutus (STk) käynnisty-
nyt 2018 

1.4  Hankkeen tavoitteet 

Valtatien 4 palvelutasolähtöisessä kehittämissel-
vityksessä (2014) on määritetty tarkastelujaksolle 
Heinola–Haaparanta palvelutasotavoitteet. Pal-
velutasotavoitteiden, TEN-T-verkon vaatimusten 
ja liikenne-ennusteen perusteella on määritetty 
yhteysväleittäin tekninen tavoitetila. Vehniä–Ääne-
koski osuudella valtatien tekninen tavoitetilanne on 
2+2-kaistainen moottoritie, jonka nopeusrajoitus on 
100 km/h. Liittymät ovat eritasoliittymiä. Tarvittavat 
melu- ja pohjavesisuojaukset on toteutettu. Tavoite-
tilaan edetään vaiheittain toteuttamisen kautta. 

Kehittämisselvityksessä asetettuja tavoitteita on 
tarkennettu ympäristövaikutusten arvioinnin ja 
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hankearvioinnin yhteydessä. Tavoitteiden määrit-
telyssä on otettu huomioon myös valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet sekä aiemmat selvitykset 
ja strategiat. Näitä tavoitteita on edelleen täsmen-
netty ja tarkennettu yleissuunnitelman laatimisen 
yhteydessä. Tavoitteet voidaan jakaa valtakunnalli-
siin, pidempää tiejaksoa koskeviin tavoitteisiin sekä 
suunnitteluosuutta koskeviin seudullisiin ja paikalli-
siin tavoitteisiin. 

Valtakunnallisia tavoitteita ovat: 
• Kehitetään tieosuus valtakunnallisen pääväylän 

edellyttämään laatutasoon ja TEN-T-ydinverkon 
osaksi. Otetaan huomioon valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet. 

• Yhteysvälillä on toimivat varareitit ja saatavilla 
ajantasainen liikennetieto. 

• Liikenne on sujuvaa ja ennakoitavaa kaikkina 
vuorokaudenaikoina. 

• Parannetaan henkilöautoliikenteen sujuvuutta, 
toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustet-

tavuutta. Varmistetaan pitkämatkaisen liiken-
teen sujuvuus ja turvallisuus. 

• Turvataan elinkeinoelämän kuljetusten suju-
vuus, häiriöttömyys ja kustannustehokkuus. 
Raskaan liikenteen minimimatka-aika on enna-
koitavissa ympäri vuorokauden. Käytettävissä 
on yhteys pitkämatkaisille erikoiskuljetuksille. 

• Vt 4 on joukkoliikenteen laatukäytävä, jonka 
liityntäyhteyksiä ja -pysäköintiä tulee kehittää. 
Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. 

• Pienennetään onnettomuusriskiä; liikenne-
kuolemat ja henkilövahinko-onnettomuudet 
vähenevät. 

• Vähennetään liikenteestä aiheutuvia päästöjä. 
• Pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaali-

seen kokonaisratkaisuun. Hanke on toteutetta-
vissa vaiheittain. 

Monet valtakunnallisista tavoitteista edistävät 
myös seudullisen ja paikallisen liikenteen etuja. 

Seudullisia ja paikallisia tavoitteita ovat lisäksi 
seuraavat: 
• Vehniä-Äänekoski-välillä valtatie 4 on moot-

toritietasoinen, liittymät ovat eritasoliittymiä. 
Jyväskylä–Äänekoski-välillä on yhtenäinen 
nopeustaso 100 km/h. Alueella on laadukkaat 
jalankulun ja pyöräilyn pää- ja aluereitit. 

• Varmistetaan työ- ja asiointimatkojen suju-
vuus ja turvallisuus sekä nykytilanteessa että 
tulevaisuudessa. 

• Varmistetaan joukkoliikenteen toimintaedelly-
tykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille. Kehi-
tetään liityntäyhteyksiä ja liityntäpysäköintiä. 

• Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveel-
lisyys, turvallisuus ja toimivuus. Vähennetään 
liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä melu- ja 
tärinähaittaa. Minimoidaan valtatien estevai-
kutus. 

• Liikenteen aiheuttama pohjaveden pilaan-
tumisriski pienenee. Toteutetaan tarvittavat 
pohjavesisuojaukset. 

• Säilytetään paikallisesti arvokkaiden luonto- ja 
kulttuurikohteiden arvot ja lievennetään hait-
toja. Otetaan huomioon maisema-alueiden ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet. 

• Parannetaan elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä ja palvelujen saavutettavuutta. Minimoi-
daan kiinteistönomistajille aiheutuvat haitat. 

• Väyläratkaisu tukee alueen yleiskaavoitusta ja 
maankäytön kehittämistä. 

Kuva 2.  Hankkeen keskeinen tavoite on liikenteen sujuvuuden parantaminen. Kuvassa kaksikaistainen tieosuus 
Vehniällä suunnittelualueen eteläosassa. 

Kuva 3.  Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset pysäkkiyhteydet ovat hankkeen paikallisia tavoitteita. 
Nykyinen pysäkki Yläpohjan kohdalla. 
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2  Suunnittelualueen kuvaus 

2.1  Maankäyttö ja kaavoitus 

Maakuntakaava 

Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava on hy-
väksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017, ja se 
on tullut voimaan tammikuussa 2018. Kaavassa 
valtatie 4 Jyväskylästä Äänekoskelle on osoitettu 
merkinnällä moottori- tai moottoriliikennetie, uusi 
(mo). Vehniäntielle (nykyinen maantie 6375) on 
osoitettu tieluokan muutos yhdystiestä seututieksi. 

Maakuntakaavassa on osoitettu myös valtatien 
4 kehittämisakseli, Keski-Suomen strategiassa 
merkittävä liikennekäytävä. Kehittämisakselilla on 
varauduttava tavoitetilaan, joka mahdollistaa val-
tatien kehittämisen TEN-T-ydinverkon vaatimusten 
mukaisena. Keskeistä on pitkämatkaisen liikenteen 

Kuva 4.  Ote Keski-Suomen maakuntakaavan tarkis-
tuksesta (2017). 

sujuvuus ja turvallisuus sekä liikenteen ja matkailun 
palvelujen ja yritystoiminnan edistäminen. Kehittä-
misakseli on myös joukkoliikenteen laatukäytävä. 

Yleiskaavat 

Laukaassa on vireillä Vehniän pohjoisosan yleis-
kaava. Kaavan laatiminen on käynnistynyt Vehniän 
yleiskaavana vuonna 2004, mutta vuonna 2008 
kaava jätettiin odottamaan valtatien 4 yleissuunni-
telman laatimista. Myöhemmin kaavan suunnitte-
lualue jaettiin kahteen osaan, ja eteläosan kaavoi-
tusta jatkettiin. Vehniä eteläosan osayleiskaava on 
saanut lainvoiman maaliskuussa 2018. Kaava-alue 
ulottuu Vehniäntiestä (mt 6375) etelään Jyväsky-
län kaupungin rajalle. Ote kaavasta on esitetty 
kuvassa 5. Vehniän pohjoisosan yleiskaavan ete-
neminen odottaa yleissuunnitelman valmistumista. 
Tavoitteena on laatia alueelle kyläkaava. Kaavasta 
tulee yleissuunnitelmaratkaisun mukainen. 

Kuva 5.  Ote Vehniän eteläosan yleiskaavasta (2018). 

Uuraisilla on voimassa Hirvaskankaan osayleis-
kaava ja rantayleiskaavan muutos vuodelta 2006 
sekä Hirvaskankaan osayleiskaavan muutos vuo-
delta 2011. Yleiskaava sisältää pientaloalueita, 
työpaikka-alueita sekä maa- ja metsätalousalueita. 

Kuva 6.  Hirvaskankaan osayleiskaava ja rantayleis-
kaavan muutos vuodelta 2006 (ote). 

Kaavassa on osoitettu myös luonnonsuojelualue 
sekä alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. 
Valtatie 4 on osoitettu merkinnällä moottori- tai 
moottoriliikennetie. 

Äänekoskella on voimassa Hirvaskankaan–Koi-
viston osayleiskaavan muutos, joka on tullut voi-
maan elokuussa 2018. Kaavassa valtatie 4 on 
esitetty uutena moottori- tai moottoriliikennetienä. 
Eritasoliittymästä pohjoiseen on osoitettu yhdystie 
(rinnakkaistie) valtatien itäpuolella. Rinnakkaistien 
yhteyteen on osoitettu uusi kevyen liikenteen väy-
lä. Hirvaskankaan eritasoliittymän pohjoispuolella, 
Natura-alueen kohdalla, on osoitettu viheryhte-
ystarve valtatien yli. Valtatien lähiympäristö on 
osoitettu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi ja asumiseen. Kaavassa on osoitettu val-
tatien melualue sekä luontoarvoja. Eritasoliittymän 
ympäristö on yleiskaavassa elinkeinoelämän ja 
kaupallisten palvelujen aluetta. Osa yleiskaava-
alueesta on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi, 

Kuva 7.  Hirvaskankaan osayleiskaavan muutos 
vuodelta 2011. 
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4. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m.
Yhden kerrosalaltaan enintään 25 m²:n talousrakennuksen saa sijoittaa vähintään 15 m
etäisyydelle rantaviivasta.

5. Rakennettaessa lähemmäksi kuin 60 m rantaviivasta, saa rakennuspaikalle rakentaa yhden
yksiasuntoisen kerrosalaltaan enintään 80 m²:n asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta,
joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 70 m².

6. Rakennettaessa vähintään 60 m etäisyydelle rantaviivasta saa rakennuspaikalle rakentaa yhden
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta.

7. Rakennettaessa vähintään 100 m muunnettua rantaviivaa käsittävälle rakennuspaikalle, saa
rakennuspaikalle rakentaa kaksi yksiasuntoista kerrosalaltaan enintään 80 m²:n asuinrakennusta
ja kolme talousrakennusta. Tällaista rakennuspaikkaa ei saa lohkomalla muodostaa useammaksi
tilaksi.

8. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin.
Rakennuspaikan rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena.

9. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää rakennuksen sijoittamista koskevasta
määräyksestä poikkeuksen, ellei rakennusta voida rakennuspaikan maasto-olosuhteista tai
muodosta johtuen sijoittaa kaavamääräyksen mukaiselle etäisyydelle rantaviivasta.

10. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle laadittuja rakennustapaohjeita.

11. Alueelle rakennettavien uusien rakennusten tulee olla puuta. Täydennysrakentaminen on
sovitettava olemassa olevaan rakennuskantaan.

12. Rakentajan on huolehdittava siitä, että valta- ja kantateiden läheisyyteen rakennettaessa
meluolosuhteet on tarkemmin selvitetty ja etteivät sallitun melutason ohjearvot ylity.

4. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m.
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rakennuspaikalle rakentaa kaksi yksiasuntoista kerrosalaltaan enintään 80 m²:n asuinrakennusta
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tilaksi.

8. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa oleviin maaston muotoihin.
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9. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää rakennuksen sijoittamista koskevasta
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OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET

YLEISMÄÄRÄYKSET, JOITA NOUDATETAAN, ELLEI KÄYTTÖTARKOITUSMERKINNÄN YHTEYDESSÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ:

1. Kuivan maan asuntoalueen rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta
tai yhden kaksiasuntoisen rakennuksen sekä tarpeellisen määrän talousrakennuksia.

2. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole
mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla
vähintään 5000 m².

Kaavassa osoitettujen rakennuslain aikana muodostettujen rakennuspaikkojen tulee olla kooltaan
vähintään 2000 m². Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan
suorittaa sen estämättä, mitä edellä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

3. Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m.

Yleiskaavaa käytetään rakennusluvan perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetulla ranta-alueella.
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän osayleiskaavan mukaisen
rakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella A, A-3 ja RA -alueilla
sekä s -kohteissa.
Yleiskaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin
tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta lukuun ottamatta rakentamiseen osoitettuja alueita.

OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET

YLEISMÄÄRÄYKSET, JOITA NOUDATETAAN, ELLEI KÄYTTÖTARKOITUSMERKINNÄN YHTEYDESSÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ:

1. Kuivan maan asuntoalueen rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta
tai yhden kaksiasuntoisen rakennuksen sekä tarpeellisen määrän talousrakennuksia.

2. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole
mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan olla
vähintään 5000 m².

Kaavassa osoitettujen rakennuslain aikana muodostettujen rakennuspaikkojen tulee olla kooltaan
vähintään 2000 m². Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan
suorittaa sen estämättä, mitä edellä on määrätty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

3. Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 m.

Yleiskaavaa käytetään rakennusluvan perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetulla ranta-alueella.
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän osayleiskaavan mukaisen
rakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella A, A-3 ja RA -alueilla
sekä s -kohteissa.
Yleiskaava-alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin
tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta lukuun ottamatta rakentamiseen osoitettuja alueita.
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OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella tapahtuva toiminta
ei saa aiheuttaa maaperän eikä pohjaveden pilaantumista (ympäristönsuojelulaki
16 § ja 17 §) tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennukset tulee
perustaa niin, että rakentaminen ei vaikuta pohjaveden korkeuteen.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Numero viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Maatilan talouskeskuksen
yhteyteen sallitaan lisäksi maaseutuyrittämistä palvelevien rakennusten
rakentaminen. Numero tai kolmioiden määrä osoittaa alueen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän.

Pientalovaltainen asuntoalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Palvelujen ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu julkisia ja yksityisiä palveluja
varten.

Elinkeinoelämän alue. Alue varataan yrityksille ja työpaikoille. Toiminnan laatuun ja
rakennetun ympäristön kaupunkikuvalliseen ilmeeseen kiinnitetään läheisen
asutuksen ja/tai valtatien varren sijainnista johtuen erityistä huomiota.

Virkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilualueeksi, jolle voidaan
sijoittaa myös alueen käyttöön liittyviä pieniä rakennelmia ja rakennuksia.

Loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Tontin
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m². Numero osoittaa
alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan virkistys-
tai työpaikka-alueeksi.

Suojaviheralue.

Luonnonsuojelualue. Yksityismaan luonnonsuojelualueena perustettu tai valtiolle
luonnonsuojelutarkoituksessa hankittu alue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen sekä maaseutumaiseen rakentamiseen. Asutusta ei saa sijoittaa
150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän asutuksen talousrakennukset on
sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alue on suunniteltava
niin, että pellot säilyvät vapaana rakentamiselta. Metsänhoito on suoritettava
alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut
ympäristölliset arvot säilyvät.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Vesialue.

Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Alueen tonttijärjestelyistä tulee
laatia yksityiskohtaisempi suunnitelma, joka tulee saattaa kaupungin
hyväksyttäväksi. Numero tai kolmioiden määrä osoittaa alueen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän.

Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä kunnostetaan maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä
on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueelle laaditun maisemaselvityksen
suositukset tulee ottaa alueen suunnittelussa huomioon.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Liito-oravahavaintokohde. Alueen luontoarvot tulee selvittää tarkemmin ja ottaa
huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja aluetta koskevissa
hankkeiden toteutuksessa.

Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö. Ennen rakennuksen tai sen
ympäristön merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Numero viittaa
kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Maisemallisesti arvokas kulttuurimaisema. Rakentamisessa ja alueella
suoritettavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen
maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja erityisesti se, etteivät
toimenpiteet heikennä metsäalueen maisema-arvoja kaukomaisemassa.

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Kohdetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Alue, jolla ympäristö säilytetään. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen
rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ympäristöön ja että olemassa olevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät
rakennukset sekä puusto ja muu kasvillisuus säilyvät.

Reunavyöhyke. Peltoja rajaavaa puustoa ei saa kokonaan poistaa. Alueelle tulee
istuttaa perinteiseen maalaismaisemaan soveltuvista puista ja pensaista
reunavyöhyke.

Melualue. Merkinnällä on osoitettu ne alueet, joissa melumallinnuksen mukainen
laskennallinen melutaso ennustetuilla liikennemäärillä ylittää valtioneuvoston
päätöksessä annetun melutason päiväohjearvon (55 dB).
Suunniteltaessa rakentamista lähelle melualuetta, tulee sisämeluntorjunta ottaa
huomioon julkisivun rakenteellisissa ratkaisuissa ja ulkomeluntorjunta rakennusten
sijoittelussa tai muuten rakenteellisin keinoin. Melusuojaus tulee toteuttaa
kiinteistön omistajien toimesta.

Suojavyöhyke. Lentoesteen muodostavista mastoista ja rakenteista on pyydettävä
puolustusvoimien ja liikenneviranomaisen lausunto.

Kaupallisten palvelujen alue. Alue varataan seudullisesti merkittäville kaupan
palveluille (vähittäiskaupan suuryksikkö) sekä muille kaupan palveluille. Alue on osa
maakuntakaavan mukaista km aluetta, jolla vähittäiskaupan yhteenlaskettu
enimmäiskerrosala on 20 000 k-m². Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen ja
esteettisesti laadukas autoilijan, pyöräilijän ja jalankulkijan näkökulmasta.
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OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella tapahtuva toiminta
ei saa aiheuttaa maaperän eikä pohjaveden pilaantumista (ympäristönsuojelulaki
16 § ja 17 §) tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennukset tulee
perustaa niin, että rakentaminen ei vaikuta pohjaveden korkeuteen.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Numero viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Maatilan talouskeskuksen
yhteyteen sallitaan lisäksi maaseutuyrittämistä palvelevien rakennusten
rakentaminen. Numero tai kolmioiden määrä osoittaa alueen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän.

Pientalovaltainen asuntoalue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Palvelujen ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu julkisia ja yksityisiä palveluja
varten.

Elinkeinoelämän alue. Alue varataan yrityksille ja työpaikoille. Toiminnan laatuun ja
rakennetun ympäristön kaupunkikuvalliseen ilmeeseen kiinnitetään läheisen
asutuksen ja/tai valtatien varren sijainnista johtuen erityistä huomiota.

Virkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilualueeksi, jolle voidaan
sijoittaa myös alueen käyttöön liittyviä pieniä rakennelmia ja rakennuksia.

Loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Tontin
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 m². Numero osoittaa
alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän.

Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä asemakaavoitetaan virkistys-
tai työpaikka-alueeksi.

Suojaviheralue.

Luonnonsuojelualue. Yksityismaan luonnonsuojelualueena perustettu tai valtiolle
luonnonsuojelutarkoituksessa hankittu alue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen sekä maaseutumaiseen rakentamiseen. Asutusta ei saa sijoittaa
150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän asutuksen talousrakennukset on
sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alue on suunniteltava
niin, että pellot säilyvät vapaana rakentamiselta. Metsänhoito on suoritettava
alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut
ympäristölliset arvot säilyvät.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Vesialue.

Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Tontin rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m². Alueen tonttijärjestelyistä tulee
laatia yksityiskohtaisempi suunnitelma, joka tulee saattaa kaupungin
hyväksyttäväksi. Numero tai kolmioiden määrä osoittaa alueen rakennuspaikkojen
enimmäismäärän.

Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä kunnostetaan maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Maisemallisesti arvokas peltoalue. Alueiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä
on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueelle laaditun maisemaselvityksen
suositukset tulee ottaa alueen suunnittelussa huomioon.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ranta-alueen
rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty RA- tai A-alueille tai
s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Liito-oravahavaintokohde. Alueen luontoarvot tulee selvittää tarkemmin ja ottaa
huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja aluetta koskevissa
hankkeiden toteutuksessa.

Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö. Ennen rakennuksen tai sen
ympäristön merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Numero viittaa
kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Maisemallisesti arvokas kulttuurimaisema. Rakentamisessa ja alueella
suoritettavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen
maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja erityisesti se, etteivät
toimenpiteet heikennä metsäalueen maisema-arvoja kaukomaisemassa.

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Kohdetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten. Numero viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

Alue, jolla ympäristö säilytetään. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen
rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja
ympäristöön ja että olemassa olevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät
rakennukset sekä puusto ja muu kasvillisuus säilyvät.

Reunavyöhyke. Peltoja rajaavaa puustoa ei saa kokonaan poistaa. Alueelle tulee
istuttaa perinteiseen maalaismaisemaan soveltuvista puista ja pensaista
reunavyöhyke.

Melualue. Merkinnällä on osoitettu ne alueet, joissa melumallinnuksen mukainen
laskennallinen melutaso ennustetuilla liikennemäärillä ylittää valtioneuvoston
päätöksessä annetun melutason päiväohjearvon (55 dB).
Suunniteltaessa rakentamista lähelle melualuetta, tulee sisämeluntorjunta ottaa
huomioon julkisivun rakenteellisissa ratkaisuissa ja ulkomeluntorjunta rakennusten
sijoittelussa tai muuten rakenteellisin keinoin. Melusuojaus tulee toteuttaa
kiinteistön omistajien toimesta.

Suojavyöhyke. Lentoesteen muodostavista mastoista ja rakenteista on pyydettävä
puolustusvoimien ja liikenneviranomaisen lausunto.

Kaupallisten palvelujen alue. Alue varataan seudullisesti merkittäville kaupan
palveluille (vähittäiskaupan suuryksikkö) sekä muille kaupan palveluille. Alue on osa
maakuntakaavan mukaista km aluetta, jolla vähittäiskaupan yhteenlaskettu
enimmäiskerrosala on 20 000 k-m². Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen ja
esteettisesti laadukas autoilijan, pyöräilijän ja jalankulkijan näkökulmasta.
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mutta pääosin kaavaa on mahdollista käyttää ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena, eritysesti 
omakotirakentamisen osalta. 

Kuorejoen pohjoispuolella, suunnittelualueen ul-
kopuolella, on voimassa Honkolan osayleiskaa-
va, jossa valtatie on osoitettu uutena moottori- tai 
moottoriliikennetienä. Valtatien lähialueet ovat 
pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
mutta itäpuolelle sijoittuu myös asumista. Kaavaan 
on merkitty valtatien melualue. 

Asemakaavat 

Laukaassa ei ole voimassa tai vireillä olevia ase-
makaavoja suunnittelualueella. 

Uuraisilla on voimassa Hirvaskankaan asema-
kaava vuodelta 2012 sekä Hirvaskankaan ase-
makaavan laajennus ja muutos vuodelta 2018. 
Asemakaavaan kuuluu kolme erillistä aluetta, jotka 
sijaitsevat valtatien 4 länsipuolella. Asemakaavois-
sa on osoitettu asuinalueita, palvelu- ja toimitilara-
kentamista, teollisuustontteja sekä maa- ja metsä-
talousalueita. Lisäksi on esitetty suojaviheralueita, 
luonnonsuojelualue ja muinaismuistoalue. Osa 
kaavoitetuista tonteista on rakennettu. 

Äänekoskella on voimassa useita asemakaavo-
ja Hirvaskankaan alueella. Tien länsipuolelle on 
kaavoitettu asumista, maa-ainesten ottoalueita, 
suojaviheralueita sekä seurakunnallisten raken-
nusten korttelialue. Tien itäpuolelle on kaavoitettu 
pääsiassa liikennepalveluita, liikerakennuksia, ym-
päristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta sekä 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia alueita. Hir-
vaskankaan eritasoliittymän itäpuolella on vireillä 

asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on alueen 
kehittäminen logistiikka-alan palvelujen pohjalta 
sekä tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alara-
joitusten ajanmukaisuus. 

2.2 Nykyinen tie ja sen 
ominaisuudet 

Maantiet 

Valtatie 4 on suunnittelualueella pääasiassa kak-
sikaistainen ja yksiajoratainen tie, jonka peruspoik-
kileikkaus Tikkakosken ja Hirvaskankaan välillä on 
10,0–10,5 / 7,5 m. Päällysteleveys on 9,5–10,0 
metriä. Hirvaskankaan pohjoispuolella on keskikai-
teellinen 2+1-kaistainen ohituskaistaosuus, jolla on 
ohituskaistat molempiin suuntiin. 

een kohdalla 50 km/h, ja Hirvaskankaan itäpuo-
lella 80 km/h. Tie on valaistu suunnittelualueella. 
Hirvaskankaalta itään tien pohjoispuolella on 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Eritasoliittymän 
kohdalla jalankulku- ja pyörätie sijaitsee kantatien 
eteläpuolella. 

Seututie 627 on Hirvaskankaan, Uuraisten kir-
konkylän ja Multian välinen tieyhteys. Tiellä kulkee 
myös Uuraisten kunnan sisäistä liikennettä. Tien 
eteläpuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. 
Nopeusrajoitus on suunnittelualueen läheisyydes-
sä 50 km/h. Tie on valaistu. 

Maantie 6375 on Vehniän kylän ja Laukaan kir-
konkylän välinen kaksikaistainen yhdystie, jonka 
nopeusrajoitus on suunnittelualueella (noin 1 km 
matkalla) 60 km/h ja suunnittelualueen itäpuo-
lella 80 km/h. Tie on valaistu valtatien 4 liittymän 
läheisyydessä.

Maantie 16701, Jokihaarantie, on sorapintainen
yhdystie, joka yhdistää valtatien 4 ja seututien 630
(Jyväskylä–Uurainen). Nopeusrajoitus on 60 km/h.
Suunnittelualueella tie on valaistu pienellä matkalla 
valtatien 4 liittymän läheisyydessä.

Valtatien nopeusrajoitus suunnittelualueella on 80 
km/h lukuun ottamatta ohituskaistaosuutta, jolla on
100 km/h -rajoitus. Aiemmin käytössä olleet muut-
tuvat nopeusrajoitukset poistettiin kesällä 2018. Tie 
on valaistu koko suunnittelualueella. 

Suunnittelujaksolla valtatiehen
liittyy neljä maantietä: kantatie 
69 (Suonenjoentie), seututie
627 (Uuraistentie) sekä yhdys-
tiet 6375 (Vehniäntie) ja 16701
(Jokihaarantie). Suunnittelu-
alueen tieverkko on esitetty 
kuvassa 11.

Kantatie 69 on Äänekosken
ja Suonenjoen välinen päätie, 
joka yhdistää valtatiet 4 ja 9. 
Tie on kaksikaistainen. Nope-
usrajoitus on Hirvaskankaan 
eritasoliittymän ja palvelualu-

 

 

Kuva 8. Ote Hirvaskankaan–Koiviston osayleiskaavan 
muutoksesta vuodelta 2018. 

Kuva 9. Ote Honkolan osayleiskaavasta vuodelta 2006. 
Kaava-alue sijoittuu suunnittelualueen pohjois-
puolelle. 

Kuva 10. Kaksikaistaista tiejaksoa Laukaan alueella Iso-Hirvasen kohdalla. 
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Liittymät 

Suunnittelujaksolla valtatiellä 4 on kaksi maantei-
den tasoliittymää, yksi maanteiden eritasoliittymä 
sekä kaksi yksityisteiden eritasoliittymää ilman 

liittymiskaistoja. Lisäksi valtatiejaksolla on noin 20 
yksityistieliittymää ja useita maa- ja metsätalousliit-
tymiä. Valtateiden 4 ja 13 eritasoliittymä suunnitte-
lujakson pohjoispuolella Äänekosken Huutomäellä 
ei kuulu suunnittelualueeseen. 

Tasoliittymät ovat kanavoituja. Maantien 6375 
(Vehniäntie) liittymä on kolmihaaraliittymä. Maan-
tien 16701 (Jokihaarantie) liittymässä on neljänte-
nä haarana yksityistie (Hirvasmäentie). Maantei-
den eritasoliittymä on valtatien 4, kantatien 69 ja 
seututien 627 liittymä Hirvaskankaalla. Liittymässä 
on rombiset rampit ja ramppien päissä tavanomai-
set tasoliittymät. Eritasoliittymä on rakennettu 
vuonna 2011. 

Yksityisteiden eritasoliittymät sijaitsevat Hirvas-
kylällä suunnittelualueen puolivälissä ja Rannan-
kylällä lähellä Kuorejokea suunnittelualueen poh-
joisosassa. Hirvaskylän eritasoliittymän kautta on 
kulku Pölykankaantielle, Vanhalle Hirvasentielle 
sekä Hirvaskyläntielle. Rannankylän eritasoliittymä 
johtaa Rannankyläntielle ja Kivimäentielle. Tämän 
liittymän rampit poistetaan vuonna 2018 valmistu-
neen tiesuunnitelman mukaan, ja paikalle jää vain 
risteyssilta. 

Kadut ja yksityistiet 

Suunnittelualueen läheisyydessä on asemakaavoi-
tettuja katuja Hirvaskankaalla sekä Uuraisten että 
Äänekosken alueella. Kadut liittyvät maantieverk-
koon maantien 627 ja kantatien 69 kautta. Valtatiel-
lä ei ole katuliittymiä. 

Valtatiellä on useita suoria yksityistie- ja maa-
talousliittymiä. Vilkkaimpia yksityistieliittymiä 
ovat eritasoliittymiksi rakennetut Pölykankaan-
tien ja Rannankyläntien liittymät sekä maantien 
16701 (Jokihaarantie) liittymän neljäs haara 
Hirvasmäentie. 

Tievalaistus 

Valtatie on valaistu koko suunnittelualueella. 

Johdot ja laitteet 

Suunnittelualueella on Fingridin kantaverkon säh-
kölinjoja. Laukaan ja Uuraisten kuntarajan tuntu-
massa 400 kV ja suunnittelualueen pohjoisosassa 
lähellä Kuorejokea 110 kV voimalinja risteää valta-
tien kanssa. Suunnittelualueella on myös Elenian, 
Elisan, Telian ja Äänekosken Energian kaapeleita 
sekä vesiosuuskuntien vesijohtoja. 

Kuva 14.  Sähkölinja (400 kV) ylittää valtatien Hirvaskylän 
eteläpuolella lähellä kuntarajaa. 

Suunnittelualueella on useita yksityiskäytössä ole-
via lähdekaivoja, joista otetaan käyttövesi yhteen 
tai useampaan talouteen. Osa lähdekaivoista sijait-
see hyvin lähellä valtatietä tai nykyistä tai suunni-
teltua rinnakkaistietä. Suunnittelun alkuvaiheessa 
tiedoksi saaduista, lähelle valtatietä sijoittuvista 
lähdekaivoista on yleissuunnitelman laatimisen yh-
teydessä otettu näytteet. 

Kuva 11.  Suunnittelualueen tieverkko. Kuva 12.  Vanhan Hirvasentien katujaksoa valtatien länsipuolella. Kuva 13.  Hirvaskylän eritasoliittymä Pölykankaantieltä (lännestä) katsottuna. 
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Sillat 

Valtatien suunnitteluosuudella on kahdeksan sil-
taa. Niistä neljä on alikulkukäytäviä (Vehniän, Hir-
vaksen, Aholan ja Mustikkamäen), kolme risteyssil-
toja (Hirvaskylän, Hirvaskankaan ja Kuorejoen) ja 
kaksi vesistösiltoja (Isojoen ja Kuorejoen). Suun-
nittelualueen siltojen tarkemmat tiedot on kerrottu 
taulukossa 1. 

Kuva 15.  Kuorejoen nykyinen vesistsösilta suunnittelu-
alueen pohjoispäässä. 

Taulukko 1. Suunnittelualueen nykyiset sillat. 

2.3 Liikenne 

2.3.1 Liikennemäärät 

Nykytilanne 

Valtatien 4 suunnittelualueella nykytilanteen kes-
kimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL 2017) 
on Hirvaskankaan eritasoliittymän eteläpuolella 
noin 13 100 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on 
noin 11 %, ja liittymän pohjoispuolella noin 12 400 
ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on noin 14 %. 
Kantatien 69 liikennemäärä noin 3100 ajon./vrk, 
josta raskasta liikennettä on noin 10 %. Nykytilan-
teen liikennemäärät on esitetty kuvassa 16. 

Liikenne-ennuste v. 2040 

Valtatien 4 liikenne-ennuste vuodelle 2040 perus-
tuu Valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen (Lii-
kenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2014) 
mukaiseen Vt 4 Jyväskylä–Oulu -yhteysvälien-
nusteeseen. Yhteysväliennusteen mukainen kas-
vukerroin (2017–2040) kevyille autoille on 1,34 ja 

TIEOSOITE SILLAN NIMI SILTA-
NUMERO 

KUNTA SILTATYYPPI 

4/305/2122 Vehniän alikulkukäytävä 5203 Laukaa alikulkukäytävä (akk) 

4/306/646 Hirvaskylän risteyssilta 1339 Uurainen risteyssilta (rs) 

4/306/2253 Hirvaksen alikulkukäytävä 5256 Uurainen alikulkukäytävä (akk) 

4/307/17 Hirvaskankaan risteyssilta 1318 Äänekoski risteyssilta (rs) 

4/307/1538 Aholan alikulkukäytävä 5225 Äänekoski alikulkukäytävä (akk) 

4/307/2777 Mustikkamäen 
alikulkukäytävä 

5226 Äänekoski alikulkukäytävä (akk) 

4/307/3953 Kuorejoen risteyssilta 1286 Äänekoski risteyssilta (rs) 

4/307/4252 Kuorejoen silta 303 Äänekoski vesistösilta (vs) 

raskaille ajoneuvoille 1,18. Ennusteeseen on lisätty 
YVA-vaiheessa tehdyt arviot Äänekosken biotuote-
tehtaan sekä alueen kaavoissa olevien maankäy-
tön kasvualueiden tuottamasta liikenteestä. Biotuo-
tetehtaan on arvioitu lisäävän liikennettä nelostiellä 
noin 100 raskasta ajon./vrk ja uusien maankäyttö-
alueiden noin 300–1000 ajon./vrk. 

Liikenne-ennuste vuodelle 2040 on esitetty kuvas-
sa 16. Vuonna 2040 valtatien 4 liikennemäärien 

ennustetaan olevan suunnittelualueella 17 400 
– 17 800 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on 
10–13 %. Se tarkoittaa 36–40 % liikenteen kasvua 
nykytilanteeseen (v. 2017) verrattuna. 

Sivuteiden liikennemäärien kasvu on arvioitu Val-
takunnallisen tieliikenne-ennusteen maakunta- ja 
tieluokkakohtaisten kasvukertoimien sekä alueen 
kaavoissa esitettyjen maankäyttösuunnitelmien 
perusteella. 

Kuva 16.  Liikennemäärät ja suunnittelujakson linjaosuuksien palvelutaso nykytilanteessa (2017) ja ennustetilanteessa (2040). 
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2.3.2 Liikenteen sujuvuus ja 
palvelutaso 

Valtatien linjaosuuksien sujuvuutta on tarkasteltu 
IVAR3-ohjelmistolla (versio 1.2.0) määrittämällä 
HCM-luokituksen mukainen liikenteellinen palve-
lutaso (A–F) vuoden 100. vilkkaimpana tuntina. 
Vuoden 100. vilkkain tunti kuvaa keskimäärin kaksi 
kertaa viikossa esiintyvää liikennetilannetta. Linja-
osuuksien palvelutasot nyky- ja ennustetilanteissa 
on esitetty kuvassa 16. 

Nykytilanne 

Nykytilanteen liikennemäärillä valtatien linjaosuuk-
sien palvelutaso HCM-luokituksen mukaan on 
pääosin E (huono). Rannankylän kohdalla ohi-
tuskaistaosuuksilla nykytilanteen palvelutaso on 
D (välttävä). Määritelmän mukaan palvelutaso E 
tarkoittaa, että liikennevirta on hyvin epätasainen 
ja nopeustaso on alhainen tai romahtanut. Kais-
tan vaihtaminen tai ohittaminen koetaan erittäin 
kiusalliseksi. Palvelutaso D kuvaa tilannetta, jossa 
liikennevirta on hyvin tiheä, ajonopeuden valinta-
mahdollisuudet ovat vähäiset ja liikkuminen koe-

taan epämiellyttävänä. Pienetkin liikennemäärien 
lisäykset saattavat aiheuttaa vakaviakin häiriöitä 
liikennevirrassa. 

Ennustetilanne v. 2040 

Linjaosuuksien palvelutaso heikkenee merkittäväs-
ti liikennemäärien kasvaessa. Vuoteen 2040 men-
nessä linjaosuuksien palvelutaso putoaa luokkaan 
F (erittäin huono), jolloin liikenne ruuhkautuu. Ohi-
tuskaistaosuuden palvelutaso on ennustevuonna 
2040 keskimäärin E (huono). 

2.3.3 Jalankulku ja pyöräily, 
ulkoilureitit 

Suunnittelualueella ei ole yhtenäistä jalankulku- ja 
pyöräilyverkkoa. Miellyttävä ja turvallinen jalankul-
ku tai pyöräily on mahdollista vain niillä osuuksilla, 
joilla on valtatiestä erillinen rinnakkainen väylä, 
eli Vehniän kylän kohdalla ja Hirvaskankaan alu-
eella sekä Rannankyläntiellä Hirvaskankaalta 
pohjoiseen. 

Vanhan Hirvasentien pohjoisosassa on hieman alle 
1 km matkalla valtatien suuntainen jalankulku- ja 
pyörätie, samoin valtatien toisella puolella Hitonlah-
dentien varressa. Hirvaskankaalla, kantatien 69 ja 
maantien 627 varressa on yhdistetty jalankulku- ja 
pyörätie. Lisäksi Hirvaskankaan alueella on katujen 
Hirvaskankaalta pohjoiseen jalankulku ja pyöräily 
tapahtuu Rannankyläntiellä. 

Osalle valtatien varren linja-autopysäkeistä johtaa 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. 

Vehniällä on Laukaan kunnan ulkoilukarttaan mer-
kitty latu ja ulkoilureitti valtatien länsipuolella. Muita 
virallisesti merkittyjä ulkoilureittejä suunnittelualu-
eella ei ole, mutta metsäalueilla on ulkoiluun ja ret-
keilyyn soveltuvia polkuja. Iso-Hirvasen eteläpääs-
sä on uimaranta. 

2.3.4 Joukkoliikenne 

Valtatie 4 on keskeinen pitkämatkaisen joukko-
liikenteen reitti ja joukkoliikenteen laatukäytävä. 
Suunnitteluosuudella valtatiellä 4 on 15 linja-auto-
pysäkkiparia. Pysäkkien sijainti on esitetty kuvassa 

Kuva 17.  Linja-autopysäkki ja pysäkille johtava jalankul-
kuyhteys Rannankyläntieltä suunnittelualueen 
pohjoisosassa. 

18. Neljän pysäkkiparin yhteydessä on alikulku-
käytävä ja pysäkille johtava jalankulku- ja pyörätie. 
Joillakin pysäkeillä on katokset. Suunnittelujaksolla 
valtatien kautta kulkee linja-autoliikennettä useita 
vuoroja päivässä, sekä pika- että vakiovuoroliiken-
nettä ja markkinaehtoista liikennettä. Osa suunnit-
telualueen läpi ajavista pikavuoroista ei pysähdy 
alueen pysäkeillä. 

Kuva 18.  Suunnittelualueen nykyiset linja-autopysäkit (lähde: Maanmittaulaitoksen paikkatietoikkuna). 
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2.3.5 Erikoiskuljetukset, 
vaarallisten aineiden 
kuljetukset ja muu
tavaraliikenne 

Valtatie 4 on osa suurten erikoiskuljetusten verk-
koa (SEKV), ja vapaan tilan mittavaatimus on 7 
x 7 x 40 metriä. Suunnittelualueella kulkee run-
saasti raskasta liikennettä. Suunnittelualueen 
kautta kulkee HCT-kuljetuksia Äänekosken bio-
tuotetehtaalle sekä pitkämatkaisilla reiteillä Etelä- 
ja Pohjois-Suomen välillä. Valtatiellä kulkee myös 
vaarallisten aineiden kuljetuksia. 

2.3.6 Palvelualueet 

Suunnittelualueen keskivaiheilla sijaitsee Hir-
vaskankaan palvelukeskus. Alueella on kaksi lii-
kennepalveluasemaa, kauppakeskus sekä muita 
palveluita. 

Suunnittelualueella on pysäköinti- ja levähdys-
alueita Vehniällä Koululammen kohdalla sekä 
Hirvaskankaan eritasoliittymän pohjoispuolella. 
Näillä pysäköintialueilla ei ole palveluita. Hirvas-
kankaan liikennepalveluaseman yhteydessä on 
lisäksi laaja raskaan liikenteen pysäköintialue. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen teettämän tarvesel-
vityksen (Raskaan liikenteen palvelualuetarpeet 
Keski-Suomen tieverkolla, 2014) mukaan suunnit-
telualueella olisi tarve raskaan liikenteen valvonta-
alueen rakentamiseen. Lisäksi Hirvaskankaan ja 
Huutomäen eritasoliittymien välillä on havaittu tar-
ve erikoiskuljetuksille soveltuvalle palvelualueelle. 

2.4 Liikenneturvallisuus 

Valtatien suunnittelujaksolla on Tierekisterin mu-
kaan tapahtunut vuosina 2013–2017 yhteensä 62 
poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 
17 on johtanut henkilövahinkoihin (kuva 21). Hen-
kilövahinko-onnettomuuksista 5 oli kuolemaan joh-
taneita ja 12 loukkaantumiseen johtaneita onnetto-
muuksia. Onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 7 
ja loukkaantui 19 henkilöä. Kuolemaan johtaneista 
onnettomuuksista neljä on tapahtunut suunnittelu-
alueen eteläosassa neljän kilometrin matkalla Veh-
niän liittymästä pohjoiseen ja yksi on tapahtunut 
Hirvaskankaan eritasoliittymän kohdalla. 

Suunnittelujakson tyypillisimpiä liikenneonnetto-
muuksia ovat hirvi- ja peuraonnettomuudet, joita 

Kuva 21.  Suunnittelujaksolla vuosina 2013–2017 tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet. 

on tapahtunut yhteensä 20. Hirvi- ja 
peuraonnettomuuksia on tapahtunut 
erityisesti järvien välisillä tieosuuksil-
la. Toiseksi yleisin onnettomuustyyppi 
on yksittäisonnettomuudet. Myös pe-
räänajoja ja kohtaamisonnettomuuk-
sia on tapahtunut suhteellisen paljon. 
Ne ovat myös muita onnettomuus-
tyyppejä vakavampia ja johtavat to-
dennäköisemmin loukkaantumiseen 
tai kuolemaan. Kuva 22.  Vuosien 2013–2017 tieliikenneonnettomuudet onnettomuusluokittain. 

Kuva 19.  Suunnittelualueella kulkee runsaasti raskasta liikennettä. Kuva 20.  Hirvaskankaan palvelukeskus on alueen tärkein asiointikohde. 

17 



 

 

 
  

 

 
   

 

 
 

 
   

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

MELUTASON  YLEISET OHJEARVOT     
 (Vn, päätös 993/92) 

Ulkona  

 Asumiseen käytettävät alueet, 
virkistysalueet taajamissa ja niiden 
välittömässä läheisyydessä   sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien 

 ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 

Sisällä  

Asuin-,  potilas- ja  majoitushuoneet  

Opetus- ja kokoontumistilat  

  Liike- ja toimistohuoneet 

 Melun A-painotettu keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), LAeq,  enintään 

Päivällä 
klo  7-22 

Yöllä  
klo 22-7 

    

  55 dB    45-50 dB 1)

45 dB   40 dB  3)  

    

35 dB   30 dB 

 35 dB -

 45 dB -

 

2.5 Maaperä ja 
pohjaolosuhteet 

Topografialtaan alue on vaihteleva. Tie kulkee 

kallioruhjeen lähellä, johon sijoittuu useita jär-
viä: Koululampi +122,4 m, Iso-Hirvanen +122,1 
m, Pieni-Hirvanen +110,8 m ja Niinivesi +93,9 m. 
Seudun korkeimmat kohdat ovat Hirvasmäki +230 
m hankkeen alkuosalla ja lopussa Mustikkamäki 
+183 m. Kallioruhjeeseen on kerrostunut kaksi har-
jumuodostumaa, joista pohjaveden kannalta mer-
kittävämpi on Hirvaskankaan muodostuma. 

Vehniän kohdalla, hankkeen alkuosuudella pohja-
maana on silttiä, jossa välikerroksina on hiekkaisia 
ja savisia kerroksia. Kerrostuman paksuus vaihte-
lee 1…16 m. Jokihaaran liittymän kohdalla on har-
jumuodostuma, joka sisältää hiekkaisia ja soraisia 
kerrostumia. Paksuimmillaan kerrostuma on 18 m. 
Järven rannan läheisyydessä ja alavammilla pelto-
alueilla on pintakerroksena silttikerrostumia, jotka 
ovat routivia hiekka- ja savikerroksia sisältäviä. 
Korkeammilla maastonkohdilla esiintyy hiekkamo-
reenia.  Kalliopinta on yleensä syvällä ja kalliopal-
jastumia tielinjalla on vähän. Pieni-Hirvasen poh-
joisosan rantavyöhykkeellä maaperä on hiekkaista, 
jossa esiintyy silttisiä ja savisia välikerroksia. 

Hirvaksesta pohjoiseen sijaitsee Hirvaskankaan 
laaja luode-kaakkosuuntainen hiekkainen harju-
muodostuma. Pohjavesi virtaa etelän suuntaan. 
Pohjavesipinnan syvyystaso harjulla on valtatien 
alapuolella tasossa +116,0 – +112,6 m.  Hirvas-
kankaan risteyssilta (nykyinen) on perustettu te-
räsputkipaalujen varaisesti kallioon. Pohjamaa on 
pintaosastaan sillan kohdalla hiekkaista. Hiekan 
alapuolella on tiivis moreeni ja kallio. Pohjavesitaso 
on + 116,0 m ja maanpinnan taso on +127 m. 

Hirvaskankaasta pohjoiseen on mäkistä maastoa, 
joissa lakialueilla tavataan kalliota ja moreenia. 
Alarinteessä ja painanteissa esiintyy myös hiek-

kaisia ja silttisiä kerrostumia. Mustikkamäen kallio 
on kivilajiltaan haurasta kvartsi-monzoniittia. 

Suunnittelualue päättyy Kuorejoen risteyssiltapai-
kalle. Siltapaikalla on pehmeitä savi-, siltti- ja hiek-
kakerrostumia. Nykyinen silta on perustettu kal-
lioon teräsputkipaalujen varaan. Paksuimmillaan 
pehmeitä kerroksia on noin 6 metriä. 

Kuva 23.  Hirvaskankaan risteyssilta on perustettu teräsputkipaalujen varaisesti kallioon. 

Taulukko 2. Melutason yleiset ohjearvot (valtioneuvoston periaatepäätös 993/92). 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla  ei  sovelleta yöohjearvoa.  
3)  Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti  
käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

2.6 Liikennemelu ja -tärinä 

Tieliikennemelu 

Suunnittelualueella on joitakin nykyisä meluesteitä, 
mm. Hirvaskankaan eritasoliittymän rampeilla sekä 
alueen pohjoisosassa valtatien ja Rannankyläntien 
välissä. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 993/1992 
on määritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason 
LA,eq enimmäisarvot ulko- ja sisätiloissa. Periaate-
päätöksessä määritetyt suurimmat sallitut äänitasot 
on esitetty taulukossa 2. 

Tieliikennemelun leviämistä alueella on arvioitu 
melumallinnuksella, jolla on laskettu tieliikenteen 
aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot päivä- ja 
yöajalle. Nykytilanteessa (v. 2017 liikennemäärät) 
päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu laskentatu-
losten perusteella noin 300 metrin etäisyydelle tien 
reunasta. Laskentatulosten perusteella ylittäville 
melualueille sijoittuu päiväaikana yhteensä 128 
asuinrakennusta ja 51 lomarakennusta, ja yöaika-
na 89 asuinrakennusta ja 39 lomarakennusta. 

Kuva 24.  Nykyinen melukaide Hirvaskankaan eritasoliittymän koillissektorin rampilla. 
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Liikennemäärän kasvaessa melu leviää nykyistä  
laajemmalle. Ennustetilanteessa (v. 2040 liiken-
nemäärät) päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu  
keskimäärin 340 metrin etäisyydelle tien reunas-
ta ja yöajan 50 dB meluvyöhyke noin 210 metrin  
etäisyydelle tien reunasta. Tulosten perusteella  
ohjearvot ylittävälle melualueelle sijoittuu päiväai-
kana yhteensä 139 asuinrakennusta ja 55 loma-
rakennusta, ja yöaikana 94 asuinrakennusta ja 48 
lomarakennusta. 

Liikennetärinä 

Pehmeät maalajit, kuten savikot ja siltit, ovat lii-
kennetärinän kannalta riskialueita. Näillä alueilla  
liikennetärinä voi aiheutua erilaisista tasoeroista  
tai tukirakenteen jäykkyyden muutoksista, kuten  
esimerkiksi hidastetöyssyistä, täristävistä reuna- ja 
keskiviivoista tai siltojen ja alikulkujen yhteydes-
sä olevista saumakohdista. Yleissuunnitelman  
alueella olevat tärinän riskialueet sijoittuvat hank-
keen eteläpäähän, Vehniän peltoaukealle ja sen  
pohjoispuolelle. 

2.7  Ympäristö 

2.7.1 Maisema 

Suunnittelualue sijoittuu Keski-Suomen järvi-
seudulle. Maisemalle tyypillisiä ovat kumpuilevat  
moreenimaat sekä metsäisten selänteiden väliin  
sijoittuvat vesireitit. Metsällä on suuri merkitys mai-
semakuvassa. Pellot sijaitsevat tyypillisesti järvien 
läheisyydessä. Asutus on perinteisesti sijoittunut  
vesistöjen tuntumaan tai mäkien harjanteille. 

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti  
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai  
maisema-alueita. 

Hirvaskankaan koillispuolella noin 100 metrin  
päässä Rannankyläntiestä sijaitsee Koivistonkylän  
maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Suunnit-
telualueen luoteispuolella noin 300 metrin pääs-
sä sijaitsee Honkolan maakunnallisesti arvokas  
maisema-alue. 

Lentomelu 

Jyväskylän lentokenttä on perustettu vuonna 
1939 puolustushallinnon tarpeisiin ja siitä lähti-
en lentokentällä on ollut säännöllistä ilmavoimien 
lentotoimintaa. Jyväskylän lentoasema on yksi Fi-
navian ylläpitämistä siviili- ja sotilastoiminnan yh-
teistoimintalentoasemista ja sen yhteydessä toimii 
ilmasotakoulu. Jyväskylän lentoaseman laatimas-
sa selvityksessä ”Finavia, Jyväskylän lentoasema, 
lentokonemeluselvitys, ennustetilanteet 2016 ja 
2030” on arvioitu lentoaseman siviili- ja sotilastoi-
minnasta aiheutuvan melun leviäminen Tikkakos-
kella vuosina 2016 ja 2030. 

Siviili- ja sotilaslentoliikenteen vuoden 2030 tilan-
teessa yhdessä muodostama Lden 55 dB ylittävä 
ilma-alusten melualue on laajimmillaan noin 3 kilo-
metriä leveä kiitotien suuntaisesti. Kiitoteiden päistä 
melualue ulottuu noin 8 kilometriä kaakkoon ja noin 
7 kilometriä luoteeseen. Tikkakosken asuinalueet 
sijaitsevat suurimmaksi osaksi yli 55 dB melualu-
een ulkopuolella, mutta asuinalueen lentokenttää 
lähimmät osat ovat 55-60 dB meluvyöhykkeellä. 

55 dB ylittävä melualue ei ulotu Jyväskylän Lden 

seudun suuriin eikä kiitoteiden jatkeilla sijaitseviin 
taajamiin. Selvityksen tulosten perusteella pieni 
osa yleissuunnitelman suunnittelualueesta sijoittuu 
lentomeluvyöhykkeelle Lden 50…55 dB suunnittelu-
alueen eteläpäässä Vehniällä. 

Kuva 25.  Näkymä Mustikkamäeltä pohjoiseen; tien itäpuolella Kuorejoen paikallisesti arvokas maisema-alue. 
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Suunnittelujaksolle sijoittuu muutamia paikallisesti 
arvokkaita maisema-alueita: Vehniä suunnittelu-
alueen eteläosassa, Yläpohja Iso-Hirvasen länsi-
puolella, Pieni-Hirvanen Hirvaskylän kohdalla tien 
itäpuolella sekä tiehen rajautuvat Mattila, Näkkilä 
ja Kuorejoki suunnittelualueen pohjoispäässä. 
Suunnittelualueen pohjoispuolella on myös kaksi 
perinnemaisemakohdetta: Kivimäen haka ja met-
sälaidun sekä Majaniemen metsälaidun ja niityt. 

2.7.2  Arkeologinen perintö 

Himman (410010033) pyyntikuopat sijaitsevat 
Iso-Hirvasen luoteispuolella, valtatien 4 ja Jokihaa-
rantien (mt 16701) liittymän tuntumassa. Muinais-
jäännösalue rajautuu valtatiehen. Ajoittamattomia 
pyyntikuoppia on alueella ainakin 27, ja näistä 
kolme itäisintä sijaitsee hyvin lähellä nykyistä 
valtatietä. 

Laukaantie Hirvaskangas (1000011429), histo-
riallinen tiepohja, rajautuu nykyiseen ja suunni-
teltuun valtatiehen. Eteläisempi osuus sijaitsee 
Pieni-Hirvasen länsipuolella noin 50 metrin päässä 
valtatielinjauksesta. Pohjoisempi osuus rajautuu 
nykyiseen valtatiehen Hirvaskankaan eritasoliitty-
män kohdalla. 

Kuva 26.  Himman muinaisjäännöskohteen sijainti. Läh-
de: Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna. 

Pirkkala (1000008025), kivikautinen asuinpaikka, 
sijaitsee Pieni-Hirvasen pohjoispuolella. 

2.7.3  Rakennettu kulttuuriympäristö 

Alueen rakennettu kulttuuriympäristö edustaa 
enimmäkseen 1900-lukua, mutta joitakin vanhem-
piakin rakennuksia löytyy. Alueella ei ole valtakun-
nallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäris-
töä. Suunnittelualueen lounaispuolella (noin 500 

Kuva 27.  Muinaisjäännösten Laukaantie Hirvaskangas 
ja Pirkkala sijainti. Lähde: Maanmittauslaitok-
sen Paikkatietoikkuna. 

metrin päässä tulevasta eritasoliittymästä) 
sijaitseva Vehniän kartano on määritelty 
maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. 

Paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi luokitel-
tu Hirvasen koulu sijaitsee alle 50 metrin 
etäisyydellä nykyisestä tiestä. Se edustaa 
ajalleen tyypillistä julkista rakentamista. Ra-
kennus ei ole enää koulukäytössä. 

Jokihaarantien liittymän tuntumassa valta-
tien varressa sijaitsee Nujulan pihapiiri, jolla 
on maisemallista arvoa valtatien reunalla. 
Muut paikallisesti arvokkaat kohteet sijaitse-
vat etäämmällä valtatiestä. 

Kuva 29.  Paikallisesti arvokas Nujulan pihapiiri sijaitsee Vehniällä lähellä Jokihaarantien liittymää. Valtatien ja 
päärakennuksen välissä on tiheää puustoa, joten pihapiiri ei näy valtatielle. 

Kuva 28.  Hirvasen vanha koulu sijaitsee aivan valtatien 
vieressä. Rakennus ei ole enää koulukäytössä. 
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2.7.4 Luonnonympäristö, 
suojelualueet ja lajisto 

Natura-alueet ja muut luonnonsuojelu-
kohteet 

Suunnittelualueella Hirvaskankaan eritasoliittymän 
läheisyydessä sijaitsee Hitonhauta–Kylmähauta– 
Hirvasjoki-Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue 
(FI0900011), joka koostuu kahdesta erillisestä 
osasta. Kylmähaudan natura-aluerajauksen sisälle 
sijoittuu lisäksi yksityisiä suojelualueita. Suojelualu-
eet ja muut arvokohteet on esitetty kartalla kuvassa 
30. 

Natura-alueen lisäksi suunnittelualueella sijaitsee 
muutamia yksityisten mailla sijaitsevia luonnon-
suojelualueita. Lisäksi alueen kaavoissa on esitetty 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita 
kohteita (merkintä ”luo”). 

Metsäalueet 

Nykyisen valtatien lähiympäristön metsät ovat 
pääosin mäntyvaltaista talousmetsää. Suunnit-
telualueella on runsaasti luonnontilaista kangas-
metsää, pääosa alueen metsistä edustaa erilaisia 
kangasmetsätyyppejä. Lehtoja ja lehtomaisia kan-
kaita esiintyy niukasti. Suunnittelualueella ja sen 
lähistössä on myös muutamia harvinaisten metsä-
tyyppien esiintymiä lähinnä pienten kosteikkojen ja 
purojen ympäristöissä. 

Suojellut eläinlajit 

Alueella tai sen läheisyydessä esiintyy muutamia 
luontodirektiivin perusteella suojeltuja lajeja. 

Alueelta on useita havaintoja liito-oravista. Tämän 
työn yhteydessä on keväällä 2018 määritetty liito-

oravien elinympäristöt (Valtatien 4 parantaminen 
välillä Vehniä-Äänekoski: yleissuunnitelma, luon-
totietojen päivitys. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
2018) noin 200 metrin etäisyydeltä suunnitelluista 
tielinjoista. Elinpiirien ydinalueet on rajattu jätös-
havaintojen ja mahdollisten pesäpuiden perusteel-
la. Elinpiirien lisäksi on kartoitettu kulkuyhteyksiä 
ympäröiville metsäalueille. Havaintoja tehtiin yh-
teensä kahdeksalla alueella. Kaksi havaintoaluet-
ta sijaitsee Vehniän eritasoliittymän suunnitelman 
alueella. Osa alueelta aiemmin raportoiduista liito-
oravametsistä on hakattu tai tyhjentynyt muista 
syistä ainakin tilapäisesti. 

Luontoselvityksessä kartoitettiin myös viitasam-
makoiden esiintymistä alueella. Havaintojen ja 
elinympäristöjen laadun perusteella rajattiin viita-
sammakon lisääntymispaikat, joita löytyi suunnit-
telualueen läheisyydestä kaksi. Molemmat sijaitse-

vat kuitenkin suhteellisen kaukana, yli 500 metrin 
päässä valtatiestä. 

Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit kuuluvat 
suojelua vaativiin lajeihin. Suunnittelualueelta on 
YVA:n yhteydessä tunnistettu kaksi lepakkokohdet-
ta, Iso-Hirvasen eteläpäässä sijaitseva Nuottimäki 
ja pohjoispäässä sijaitseva Hovila. Molemmat kuu-
luvat luokkaan III (muu lepakoiden käyttämä alue). 

Kuorejoessa ja Kuorelammessa elää saukko, 
joka on arvioitu vaarantuneeksi ja rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla. 

Suunnittelualueen lounaispuolella Alasen eteläran-
nalla on maakunnallisesti arvokas lintualue. Alueel-
la on muuttoaikana havaittu useita harvinaisia laje-
ja. Harvinaisia lintulajeja esiintyy myös Hirvasjoen 
ympäristössä suunnittelualueen itäpuolella. 

Kuva 30.  Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet, pohjavesialueet, liito-oravakohteet sekä muinaisjäännökset kartalla. 
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Ekologiset kulkuyhteydet 

Alueen järvet rajoittavat eläinten kulkua jonkin ver-
ran. Hirvien kulkureitit valtatien ylitse sijoittuvat Iso-
Hirvasen ja Pieni-Hirvasen pohjoispuolille. Pienem-
mät eläimet ylittävät tietä myös muissa kohdissa. 

Huomionarvoiset kasvilajit 

Suunnittelualueelta on aiempia havaintoja kolmes-
ta huomionarvoisesta kasvilajista: hirvenkellosta, 
musta-apilasta ja perämerenketomarunasta. 

Valtatien varressa, noin pl. 4880, on hirvenkellon 
(Campanula cervicaria) kasvupaikka. Hirvenkello 

on määritelty Suomessa vaarantuneeksi (luokka 
VU). Esiintymä todennäköisesti tuhoutuu hankkeen 
rakentamisen yhteydessä, mutta siitä on mahdol-
lista ottaa siemeniä talteen edellisenä kesänä, ja 
kylvää ne uudelle sopivalle kasvupaikalle. Muihin 
huomionarvoisiin kasvilajeihin suunnitelmalla ei ole 
vaikutusta. 

Yleissuunnitelman luontoselvityksen yhteydessä 
etsittiin suunnittelualueelta myös muita huomionar-
voisia kasvilajeja. Silmälläpidettäväksi luokiteltua 
musta-apilaa (Trifolium spadiceum) ei löydetty ai-

emmilta kasvupaikoilta. Valtatien 4 ja kantatien 69 
liittymäalueen tuntumassa on kuitenkin edelleen 
musta-apilalle sopivaa elinympäristöä. Uhanalai-
seksi ja eritysesti suojeltavaksi säädettyä peräme-
renketomarunaa (Artemisia campestris ssp. bott-
nica) tai muita ketomarunan alalajeja ei löytynyt 
kesän 2018 inventoinnissa. 

Kylmähaudan natura-alueella esiintyy useita huo-
mionarvoisia kasvilajeja, joita ei tämän työn yh-
teydessä selvitetty tarkemmin, sillä alue on joka 
tapauksessa suojeltu, eikä sen suojelun tasoa saa 
heikentää. 

Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa tien 
länsipuolella sijaitseva Viinalähde on osoitettu mer-
kinnällä luo (luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä alue), perusteena merkittävä kas-
villisuusalue. YVA:n luontoselvityksen yhteydessä 
on todettu, että alueen metsäkuvio on hakattu. 

2.7.5 Pohjavesi 

Suunnittelualue sijoittuu noin 2 km matkalla Hir-
vaskankaan pohjavesialueelle (0989251), joka 
on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
(kuva 32). Hirvaskankaan pohjavesialue sijoittuu 

Kuva 31.  Kukkiva hirvenkello ja hirvenkellon kasvupaikka Iso-Hirvasen länsipuolella lähellä Aholan tilaa. 
 (Kuvat M. Vauhkonen / Ympäristösuunnittelu Enviro Oy) 

luode-kaakko–suuntaiselle Laukaan-Saarijärven-
Kokkolan pitkittäisharjujaksolle. Pohjavesialueen 
luoteisosassa sijaitsee käytöstä poistettu Punta-
vuoren vedenottamo. Pohjavesialueella on yksi 
lähde, Kylmähaudan lähde (Hirvaslähde), joka ei 
ole luonnontilainen. Hirvaskankaan eritasoliittymän 
rakentamisen yhteydessä on toteutettu pohjavesi-
suojauksia. Suojaus kattaa vain osan pohjavesialu-
eelle sijoittuvasta valtatiestä. 

Pohjavesialueen kemiallinen tila on huono, sillä klo-
ridipitoisuus on korkea. Kloridin alkuperänä pide-
tään tiesuolausta. Sekä Uuraisille että Äänekoskel-
le on vuonna 2017 valmistunut pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelmat, joissa ensisijaisena toimen-
piteenä esitetään tiesuolauksen vähentämistä tai 
korvaamista vaihtoehtoisilla aineilla Hirvaskankaan 
pohjavesialueella kloridipitoisuuden alentamiseksi. 

Kuva 32.  Hirvaskankaan pohjavesialue. (Lähde: Maanmittauslaitoksen Paikkatietoik-
kuna 2018.) 

2.7.6 Pintavedet 

Suunnittelualueella valtatien 4 läheisyydessä 
on useita järviä ja lampia: Alanen, Koululampi, 
Iso-Hirvanen, Pieni-Hirvanen ja Niinivesi. Näistä 
muut kuin Niinivesi sijaitsevat hyvin lähellä valta-
tietä. Alueella on lisäksi huomioon otettavia jokia 
ja puroja: Hirvasjoki, Kylmäpuro, Romulanpuro ja 
Kuorejoki. 

Suunnittelualueella on jyrkkäpiirteisen maaston 
ansiosta runsaasti lähteitä. Etenkin asutuksen 
lähellä sijaitsevia lähteitä on valjastettu talous-
vesikäyttöön (kuva 33). Äänekosken alueella 
valtatien itäpuolella sijaitsee Viinalähde, joka on 
yleiskaavassa osoitettu kohdemerkinnällä luo 
(luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeä alue). Hirvaskankaan pohjavesialueella 
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on yksi lähde, Kylmähaudan lähde (toiselta nimel-
tään Hirvaslähde), jonka kautta purkautuu Hirvas-
kankaan pohjavettä Kylmäpuroon.  Lähde ei ole  
luonnontilainen. 

2.7.7  Pilaantuneet maat 

Suunnittelualueella on neljä kohdetta, joista on 
merkintä pilaantuneiden maiden hallintarekisteris-
sä. Kohteet ovat nykyisiä tai entisiä huoltoasemia 
sekä autokauppa. 

Kuva 33.  Valtatien läheisyydessä sijaitsee muutamia talousvesikäyttöön valjastettuja lähteitä. 
 Esimerkkikuvat Rantalasta (vas.) ja Hirvaskylältä (oik.). 

2.8  Ongelma-analyysi 

Valtatie 4 on yksi tärkeimmistä kuljetusreiteistä, ja 
suunnittelujaksolla kulkee runsaasti raskasta lii-
kennettä. Tien liikenteellinen palvelutaso on ruuh-
ka-aikoina jo nykytilanteessa huono (100. huip-
putunnin HCM-luokka E), ja heikkenee jatkuvasti 
liikennemäärien kasvaessa. Tiejakson palvelutaso 
ei vastaa keskeiselle päätieverkolle ja TEN-T-ydin-
verkolle asetettuja tavoitteita. 

Ruuhkautuminen ja sen myötä heikentynyt palve-
lutaso kasvattaa onnettomuusriskiä ja vaikeuttaa 
matka-aikojen ennakoitavuutta. Liittyminen val-
tatielle on vaikeaa. Myös valtatieltä poistuminen, 
etenkin vasemmalle kääntyminen, on turvatonta, 
sillä vilkkaan liikenteen aikaan turvavälit ovat pie-
niä ja nopeudet korkeita. 

Suunnittelualueella ei ole yhtenäistä, turvallista 
jalankulku- ja pyöräilyreittiä esimerkiksi Vehniältä 
Hirvaskankaalle. Hirvaskankaan alueen jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteydet ovat kohtuullisen hyvällä 

tasolla. Hirvaskylältä pohjoiseen on olemassa  
vähäliikenteisempi rinnakkainen väylä koko suun-
nittelualueella, erillinen jalankulku- ja pyörätie vain 
lyhyellä matkalla. 

Liikennemelu aiheuttaa viihtyvyyshaittaa tien lä-
hialueen asukkaille. Myös valtatien estevaikutus 
vilkkaan liikenteen aikaan on huomattava, ja tien 
ylittäminen jalan tai polkupyörän kanssa on ajoit-
tain vaikeaa. 

Liikenteen melu ja päästöt ovat haitallista myös 
alueen ympäristön kannalta. Vilkas tieliikenne kas-
vattaa eläinonnettomuuksien riskiä, sillä suunnit-
telujaksolla ei ole isoille riistaeläimille soveltuvaa 
ali- tai ylikulkua. 

Hirvaskankaan pohjavesialueen kemiallinen tila on 
huono korkeiden kloridipitoisuuksien takia. Osalle 
pohjavesialueesta on toteutettu rakenteellinen suo-
jaus, mutta osa on edelleen suojaamatta, jolloin 
tiesuolauksessa käytettävää kloridia voi edelleen 
päätyä pohjaveteen. 

Kuva 34.  Koululampi Vehniällä valtatien 4 itäpuolella. Kuva 35.  Suunnittelualueella kulkee runsaasti raskasta liikennettä sekä henkilöautoliikennettä. 
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3  Vaihtoehtotarkastelut 

3.1  Poikkileikkaus 

Valtatien poikkileikkauksen lähtökohtana oli 
moottoritietasoinen 2+2-kaistainen poikkileikka-
us. Työssä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa: kes-
kialueellinen tai keskikaiteellinen poikkileikkaus. 
Suunnittelualueen eteläisellä osuudella välillä 
Vehniä–Hirvaskangas päädyttiin keskialueel-
liseen poikkileikkaukseen, joka vastaa Kirri– 
Tikkakoski-osuuden tiesuunnitelmassa esitettyä 
poikkileikkausta. Hirvaskankaalta pohjoiseen 
esitetään keskikaiteellinen poikkileikkaus, joka 
on samanlainen kuin Kuorejoen kohdalle suun-
niteltu ratkaisu. 

3.2 Päätien linjaus ja tasaus 

Linjauksen suurimmat vaihtoehtotarkastelut on 
tehty YVA-vaiheessa, kun on tarkasteltu vaih-
toehtoisia maastokäytäviä. YVA:n perusteella 
ELY-keskus päätti jatkaa suunnittelua nykyises-
sä maastokäytävässä (YVA:n vaihtoehto N). 

Yleissuunnitelman yhteydessä tutkittiin tarkem-
min muutamia linjausvaihtoehtoja. 

Iso-Hirvasen kohta 

Iso-Hirvasen kohdalla (noin pl. 4660) nykyisen  
valtatien vieressä sijaitsee talousvesikäytössä  
oleva rengastettu lähde, josta saatiin tieto en-
simmäisessä yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa 
esillä ollut linjaus oli esitetty nykyisen tien länsi-
puolelle, jotta nykyistä tietä voitaisiin hyödyntää 
rinnakkaisyhteytenä kohdassa, jossa tie sijait-
see lähellä Iso-Hirvasen rantaa.  Tämä linjaus  
kulkee suoraan kyseisen lähteen yli, joten pai-
kalle tutkittiin vaihtoehtoista linjausta osuudelle  
plv. 3700–7400. Vaihtoehtoisessa ratkaisussa  
itäinen ajorata pysyy nykyisen tien kohdalla,  
jolloin rinnakkaisväylä toteutetaan nykyisen  
tien ja järven väliselle alueelle. Kuvassa 36 on  
esitetty molemmat vaihtoehtoiset linjaukset  
rinnakkaisväylineen. 

Suunnitelmassa päädyttiin esittämään alkupe-
räistä linjausta (kuvassa 36 sinisellä värillä), joka  
kulkee lähdekaivon yli, jolloin päätien geometria 
on parempi. Näin saadaan myös itäpuolen rin-
nakkainen yksityistielinjaus paremmaksi ja kau-
emmas asuinrakennuksesta sekä järvestä. 

Rannankylän ja Mustikkamäen kohta  
(Hirvaskangas–Kuorejoki) 

Suunnittelualueen pohjoisosuudelle välille Hirvaskan-
gas–Kuorejoki (plv. 12 500 – 14 500) on YVA-vaiheen 
alustavassa yleissuunnitelmassa esitetty syvä kalli-
oleikkaus nykyiselle tielinjalle. Tavoitteena on ollut ta-
sauksen parantaminen ja hankkeella hyödynnettävän 
kalliolouheen tuottaminen. Esitetty linjaus ja tasaus  
aiheuttaisi muutostarpeen myös Rannankyläntiellä, ja 
tarpeen työnaikaisen kiertotien rakentamiselle. 

Tähän kohteeseen tarkasteltiin kahta linjausvaihto-
ehtoa: uuden tien rakentaminen nykyiselle paikalle,  
mutta YVA:ssa esitettyä tasausta korkeammalle, tai  
linjauksen siirto nykyisen tien länsipuolelle (kuva 38). 
Linjausta rajoittavat pakkopisteinä Kylmähaudan  
Natura-alue, jonka kohdalla nykyisiin ramppijärjeste-
lyihin ei voida esittää muutoksia, sekä Kuorejoen silta,  
johon suunnittelualue päättyy. 

Valtatien nykyinen tasaus ei täytä moottoritietasoisen 
väylän laatuvaatimuksia, sillä osuudella on suuria  
korkeuseroja.  Hyvän pystygeometrian toteuttaminen  
edellyttää suurehkoa leikkausta.  Leikkauksen to-
teuttaminen nykyisen linjauksen kohdalla edellyttäisi  

Kuva 37.  Hirvaskankaan pohjoispuolella Mustikkamäen koh-
dalla valtatien nykyinen tasaus ei sovellu moottori-
tietasoiselle päätielle. 

myös rinnakkaistien (Rannankyläntie) rakentamista  
osittain uudelleen, sillä leikkausluiskien tilantarve ulot-
tuu paikoitellen Rannankyläntielle asti. Lisäksi tarvit-
taisiin työnaikainen kiertotie, sillä vaihtoehtoinen reitti  
maanteiden 6311 ja 627 kautta on liian pitkä ja laatu-
tasoltaan riittämätön. Näin ollen uusi linjaus (kuvassa  
38 sinisellä värillä) todettiin toteuttamiskelpoisemmaksi 
vaihtoehdoksi. 

Linjauspäätöksen jälkeen tehtiin vielä vaihtoehtotarkas-
teluja tasauksen optimoimiseksi. Tarkasteluilla pyrittiin 
löytämään sellainen pystygeometria, jolla saadaan  
riittävästi kalliolouhetta hyödynnettäväksi tien rakenta-
misessa. Näin päädyttiin tasaukseen, jossa tie sijoittuu 
suurimmillaan noin 20 metriä syvään leikkaukseen. 

Kuva 36.  Linjausvaihtoehdot Iso-Hirvasen kohdalla. Yleissuunnitelmaratkaisu noudattelee sinisellä esitettyä linjausta. Kuva 38.  Vaihtoehtoiset ratkaisut Mustikkamäen kohdalla välillä Hirvaskangas–Kuorejoki. 
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Kuva 39. Tutkittuja rinnakkaistievaihtoehtoja Iso-Hirvasen kohdalla. Yleissuunnitelmassa 
esitettävä ratkaisu noudattelee keltaista linjausta, joka aiheuttaa vähiten haittaa 
liito-oravakohteelle. 

Kuva 40. Rinnakkaisteiden vaihtoehtotarkastelut Hirvaskylän kohdalla. 

3.3 Rinnakkaistiejärjestelyt 

Rinnakkaistiejärjestelyjen lähtökohtana toimivat 
YVA-vaiheen vaihtoehdon N rinnakkaistielinjauk-
set. Vaihtoehtotarkasteluja tehtiin mm. liito-ora-
vakohteiden lähistöllä sekä yleisötilaisuudessa 
esitettyjen toiveiden perusteella. Rinnakkaistien 
vaihtoehtotarkasteluissa on pyritty etsimään rat-
kaisuja, joilla voitaisiin kiertää arvokkaat luonto-
kohteet, hyödyntää nykyisiä yksityisteitä ja sa-
malla minimoida asutukselle ja maanviljelykselle 
aiheutuvaa haittaa. Kuvassa 39 on esimerkki 
rinnakkaistien vaihtoehtojen hahmottelusta Iso-
Hirvasen kohdalla. 

Hirvaskylän kohdalla rinnakkaistielinjaus määri-
tettiin Uuraisten kunnan esittämään ratkaisuun 
perustuen. Kuvassa 40 on esitetty tutkittuja vaih-
toehtoja sekä kuvassa 41 yleissuunnitelmaan 
valittu ratkaisu. 

Hirvaskylältä pohjoiseen rinnakkaistielle ei tut-
kittu vaihtoehtoja. Hirvaskylän ja Hirvaskankaan 
välisellä osuudella rinnakkaistie on esitetty ase-
makaavan mukaiselle paikalle (Vanha Hirvasen-
tie), ja Hirvaskankaalta pohjoiseen rinnakkaistien 
(Rannankyläntie) järjestelyt on määritetty tiesuun-
nitelmassa Vt 4 parantaminen välillä Hirvaskan-
gas–Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski. 

Yksityistiejärjestelyt 

Yleissuunnitelmavaiheessa tutkittiin alustavalla 
tasolla yksityistie- ja yksityistieliittymäjärjestelyjä. 
Alustavat esitykset yksityistiejärjestelyistä herät-
tivät runsaasti mielenkiintoa yleisötilaisuuksissa. 
Yksityistiejärjestelyitä ei kuitenkaan ratkaista 
yleissuunnitelmassa, joten niitä on käsitelty lähin-
nä periaatteellisella tasolla, eikä varsinaisia vaih-
toehtotarkasteluja ole tehty. Lopulliset järjestelyt 
ratkaistaan tiesuunnitelmavaiheessa. Yleisötilai-
suuksissa esitetyt toiveet ja kommentit on tallen-
nettu suunnitteluaineistoon. 

3.4 Hirvaskylän 
eritasoliittymä 

Liittymän tarve 

Nykyinen Hirvaskylän yksityisteiden eritasoliitty-
mä sijaitsee 2,7 kilometrin päässä Hirvaskankaan 
eritasoliittymästä. Vehniän tulevaan eritasoliitty-
mään on matkaa 6,7 kilometriä. Eritasoliittymäs-
sä on kaksi ramppia ilman kiihdytyskaistoja va-
rustettuna lyhyillä erkanemiskaistoilla. Vehniän ja 
Hirvaskankaan eritasoliittymien välimatka on 9,4 
kilometriä. 

Yleissuunnitelman lähtökohtana oli YVA:n mu-
kainen ratkaisu, jossa Hirvaskylällä on vain 
risteyssilta ilman ramppeja, ja yhteys valtatiel-
le on Hirvaskankaan ja Vehniän eritasoliittymi-
en kautta. Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa 
nousi esille toive Hirvaskylän eritasoliittymän 
parantamisesta tämän suunnitelman osana. 
Liittymää pidettiin tarpeellisena erityisesti Hir-
vaskylällä sijaitsevan yritystoiminnan kannalta. 
Uuraisten kunta yhtyi tähän toiveeseen, sillä 
kunnan maankäytön suunnittelu Hirvaskylällä 
tukeutuu eritasoliittymään. 

Uuraisilla on kaavoitettu nykyisen liittymän 
läheisyyteen asutusta ja teollisuutta. Itse liit-
tymäalueella ei kuitenkaan ole yleis- tai ase-
makaavaa. Laukaassa ei ole voimassa olevia 
yleis- tai asemakaavoja liittymän läheisyydes-
sä, sillä Vehniän pohjoisosan yleiskaavoitus 
jatkuu vasta yleissuunnitelman valmistuttua. 
Keski-Suomen maakuntakaava ei ota kantaa 
valtatien liittymiin. 

Hirvaskankaan asemakaavan eteläosan 
maankäyttö tukeutuu vahvasti nykyiseen Hir-
vaskylän liittymään. Toistaiseksi kaavasta on 
toteutunut vain pieni osa. Yritystoiminta on 
asumista riippuvaisempaa eritasoliittymästä, 

Kuva 41. Hirvaskylän kohdalle esitettävä ratkaisu. 

Kuva 42. Arvio Hirvaskylän eritasoliittymän vaikutuksista valtatien varressa 
sijaitsevien alueiden henkilöautoliikenteen matka-aikoihin. 
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eikä raskasta liikennettä haluta ohjata Van-
halle Hirvasentielle. Eritasoliittymän säilyt-
tämistä ja parantamista uuteen tilanteeseen 
soveltuvaksi pidetään edellytyksenä nykyi-
sen asemakaavan mukaisen maankäytön 
toteutumiselle. 

Risteyssiltaan perustuva ratkaisu, jossa 
eritasoliittymää ei toteuteta, pidentäisi Hir-
vaskylällä asuvien matka-aikoja nykytilan-
teeseen verrattuna noin 2–5 minuuttia ja 
Yläpohjassa asuvien matka-aikaa pohjoisen 
suuntaan noin 2 minuuttia (kuva 42). 

Liittymätyyppi 

Hirvaskankaan eritasoliittymästä tarkastel-
tiin kahta vaihtoehtoa: silmukkarampein tai 
suorin rampein varustettua eritasoliittymää. 
Kummassakin vaihtoehdossa liittyvä tie alit-
taa valtatien, mikä on erikoiskuljetusreitillä 
paras ratkaisu. 

Valtatien tasaus 

Perusratkaisussa, jossa päätien tasaus on nykyisel-
lään, ramppien pituuskaltevuus tulee melko suureksi 
ja ramppiliittymät sijoittuvat pituuskaltevuudeltaan 
huonoon kohtaan. Valtatien tasausta nostamalla voi-
daan parantaa ramppien ja alittavan tien tasausta, ja 
saada ramppiliittymistä toimivammat. Valtatien tasaus-
ta nostetaan risteyssillan kohdalla noin 1,5 metrillä, jol-
loin alittavan tien pituuskaltevuus on ramppiliittymien 
kohdalla noin 2,5 %. 

3.5 Muut vaihtoehtotarkastelut 

Eläinalikulku 

Valtatielle toteutetaan riista-aidat koko suunnittelu-
jaksolle, joten eläinten kulku on turvattava sillalla 
tai alikululla. Vesistöt rajoittavat eläinten kulkureit-
tejä ja alikulun sijoittamista tehokkaasti, ja käytän-
nössä ainoa sopiva kohta on Iso-Hirvasen ja Pieni-
Hirvasen välisen kannaksen paikkeilla, Laukaan ja 
Uuraisten kuntarajan tuntumassa. Tällä kohdalla 
on myös tapahtunut useita eläinonnettomuuksia, 
mikä osoittaa, että kyseessä on eläinten kulkureitti. 

Alikulun sijoittamiseksi tarkasteltiin kahta vaihtoeh-
toa (kuva 45), pl. 6560 Iso-Hirvasen pohjoispäässä 
ja pl. 7065 Hirvaskylän eritasoliittymän eteläpuolel-
la. Yleissuunnitelmassa päädyttiin esittämään näis-
tä jälkimmäistä, koska sen korkeussuhteet tukevat 
luontevan kulkureitin muodostumista. 

Jokihaarantien kohta 

Jokihaarantien (mt 16701) liittymä valtatielle 
4 esitetään Vehniän eritasoliittymän tiesuun-
nitelmassa katkaistavaksi. Nelihaaraliittymän 
itäpuolen haara, Hirvasmäentie (yksityistie), 
säilyy. Liittymän kohdalle on myöhemmin tar-
koitus toteuttaa risteyssilta, jolloin myös Hir-
vasmäentien suora liittymä valtatielle poistuu. 
Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin 
vaihtoehtoa, jossa risteyssilta toteutettaisiin 
Jokihaaran liittymäpaikan sijaan nykyisen 
Vehniän alikulkukäytävän kohdalle. Tämä rat-
kaisu aiheuttaisi vähemmän haittaa Himman 
muinaisjäännöskohteelle. Vaihtoehtoa ei kui-
tenkaan pidetty hyvänä mm. alikulkukäytävän 
tulvimisherkkyyden vuoksi. Jokihaarantien 
liittymän kohdan järjestelyjä edistetään to-
dennäköisesti yleissuunnitelmasta erillisellä 
suunnitelmalla. 

Silmukkarampit sijoittuisivat liittymän kaak-
kois- ja luoteisneljänneksiin, ajosuunnassa 
ennen risteyssiltaa ja rampit liittyvät sivu-
tiehen tavanomaisina kolmihaaraliittyminä 
(kuva 43). Rombisessa ratkaisussa ramp-
piliittymät ovat nelihaaraliittymiä (kuva 44). 
Sivutien pituuskaltevuus on kummassakin 
vaihtoehdossa melko suuri. Yleissuunnitel-
massa esitettäväksi valittiin rombinen rat-
kaisu (ve 2), joka soveltuu tämänkaltaiseen 
kohteeseen hyvin, ja jonka kokonaistilantar-
ve on hieman pienempi. Lisäksi linja-auto-
pysäkit sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 
ovat helposti järjestettävissä. Myös Vehniän, 
Hirvaskankaan ja Huutomäen eritasoliitty-
mät ovat samaa tyyppiä. 

Kuva 43. Hirvaskylän etl VE1, silmukkarampit. 

Kuva 44. Hirvaskylän etl VE2, suorat rampit. Kuva 45. Eläinalikulun (riistasillan) sijaintivaihtoehdot. 
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4 Yleissuunnitelma  

4.1  Valtatie 

Yleissuunnitelman mukaisesti valtatie 4 paranne-
taan moottoritieksi välillä Vehniän etl - Kuorejoen 
vesistösilta. 

Poikkileikkaus 

Valtatiellä on suunnitteluosuudella nelikaistainen 
poikkileikkaus. Osuuden eteläpäässä poikkileikka-
us on keskialueella varustettu, 2 x (9,25 m / 7 m), ja 
Hirvaskankaan eritasoliittymästä pohjoiseen keski-
kaiteella varustettu 2 x (9,35 m / 7 m). Poikkileikka-
us vaihtuu suunnittelujaksolla, sillä Hirvaskankaan 
nykyisen risteyssillan ja ennen yleissuunnitelmaa 
toteutettavan Kuorejoen uuden sillan (liittyy hank-

keeseen Valtatien 4 ja 13 parantaminen Huuto-
mäen kohdalla) hyötyleveydet soveltuvat keski-
kaiteelliseen ratkaisuun. 

Tilantarpeen ja kustannusten määrittelyyn käytetyt 
alustavat tierakenteet ja niiden mitoitusperusteet 
on kirjattu yleissuunnitelman tausta-aineistoon. 

Linjaus 

Yleissuunnitelmaratkaisu noudattelee nykyis-
tä valtatielinjausta. Tie parannetaan nykyiseen 
maastokäytävään ja pääosin nykyisen ajora-
dan paikalle. Iso-Hirvasen kohdalla noin 3 km 
matkalla ja Mustikkamäen kohdalla noin 2,3 km 
matkalla uudet ajoradat rakennetaan nykyisen 
tien länsipuolelle. 
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Kuva 46.  Keskialueellinen tyyppipoikkileikkaus välillä Vehniä–Hirvaskangas. 
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Kuva 47.  Keskikaiteellinen tyyppipoikkileikkaus välillä Hirvaskangas–Kuorejoki. 

Suunnittelunopeus 

Valtatien suunnittelunopeus on koko osuudella 
100 km/h. 

4.2  Liittymät 

Valtatien liittymät ovat eritasoliittymiä. Valtatielle 
toteutetaan yksi uusi eritasoliittymä (Hirvaskylä) 
sekä Hirvaskankaan eritasoliittymä täydennetään 
(toisen ajoradan rakentaminen) aiemmin valmis-
tuneen tiesuunnitelman mukaiseksi. Suunnittelu-
alueen eteläpuolelle sijoittuu Vehniän uusi erita-
soliittymä, josta on laadittu tiesuunnitelma v. 2018 
(Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, Laukaa). 

Nykyiset yksityistieliittymät poistetaan ja kulkuyh-
teydet valtatielle järjestetään rinnakkaisväylien ja 
eritasoliittymien kautta. 

4.3  Muut maantiet ja kadut 

Valtatiehen 4 Hirvaskankaan eritasoliittymässä 
liittyville kantatielle 69 (Suolahdentie) ja seutu-
tielle 627 (Uuraistentie) ei esitetä toimenpiteitä. 
Maantien 6375 (Vehniäntie) muuttuvat järjestelyt 
esitetään Vehniän eritasoliittymän tiesuunnitel-
man mukaisena. Yleissuunnitelmaratkaisussa 
esitetään, että Jokihaarantie alittaa valtatien ny-
kyisen liittymän kohdalla. 

Koko suunnittelujaksolle toteutetaan rinnakkais-
tie, joka on asemakaavoitetulla alueella katu ja 
muualla maantie. Rinnakkaistien poikkileikkaus 
on 8 / 7 m ja nopeusrajoitus 40–60 km/h. Suun-
nittelussa rinnakkaistien suunnittelunopeutena 

on käytetty 60 km/h. Rinnakkaistien varteen raken-
nettavan jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 m. 
• Vehniän kylän kohdan rinnakkaistiejärjestelyt on 

esitetty tiesuunnitelmassa Vt 4 parantaminen 
Vehniän kohdalla, Laukaa. 

• Vehniältä pohjoiseen rinnakkaistie sijoittuu 
valtatien länsipuolelle. Tie linjataan Yläpohjan 
kautta metsäalueen läpi Hirvaskylälle. 

• Hirvaskylän ja Hirvaskankaan välillä rinnakkais-
tie noudattelee Vanhan Hirvasentien nykyistä 
linjausta. Lähes koko väli on asemakaavoitettua 
aluetta. 

• Päärynäpuuntien ja Uuraistentien (mt 627) vä-
lillä noin 900 metrin matkalla Vanha Hirvasentie 
on päällystetty ja sen vierellä on jalankulku- ja 
pyörätie. Tällä osuudella rinnakkaistie esitetään 
kulkemaan kadun kautta. 

• Hirvaskankaalta pohjoiseen rinnakkaistie 
(Rannankyläntie) sijoittuu valtatien itäpuolelle. 
Sen järjestelyt on esitetty erillisessä tiesuunni-
telmassa (Vt 4 parantaminen välillä Hirvaskan-
gas–Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski), eivätkä 
ne näin ollen sisälly tähän yleissuunnitelmaan 
tai sen kustannusarvioon. 

Suunnittelualueen nykyisille kaduille ei esitetä 
muutoksia. 
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Kuva 48.  Valtatien länsipuolen rinnakkaistien tyyppipoikkileikkaus. 
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Kuva 49.  Periaateratkaisu rinnakkaistien linja-autopysäkkien sijoittamisesta Vehniän ja Hirvaskankaan välisellä osuudella.. 

4.4  Jalankulun ja pyöräilyn 
järjestelyt 

Jalankulun ja pyöräilyn reitit 

Rinnakkaistien varteen esitetään jalankulku- ja pyö-
rätie koko matkalle välille Vehniä–Hirvaskangas. 
Väylän toteutus voi olla vaiheittainen. Pohjoisosan 
rinnakkaistien järjestelyt ja siihen liittyvät jalanku-
lun ja pyöräilyn järjestelyt on esitetty erillisessä 
suunnitelmassa (Valtatien 4 parantaminen välillä 
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Hirvaskangas–Kuorejoki, Uurainen, Äänekoski, tie-
suunnitelma). Moottoritiellä ei sallita jalankulkua tai 
pyöräilyä. 

Ali- ja ylikulkukäytävät 

Yleissuunnitelmassa jalankulku- ja pyöräliikenne 
risteää valtatien kanssa vain eritasossa. Alikulku-
paikkoja on suunnitelmassa esitetty yhdeksän (ks. 
siltaluettelo, taulukko 3). Uusia alikulkupaikkoja 
tulee kolme: Yläpohjan risteyssilta, Jokihaaran ris-

teyssilta (erillisen suunnitelman mukaan) ja Hovilan 
alikulkukäytävä (ns. riistasilta, joka toimii tarvittaes-
sa myös kävelyreittinä). Lisäksi useita nykyisiä sil-
toja uusitaan: Vehniän alikulkukäytävä, Hirvaskylän 
risteyssilta, Hirvaksen alikulkukäytävä sekä Kuore-
joen risteyssilta. Aholan alikulkukäytävän sijaintia 
esitetään siirrettäväksi nykyistä etelämmäksi, jol-
loin se tarjoaa nykyistä suoremman reitin Aholan 
asuinalueelta Hirvaskankaan palvelukeskittymään. 
Pysäkkiyhteytenä toiminut nykyinen Mustikkamäen 
alikulkukäytävä poistuu käytöstä. 

Alikulkupaikkojen etäisyys on keskimäärin 1,4 kilo-
metriä. Pisin välimatka ilman alitusmahdollisuutta, 
noin 3,5 km, syntyy Yläpohjan risteyssillan ja Hovi-
lan alikulkukäytävän välille Iso-Hirvasen kohdalle. 

4.5  Joukkoliikenteen järjestelyt 

Valtatien parantamisen yhteydessä suurin osa val-
tatien 4 nykyisistä linja-autopysäkeistä poistuu. Val-
tatien pysäkit ja mahdolliset liityntäpysäköintialueet 
sijaitsevat jatkossa eritasoliittymien yhteydessä. 
Pysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt ratkaistaan 
tiesuunnitelmassa. 

Kuvassa 49 on esitetty rinnakkaistien pysäkkijär-
jestelyjen perusratkaisu. Valtatien pysäkit sijoittuvat 
eritasoliittymien yhteyteen. 

4.6  Erikoiskuljetusten reitit ja 
järjestelyt 

Valtatie 4 on jatkossakin osa suurten erikoiskulje-
tusten verkkoa SEKV. Vapaan tilan vaatimus on 7 x 
7 x 40 metriä. Eritasoliittymissä ei tarvita erikoisjär-
jestelyjä, sillä molemmissa liittymissä päätie ylittää 
liittyvän tien. 

4.7  Sillat 

Yleissuunnitelmassa esitetään yhteensä 9 uutta tai 
uusittavaa siltaa. Lisäksi suunnittelualueen päihin 
sijoittuvat Vehniän eritasoliittymän risteyssilta ja 
Kuorejoen vesistösilta tulevat valmistumaan ennen 
yleissuunnitelman toteutusta. 

Suunnittelualueen sillat ovat luonteeltaan tavan-
omaisia risteyssiltoja ja alikulkukäytäviä. Erityisiä 
arkkitehtonisia tai maisemallisia painotuksia ei sil-
tapaikoilla ole. 



nykyisen sillan 
leventäminen,
pohjavesialue

A-insinöörit Civil Oy

ESIKOPIO 15.1.2019

Teräsbetoninen 
laattakehäsilta

paalutettu,
pohjavesi 

alennettava

Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta

Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta

Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta

Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta

S6 Hirvaksen akk Teräsbetoninen 
laattakehäsilta

 S7  Hirvaskankaan rs Teräsbetoninen jatkuva 
ulokelaattasilta

Teräsbetoninen 
laattakehäsilta

Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta

A-insinöörit Civil Oy

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

        

       

  

 

                           

                       

 Silloista kolme on suunniteltu teräsbetonisina laat-
takehäsiltoina. S1 Vehniän alikulkukäytävä uusitaan 
nykyisen sillan kohdalle. Sillat S6 Hirvaksen alikul-
kukäytävä ja S8 Aholan alikulkukäytävä ovat uusia 
siltoja. Kaikkien alikulkukäytävien vapaa-aukon le-
veydeksi esitetään 6 m. S1 Vehniän sillan kohdalla 
pohjaveden pintaa alennetaan rakentamisen aikana. 

Hankkeen silloista viisi on suunniteltu teräsbetonise-
na ulokelaattasiltana. Myös näiden siltojen ratkaisu 
voidaan toteuttaa Liikenneviraston Bul-tyyppisuun-
nitelman mukaisena. S2 Jokihaaran risteyssilta, S3 
Yläpohjan risteyssilta ja S4 Hovilan alikulkukäytävä 
rakennetaan uusille paikoille. Näistä silloista S4 Ho-
vilan alikulkukäytävä on riistasilta. S5 Hirvaskylän 
risteyssilta rakennetaan uudelleen nykyisen sillan 
paikalle, noin 1,5 metriä korkeammalle. Silta S9 
Kuorejoen risteyssilta rakennetaan nykyisen sillan 
paikalle. 

Silta S7 Hirvaskankaan risteyssilta on nykyinen 
silta, jota levennetään noin 4,5–5,5 m. Levennys 
toteutetaan nykyisen sillan itäpuolelle rakentamal-
la uusi sillansuuntainen tukilinja levennyksen alu-
eelle ja leventämällä päällysrakennetta nykyisen 
mukaisella laattapoikkileikkauksella. Silta sijaitsee 
pohjavesialueella. 

Siltapaikkojen perustamistapoja on käsitelty geotek-
nisessä osuudessa ja kooste siltatyypeistä ja niiden 
liikenneteknisistä mitoista ja arvioidusta perustamis-
tavasta on esitetty taulukossa 3. 

4.8 Alustavat perustus- ja poh-
janvahvistustoimenpiteet 

Yleissuunnitelmassa esitetyt alustavat pohjanvah-
vistustoimenpiteet perustuvat tehtyihin pohjatutki-
muksiin. Alueilla, joissa esiintyy savisia ja silttisiä 
kerrostumia ja penger on korkea, on suunniteltu 
massanvaihtoa. Leikkaukset Vehniältä Hirvaskan-

Taulukko 3. Siltaluettelo 

kaalle ovat maaleikkauksia. Niistä syvimmät voivat 
ulottua pohjavesipinnan tai orsivesien alapuolelle. 
Turvemassanvaihtoa tehdään yhdessä kohteessa 
rinnakkaistiellä. 

Hovilan alikulku S4 perustetaan moreenimaan 
varaan. Hirvaskylän risteyssilta S5 perustetaan 
moreenin varaan, nykyisen tien tasausta esitetään 
korotettavaksi. Hirvaksen alikulku S6 on perustettu 
hiekkaisten kerrostumien varaan. Hirvaskankaan 
risteyssilta S7 on perustettu teräsputkipaalujen va-
raisesti kallioon. 

Aholan alikulkusilta S8 sijaitsee mäen rinteessä ja 
se on perustettu moreenin ja osittain kallion varaan. 

Silta Siltatyyppi Vapaa-aukko (m) Hyötyleveys (m) Jännemitta (m) Perustaminen Pituusleikkaus huom! 

S1 Vehniän akk Teräsbetoninen 
laattakehäsilta 6 x 3,0 (nyk) 26 6,0 m 

paalutettu, 
pohjavesi 

alennettava 
nykyinen silta uusitaan 

S2 Jokihaaran rs Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta 8 x 5 26 (2,5)+20,0+(2,5) maanvarainen 

S3 Yläpohjan rs Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta 7 x 5 26 (2,5)+18,0+(2,5) maanvarainen 

S4 Hovilan akk Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta 6 x 4 33 (2,5)+16,0+(2,5) maanvarainen Riistasilta 

S5 Hirvaskylän rs Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta (9+3,5) x 5 10,25 + 10,25 (2,5)+20+(2,5) maanvarainen 

S6 Hirvaksen akk Teräsbetoninen 
laattakehäsilta 6 x 3,2 m 19,5 6,0 m maanvarainen

 S7  Hirvaskankaan rs Teräsbetoninen jatkuva 
ulokelaattasilta 11 x 5,3 10,25 14,0+17,0+14,0 paalutettu 

nykyisen sillan 
leventäminen, 
pohjavesialue 

S8 Aholan akk Teräsbetoninen 
laattakehäsilta 6 x 3,2 m 19,5 6,0 m maanvarainen 

S9 Kuorejoen risteyssilta Teräsbetoninen 
ulokelaattasilta nyk 15,4…16,4 (2,5) + 19 + (2,5) paalutettu nykyinen silta uusitaan 

S10 Suunnitteilla v. 2018 - - - - - rakennetaan erikseen 

Mustikkamäen kohdalla on n. 25 m syvä kallio– 
moreeni leikkaus, josta voidaan hyödyntää kal-
liokiviainesta väylien jakavaan kerrokseen. Kivi-
lajiltaan kallio on haurasta kvartsi-monzoniittia. 
Kallion lujitustarvetta ei ole arvioitu, mutta kallio-
seinämää on suunniteltu porrastettavaksi. 

4.9 Pohjavedensuojaus 

Hirvaskankaan pohjavesialueella laajennetaan 
pohjavesisuojauksia niiltä osin kuin nykyistä 
tierakennetta muutetaan. Nykyinen suojaama-
ton osuus (noin 700 metriä) suojataan samassa 
yhteydessä. 

Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin pohjave-
sialueiden suojelusuunnitelmissa on esitetty Hirvas-
kankaan pohjavesialueella suolauksen vähentämistä 
tai vaihtoehtoista liukkaudentorjuntaa ja kloridipitoi-
suuden seurantaa. 

4.10 Kuivatusjärjestelyt 

Valtatie ja rinnakkaistie kuivatetaan mahdollisuuksien 
mukaan nykyiseen tapaan avo-ojilla. Melukaiteiden 
ja -aitojen osuudet kuivatetaan kaivoin. Eteläisellä 
osuudella valtatien keskialueelle toteutetaan hule-
vesiviemäri. Alikulkupaikoille, myös riista-alikulkuun, 
tarvitaan viemäröinti ja pumppaamot. 
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Pääosin kuivatusvedet ohjataan itään kohti lähei-
siä järviä, joko nykyisiä tai rakennettavia laskuojia 
pitkin. Vesimääriltään merkittävimpien laskuojien 
yhteyteen tutkitaan jatkossa viivyttämis- ja imeyt-
tämismahdollisuuksia, jotta kuivatusvesien hai-
talliset vaikutukset läheisiin vesistöihin saadaan 
minimoitua. 

4.11 Toteutettavuus ja 
massatasapaino 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan kalliolouhetta 
rakennekerroksiin sekä massanvaihtoihin. Hanke 
on periaatteessa massaomavarainen, mutta kallio-
varannot sijoittuvat lähes kokonaan suunnittelualu-
een pohjoispäähän, Mustikkamäen suureen leikka-
ukseen, joten kuljetusmatka alueen eteläpäähän 
muodostuu suhteellisen pitkäksi. Vaiheittain toteut-
tamisen saattaa aiheuttaa sen, että louhetta tarvi-
taan hankkeen ulkopuolelta, jos eteläosan toimen-
piteet toteutetaan ennen Mustikkamäen louhimista. 
Lisäksi muut rakentamiseen tarvittavat maa-ainek-
set ja materiaalit tuodaan hankkeen ulkopuolelta. 

Hankkeen toteuttamisen yhteydessä tulee myös 
ylijäämämaamassoja, joita sijoitetaan esimerkiksi 
meluvalleihin ja muihin maisemanhoidollisiin täyt-
töihin. Yleissuunnitelmavaiheessa ei ole selvitetty 
ylimääräisen maa-aineksen sijoittamiseen käytet-
täviä alueita, koska hankkeen toteutusajankohta 
ja -laajuus eivät ole tiedossa. Alueet selvitetään 
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. 

4.12 Meluntorjunta 

Meluestesuunnittelun lähtökohtana on valtioneu-
voston periaatepäätös 993/1992 ja sen mukaiset 
suurimmat sallitut ohjearvot. Meluselvityksen mu-
kaiset meluntorjuntaratkaisut on esitetty suunni-
telmakartoilla ja taulukossa 4. Meluntorjuntatoi-
menpiteiksi on esitetty melukaiteita, 
meluaitoja sekä meluvalleja. Me-
luesteitä toteutetaan yhteensä noin 
3,5 km matkalle. Meluesteiden 
suunnittelussa on otettu huomioon 
myös Vehniän eritasoliittymän tie-
suunnitelmassa esitetyt melues-
teet. Meluselvityskartat ovat tämän 
raportin liitteenä Y7. 

Taulukko 4. Suunnittelualueelle esitetyt meluesteet. Maininta ”Vehniän etl TS” 
viittaa tiesuunnitelmassa ”Vt 4 parantaminen Vehniän kohdalla, 

4.13 Valaistus, merkittävät 
johto- ja laitesiirrot 

Valtatie valaistaan koko matkalta. Myös rinnak-
kaistie sekä alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteydet 
valaistaan. Alustavasti valtatien valaistusluokka on 
M3a, rinnakkaistien M3b tai M4, ja jalankulku- ja 
pyöräteiden P4. 

Suurjännitelinjoille ei edellytetä toimenpiteitä. Alem-
man jännitetason sähkölinjoja, tietoverkkokaape-
leita sekä vesihuoltoa joudutaan todennäköisesti 
siirtämään tai suojaamaan. Johto- ja laitesiirrot 
selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa. 

Kuva 50.  Tieympäristön käsittelyn periaateratkaisu keskialueosuudella. Laukaa” esitettyihin meluesteisiin. 

4.14 Tieympäristön käsittelyn 
periaatteet 

Tieympäristösuunnittelun tavoitteena on sovittaa 
tierakenteet maisemaan ja lieventää rakentamises-
ta ympäristölle kohdistuvia maisemallisia haittoja. 

Valtatielinjaus rajautuu suurelta osin metsäisiin 
alueisiin tai peltoihin, osittain tieltä on järvinäky-
mä. Purettavat levähdysalueet, pysäkkiyhteydet 
ja syrjään jäävät tieosuudet maisemoidaan puu-
ryhmillä tai metsittämällä. Myös meluvalleja metsi-
tetään, tienpuoleisissa reunoissa voidaan käyttää 
huomiopuuryhmiä. 

Maisemaan vaikuttavia meluntorjuntarakenteita 
on melko paljon. Meluntorjuntarakenteiden yksi-

Paaluväli Esteen tyyppi Esteen pituus Huom. Puoli 
1 1450 – 1920 Meluvalli tsv + 3m 470 m Vehniän etl TS länsi 
2 1860 – 2020 Melukaide 1,6m 140 m Vehniän etl TS länsi 
3 1980 – 2240 Meluvalli tsv + 3m 260 m Vehniän etl TS länsi 
4 2380 – 3015 Melukaide 1,2m 635 m itä 
5 2380 – 3160 Meluaita tsv + 2m 780 m itä 
6 3450 – 3750 Meluvalli tsv + 3m 300 m länsi 
7 3440 – 3905 Meluaita tsv + 2m 465 m itä 
8 3780 – 4090 Meluvalli tsv + 3m 310 m länsi 
9 4300 – 4450 Meluvalli tsv + 3m 150 m länsi 
10 4420 – 5050 Meluvalli tsv + 3m 530 m itä 
11 4480 – 4870 Meluvalli tsv + 3m 390 m länsi 

Kuva 51.  Tieympäristön käsittelyn periaateratkaisu keskikaideosuudella. 
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tyiskohdat ja ulkonäkö täsmentyvät seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa. Alustavasti maisemallisesti 
hienoihin paikkoihin, kuten Vehniän peltomaise-
man kohdalle ja järvien läheisyyteen, sijoitettavat 
meluesteet pyritään toteuttamaan siten, että jär-
vinäkymät säilyvät mahdollisimman paljon. 

4.15 Rakennuskustannusarvio 

Yleissuunnitelman kustannusarvio on laadittu 
Foren Rola-ohjelmistolla ja täydennetty asiantun-
tija-arviolla. Hankkeen alustava rakennuskustan-
nusarvio on 85,2 M€ (alv. 0 %, maku-ind. 115,7, 
2010=100). Kustannusarvio sisältää yleissuunnitel-
matason yleiskustannukset, noin 35 %. 

Alustava kustannusarvio pääkohdittain eriteltynä 
on esitetty taulukossa 5. Alustava kustannusar-
vio sisältää päätien ja rinnakkaisteiden järjestelyt 
suunnitelmassa esitetyssä laajuudessa. 

Yleissuunnitelmatason kustannusarvioon sisältyy 
vielä merkittäviä epävarmuuksia, joista suurimmat 
liittyvät kallion laatuun ja hyödynnettävyyteen se-
kä pohjanvahvistuksiin. Meluntorjuntarakenteiden 
kustannus riippuu siitä, kuinka paljon meluntorjun-
taa voidaan toteuttaa valleina, ja miltä osin tarvi-

Taulukko 5.Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
alustava rakennuskustannusarvio (alv. 0 %, 
maku-ind. 115,7, 2010 = 100). 

Tierakenteet 

M€ (alv. 0 %) 

45,7 

Sillat 9,3 

Valaistus 1,3 

Yleiskustannukset 28,9 

Yhteensä 85,2 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

taan meluaitoja tai -kaiteita. Johto- ja laitesiirtojen 
kustannukset ovat alustavia. 

4.16 Vaiheittain toteuttamisen 
mahdollisuudet 

Yleissuunnitelmassa on alustavasti tutkittu vai-
heistuksen mahdollisuuksia. Esimerkiksi ohitus-
kaistapari tai nelikaistainen valtatieosuus välille 
Vehniä–Hirvaskylä on mahdollinen. Nykyinen 
Hirvaskylän eritasoliittymä voidaan säilyttää, jos 
2+2-kaistainen osuus päätetään ennen eritasoliit-
tymää. Samassa yhteydessä rakennetaan yleis-
suunnitelman mukaiset rinnakkaistiejärjestelyt. 

4.17 Riskienhallinta 

Prosessiin liittyvät riskit 

Hankkeen etenemisen kannalta kriittisiä riskejä 
ovat mm.: 
• rahoituksen järjestyminen ja rahoituksen 

viivästymisestä johtuva suunnitelman vanhe-
neminen 

• suunnitelman hyväksyttävyys 
• vaiheistuksen epäonnistuminen esimerkiksi 

massatasapainon kannalta 
• maankäytön kehittymiseen liittyvät epävar-

muudet. 

Ympäristöön kohdistuvat riskit 

Ympäristöön kohdistuvia riskejä rakennusvai-
heessa ja myöhemmin ovat: 
• pohjaveden pilaantuminen Hirvaskankaan 

pohjavesialueella 
• vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvat 

riskit (mm. haitalliset valumat onnettomuusti-
lanteissa) 

• nykyiselle asutukselle aiheutuva meluhaitta 
• meluntorjuntaratkaisujen riittävyys (asukkaiden 

kokemus) 
• louhintatyöt ja niistä aiheutuvan kivipölyn kul-

keutuminen ympäristöön ja ihmisten altistumi-
nen pölylle. 

Varottavat rakenteet ja laitteet 

Rakennuskohteen varottavia rakenteita ja laitteita 
ovat: 
• tielinjojen välittömässä läheisyydessä olevat 

rakennukset 
• laiteomistajien johdot, putkiverkostot ja varus-

teet, joita ei siirretä, erityisesti 400 kV voimalinja 
• nykyiset ja parannettavat sillat 
• nykyiset pohjavedensuojausrakenteet 
• johdot ja kaapelit, joita siirretään ja suojataan ja 

jotka voivat olla vain lyhyen aikaa pois toimin-
nasta. 

Rakentamiseen liittyvät riskit 

Myös hankkeen toteuttamiseen liittyy monenlaisia 
riskejä, mm. työnaikaisiin liikennejärjestelyihin sekä 
Mustikkamäen louhimiseen liittyen. 

Toteuttavuuteen ja kustannusten arvioin-
tiin liittyvät riskit 

Hankkeen toteuttaminen vaiheittain on todennä-
köistä. Vaiheittain toteuttaminen aiheuttaa koko-
naiskustannusten nousua. Pohjaolosuhteisiin liittyy 
merkittävä kustannusriski vielä toteutusvaiheessa-
kin. Kohteessa on myös esimerkiksi meluntorjunta-
rakenteita ja johtosiirtoja, joiden lopullista urakka-
hintaa on vaikea arvioida. 
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5  Vaikutukset 

5.1  YVA-menettelyn ja yhteys-
viranomaisen lausunnon 
huomioon ottaminen 

Valtatien parantamisen vaihtoehtoja on tutkittu YVA-
menettelyssä (Valtatie 4 Vehniä–Äänekoski). Ympäris-
tövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2017. Arviointi-
selostus oli nähtävillä 3.4.–19.5.2017, ja siitä annettiin 
yhteensä 10 kirjallista lausuntoa ja 8 mielipidettä. Yh-
teysviranomaisena toiminut Keski-Suomen ELY-keskus 
antoi lausuntonsa hankkeesta vastaavalle 6.7.2017 (liite 
1). Lausunnossa edellytettiin ympäristövaikutusten arvi-
oinnin täydentämistä rakennetun kulttuuriympäristön ja 
arkeologisen perinnön osalta. Tästä on laadittu erillissel-
vitys, joka on ollut käytettävissä yleissuunnitelmaa laa-
dittaessa. Yleissuunnitelmassa vaikutusten arviointia on 
edelleen täydennetty. Yleissuunnittelussa on otettu huo-
mioon myös yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt 
jatkosuunnittelussa huomioon otettavat seikat niiltä osin, 
kuin asiat kuuluvat yleissuunnittelun piiriin. Taulukossa 6 
on listattu lausunnossa edellytetyt seikat ja niiden huomi-
oon ottaminen yleissuunnitelmassa. 

5.2  Liikenteelliset vaikutukset 

Liikenteellisissä tarkasteluissa lähtökohtana on pidetty 
tilannetta, jossa Vehniän eritasoliittymän tiesuunnitelman 
mukainen ratkaisu on toteutettu. Tiesuunnitelman mukai-
set järjestelyt näkyvät suunnitelmakartoilla. 

Ennustetilanne koskee vuotta 2040, ja käytetty liikenne-
ennuste on kuvattu luvussa 2.3. 

5.2.1  Liikenteellinen palvelutaso 

Liikenteen palvelutaso paranee merkittävästi hankkeen 
toteuttamisen myötä. Nykyverkolla 100. huipputunnin 
(noin kaksi kertaa viikossa toistuva liikennetilanne) kes-
kimääräinen linjaosuuden palvelutaso on nykytilanteessa 

Taulukko 6. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen yleissuunnitelmassa. 

Yhteysviranomaisen lausunto Miten otettu huomioon yleissuunnitelmassa 
Hankkeen jatkosuunnittelussa hankealueen 
vaikutusalueella tai siihen rajautuvilla alueilla tulee 
ottaa huomioon laadittavien / laadittujen kaavojen 
ajantasaisuus. 

On otettu huomioon ja selvitetty ajantasaiset kaavat. 

Hankekokonaisuuteen sisältyvät maankäytölliset 
tarpeet kuten mahdolliset maa-ainesten 
ottoalueet, läjitysalueet ja hydrologisiin oloihin 
vaikuttavat ojitusjärjestelmät ja niiden 
ympäristövaikutukset hankealueella tulee 
tarkentaa jatkosuunnittelussa. 

Haltuunottoalueet (mm. maa-ainesten otto- ja 
läjitysalueet, laskuojat) sekä kuivatusjärjestelyt 
ratkaistaan tiesuunnitelmassa. Kirjataan tämä 
tiedoksi tiesuunnitelmavaiheeseen. 

Pohjaveden suojelusuunnitelman valmistuminen 
Hirvaskankaan pohjavesialueelle tulee ottaa 
huomioon jatkosuunnittelussa (mukaan 
pohjaveden laadun seuranta). 

Yleissuunnitelmassa esitetään pohjavesisuojauksen 
toteuttamista valtatielle. Muilta osin 
suojelusuunnitelmien toimenpiteet eivät ole 
yleissuunnitelmassa ratkaistavia asioita. YS-raporttiin 
on kuitenkin kirjattu suositus vaihtoehtoisten 
liukkaudentorjuntamenetelmien käytöstä. 

Lisäksi valitun linjausvaihtoehdon mukaisesti tulee Kaivojen ja lähteiden kartoittaminen ja seuranta on 
selvittää myös vaikutusalueelle jäävät mahdolliset aloitettu YS-vaiheessa ja jatkuu seuraavissa 
talousveden ottoon käytettävät kaivot ja lähteet / suunnitteluvaiheissa. 
lähteiköt. 
Ympäristövaikutusten arviointia tulee täydentää ja 
tarkentaa rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvien 
vaikutusten osalta. 

On laadittu muistio ”Kulttuuriympäristön vaikutusten 
arvioinnin täydennys” (Ramboll 30.6.2017). 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee selvittää 
mahdolliset tarvittavat muinaismuistolain mukaiset 
kajoamisluvat. 

Kirjataan tiedoksi tiesuunnitelmaa varten. 

Ajantasainen meluselvitys ja tieliikenteen melun Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu 
sekä lentomelun yhteisvaikutusten arviointi tulee meluselvitys uusimmilla käytettävissä olleilla tiedoilla. 
laatia hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Meluselvityksessä on otettu huomioon myös 
Liikennemäärien osalta tulee käyttää ajantasaisia lentomelu, mutta tieliikenteen melu ja lentomelu eivät 
tietoja. ole yhteenlaskettavia, sillä niitä mitataan eri 

yksiköillä. Meluselvitys päivitetään uudelleen 
tiesuunnitelmavaiheessa. 

Liito-oravainventoinnit tulee tarkentaa, kun 
linjausvaihtoehto on valittu. 

Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu 
luontoselvitys, jossa on kartoitettu liito-orava-alueet. 

Linnuston osalta tulee selvittää valitun Tärkeä linnustokohde Alanen sijaitsee 
vaihtoehdon tärkeät linnustokohteet ja ottaa suunnittelualueen ja tulevan Vehniän eritasoliittymän 
tarvittaessa mahdolliset törmäysriskien lounaispuolella, eli suunnittelualueen ulkopuolella. 
lieventämiskeinot hankkeen jatkosuunnittelussa Törmäysriskin lieventäminen kirjataan tiedoksi 
huomioon. tiesuunnitelmaa varten. 
Natura-tarvearviointi tulee tehdä hankkeen 
jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Hankkeesta vastaava on keskustellut asiasta Y-
vastuualueen kanssa ja on todettu, että tässä 
vaiheessa ei tarvita Natura-arviointia, sillä Suomen 
Luontotieto Oy:n tekemä arvio (38/2007) on tässä 
vaiheessa riittävä. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki -natura-alue ja 
ympäristöllisesti herkät kohteet ja esittää direktiivilajien elinalueet on otettu huomioon 
mahdolliset haitallisten vaikutusten suunnitelmaa laadittaessa. 
lieventämiskeinot, joiden tulee olla 
toteuttamiskelpoisia. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös Haltuunottoalueet (mm. maa-ainesten otto- ja 
mahdolliset maa-ainesten ottoalueet, läjitysalueet läjitysalueet, laskuojat) sekä kuivatusjärjestelyt 
ja hulevesien johtamiset. ratkaistaan tiesuunnitelmassa. 
Seurantaohjelma tulee laatia ja täydentää Yleissuunnitelmassa on tunnistettu ja kirjattu 
hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. seurantaa vaativat asiat, mutta yksityiskohtaisen 
Yhteysviranomainen esittää harkittavaksi seurantaohjelman laatiminen tapahtuu 
Hirvasjoen vedenlaadun seurantaa sekä mm. tiesuunnitelmavaiheessa. 
linnuston törmäysriskin seurantaa Alasen alueella. 

D (välttävä), ja heikkenee liikennemäärien kasvaessa 
vuoteen 2025 mennessä tasolle E (huono) ja vuoteen 
2040 mennessä tasolle F (erittäin huono). Koko suun-
nittelujakso ruuhkautuu. Hanke poistaa ruuhkat suun-
nittelujaksolta kokonaan, ja parannettavan jakson 100. 
huipputunnin linjaosuuden palvelutaso on B (hyvä). 

5.2.2 Matka-aika 

Matka-aika lyhenee selvästi hankkeen vaikutukses-
ta. Teoreettiset matka-ajat vuodelle 2040 on laskettu 
IVAR3-ohjelmistolla. 
• Pitkämatkaisen henkilöautoliikenteen 100. huippu-

tunnin matka-aika Lentoaseman ja Huutomäen (vt 
13) liittymien välillä lyhenee noin 2,5 minuuttia. 

• Pitkämatkaisen raskaan liikenteen keskimääräinen 
matka-aika Lentoaseman ja Huutomäen (vt 13) liitty-
mien välillä lyhenee noin 2 minuuttia. 

• Paikallisen liikenteen yhteenlaskettu keskimääräinen 
matka-aika neljällä tarkastelureitillä (Jokihaarantie 
– Lentoaseman etl, Jokihaarantie – Huutomäen etl, 
Hirvaskylä – Lentoaseman etl, Hirvaskylä – Huuto-
mäen etl) lyhenee noin 5 minuuttia. 

• Hirvaskylän eritasoliittymällä on keskeinen vaikutus 
paikallisen liikenteen matka-aikoihin. Jos liittymää ei 
toteuteta, matka-ajat pitenevät vertailuvaihtoehtoon 
verrattuna. 

5.2.3 Joukkoliikenne 

Vaikutukset joukkoliikenteeseen ovat sekä myönteisiä 
että kielteisiä. Linja-autoliikenteen toimintavarmuus 
paranee, kun häiriötilanteet ja ruuhkassa ajaminen vä-
henevät. Paikallisen joukkoliikenteen saavutettavuus 
paranee, kun pysäkit sijoittuvat rinnakkaistielle lähelle 
asutusta, eikä pysäkille tai siltä pois päästäkseen tar-
vitse ylittää valtatietä. Toisaalta pitkämatkaisen joukko-
liikenteen saavutettavuus heikkenee, kun pysäkkejä on 
valtatiellä vain eritasoliittymien yhteydessä. 
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Haittavaikutusten pienentämiseksi ja joukkoliiken-
teen palvelutason parantamiseksi suositellaan  
Keski-Suomen maakuntakaavan mukaisesti valta-
tien pysäkeille laadukkaita pysäkkiratkaisuja, toi-
mivia yhteyksiä pysäkeille sekä liityntäpysäköinti-
mahdollisuutta henkilöautoille ja polkupyörille. Näin 
tuetaan matkaketjujen muodostumista ja kestävien 
kulkumuotojen käyttämistä. 

Rinnakkaistien osalta linja-autopysäkkien sijainti  
ratkaistaan vasta tiesuunnitelmavaiheessa. Lisäksi 
joukkoliikenteeseen kohdistuvat vaikutukset riip-
puvat suuresti liikennöitsijöiden ratkaisuista (esim. 
linjasto ja vuorotiheys), joihin vaikuttavat myös  
muut toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.  
Siksi joukkoliikenteeseen kohdistuvien vaikutusten 
arviointi on tässä vaiheessa vielä epävarmaa ja pe-
rustuu olettamuksiin. 

5.2.4  Jalankulku ja pyöräily 

Jalankulun ja pyöräilyn palvelutaso on nykytilan-
teessa heikko lukuun ottamatta Hirvaskankaan  
aluetta. Olosuhteet paranevat selvästi, kun koko  
matkalle toteutetaan rinnakkaistie. Yleissuunnitel-
massa esitetään koko matkalle erillinen jalankulku- 
ja pyörätie rinnakkaistien yhteyteen. Jalankulku- ja 
pyörätien toteutus voi olla maankäytön kehittymi-
seen liittyen vaiheistettu. Jalankulku- ja pyöräily-
väylän rakentamisen myötä liikkuminen jalan ja  
pyörällä on nykyistä viihtyisämpää ja turvallisem-
paa, jolloin etenkin lasten itsenäinen liikkuminen on  
nykyistä helpompaa. Jalankulku- ja pyöräilyväylien 
sekä pysäkkiyhteyksien rakentaminen parantaa  

myös joukkoliikenteen saavutettavuutta. Valtatien  
ylittäminen tasossa tai kulku tien pientareella ei ole 
enää mahdollista, joten paikoin suunnittelualueen  
eteläosassa kulkuyhteydet pitenevät paljonkin ny-
kyisestä, ja estevaikutus kasvaa. 

5.2.5  Erikoiskuljetukset ja muu 
tavaraliikenne 

Kuljetusten olosuhteet paranevat selvästi hank-
keen toteuttamisen myötä, kun liikenteen turvalli-
suus paranee ja matka-aika nopeutuu. 

5.3  Liikenneturvallisuus 

Valtatien rakentaminen moottoritieksi parantaa  
liikenneturvallisuutta merkittävästi. Ajosuuntien  
rakenteellinen erottaminen ehkäisee tehokkaasti  
kohtaamisonnettomuuksia. Jatkuva ohitusmahdol-
lisuus poistaa riskiohitukset lähes kokonaan. On-
nettomuuksien määrän vähenemisen lisäksi niiden 
vakavuus  pienenee.  Valtatielle liittyminen ja tieltä  
poistuminen tapahtuu jatkossa vain eritasoliittymi-
en kautta, mikä parantaa paikallisen liikenteen tur-
vallisuutta merkittävästi. Koko jaksolle toteutettava 
riista-aita vähentää eläinonnettomuuksia. 

Hankkeen liikenneturvallisuusvaikutuksia arvoitiin  
IVAR3-ohjelmistolla sekä Tarva MT -ohjelmalla.  
Taulukossa 7 on esitetty valtatien laskennalliset on-
nettomuusmäärät suunnittelualueella nykyverkolla, 
0+-verkolla (parannettu nykyverkko, sis. Vehniän  
ETL) ja yleissuunnitelman mukaisella verkolla. 

Taulukko 7.  Laskennalliset onnettomuusmäärät eri tarkasteluverkoilla sekä yleissuunnitelmaratkaisun vaikutuk-  
 sena saavutettava onnettomuusvähenemä (Tarva MT 6.0). 

Nykyverkko 
0+ 

Vehniän etl 
Hankeverkko 

Vähenemä 
(hanke vs. 0+) 

Henkilövahinko -
onnettomuuksia / vuosi 

3,4 3,3 2,9 14 % 

Onnettomuuksissa 
kuolleita / vuosi 

0,44 0,42 0,27 37 % 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

5.4  Vaikutukset maankäyttöön, 
kaavoitukseen ja 
yhdyskuntarakenteeseen 

5.4.1 Kaavoitus 

Yleissuunnitelmassa esitetään valtatien likimääräi-
nen linjaus. Suurimmaksi osaksi yleissuunnitelma 
on linjassa alueen nykyisten kaavojen kanssa. Lau-
kaassa ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaa-
voja suunnittelualueella. Uuraisilla suunnitelma ei 
ole ristiriidassa yleiskaavojen kanssa, sillä Hirvas-
kylän eritasoliittymä sijoittuu kaavattomalle alueelle. 
Äänekoskella valtatielinjaus on esitetty nykyisen tien 
länsipuolelle kuntarajan ja Kuorejoen sillan välisel-
lä osuudella, enimmillään noin 50 metrin päähän 
nykyisestä tielinjasta. Ratkaisun katsotaan olevan 
linjassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan 
kanssa, sillä valtatie on osoitettu merkinnällä uusi 
moottori- tai moottoriliikennetie, eikä tien länsipuo-
lelle ei ole osoitettu sellaista maankäyttöä, johon 
linjausmuutoksella olisi vaikutusta. 

Yleissuunnitelmassa esitetty rinnakkaistieratkaisu 
poikkeaa hieman asemakaavan katualuevarauk-
sesta Hirvaskylän eritasoliittymän lähistöllä. Rat-
kaisu on Uuraisten kunnan esityksen mukainen, 
ja sitä tarkennetaan tarvittaessa tiesuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Hirvaskylän eritasoliittymän 
tilantarve otetaan huomioon mahdollisessa liitty-
mäalueen asemakaavoituksessa. Muilta osin yleis-
suunnitelmaratkaisu ei ole ristiriidassa asemakaavo-
jen kanssa. 

5.4.2  Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 

Suunnitelmaratkaisu tukee seuraavia valtakunnalli-
sia alueidenkäyttötavoitteita: 
• Edistetään monikeskuksista ja hyviin yhteyksiin 

perustuvaa aluerakennetta. 

• Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoimin-
nan kehittämiselle. 

• Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-
ajan alueiden hyvää saavutettavuutta. 

• Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennet-
tä. 

• Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän 
toimivuutta ja taloudellisuutta. 

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta 
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveys-
haittoja. 

Lieviä haitallisia vaikutuksia esiintyy yhden tavoit-
teen osalta: 
• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannal-

ta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksi-
en säilymistä. 

Vaikutukset ovat ristiriitaiset seuraavien tavoittei-
den osalta, sillä hanke edistää resurssitehokasta 
yhdyskuntakehitystä, mutta nopeustason nousu 
valtatiellä lisää liikennettä ja hiilidioksidipäästöjä: 
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssi-

tehokkaalle yhdyskuntakehitykselle. 

Muihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta. 

5.4.3 Kiinteistörakenne 

Suunnittelun yhteydessä on karkeasti tutkittu 
hankkeen vaikutuksia maa-alueisiin, nykyiseen 
tieverkkoon ja kiinteistörakenteeseen. Laadittu 
kevyt-KIVA-raportti kuuluu yleissuunnitelman lisä-
selvityksiin, ja on tarvittaessa saatavilla Keski-Suo-
men ELY-keskuksesta. Vaikutukset kiinteistöraken-
teeseen ovat melko vähäiset. Valtatien linjauksen 
muuttuminen ja rinnakkaisteiden rakentaminen ai-
heuttaa paikoin kiinteistöjen pirstaloitumista. Pien-
ten, pääalasta erilleen jäävien alueiden osalta tulee 
jatkossa harkita liittämistä viereiseen kiinteistöön. 
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Pirstaloitumisesta johtuen kahdeksalle kiinteistölle 
voidaan esittää tilusjärjestelyitä. Näiden järjestelyi-
den piirissä olevat maa-alueet ovat pinta-alaltaan 
yhteensä noin 1,2 hehtaaria ja sisältävät sekä pel-
to- että metsäalueita. Tilusjärjestelyt päätetään ja 
toteutetaan tietoimituksessa. 

Kaikkiaan uusien tiejärjestelyiden vaatimat lisä-
alueet ovat pinta-alaltaan noin 72 hehtaaria, josta 
peltoalueita on noin 16 hehtaaria ja metsäalueita 
noin 56 hehtaaria. Lisäksi tiejärjestelyt tulevat ai-
heuttamaan useita muutoksia nykyisiin kulkuyh-
teyksiin, koska liittymiä poistetaan ja kiinteistöjen 
maa-alueet pirstaloituvat. Kiinteistöjen korvaavat 
kulkuyhteydet tullaan järjestämään uusilla yksityis-
tie- ja maatalousliittymäjärjestelyillä. 

Uudet tiejärjestelyt aiheuttavat vaikutuksia yli 60 
kiinteistölle pienentämällä niiden maa-alueita ja/ 
tai muuttamalla nykyisiä kulkuyhteyksiä. Lisäksi 
nykyisiltä tiealueilta vapautuu usealle tiealueeseen 
rajautuvalle kiinteistölle maa-alueita, kun tielinja-
ukset siirtyvät uuteen sijaintiin. Näitä vapautuvia 
tiealueita on arviolta yhteensä noin 7 hehtaaria. 

Hirvaskylän eritasoliittymän lounaisneljännekses-
sä oleva asuinrakennus jää hyvin lähelle ramppia, 
joten kiinteistö voidaan joutua lunastamaan. Tie-
suunnitelmavaiheessa voidaan vielä tarkastella 
mahdollisuuksia rakennuksen säilyttämiseksi. 

Kuva 52.  Hirvaskylän eritasoliittymän lounaisneljänneksessä sijaitseva asuintalo 
jää hyvin lähelle ramppia. Kiinteistö voidaan joutua lunastamaan. Rat-
kaisua tarkennetaan tiesuunnitelmavaiheessa. 

5.5  Vaikutukset ihmisiin 

5.5.1  Vaikutukset ihmisten 
terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen 

Valtatien parantamisella on vaikutuksia myös alu-
eella asuvien, työskentelevien ja liikkuvien ihmis-
ten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa (IVA) käsitel-
lään niitä merkittäviä vaikutuksia, joita hankkeella 
on ihmisten terveyteen (TVA) sekä elinoloihin ja 
viihtyvyyteen (sosiaaliset vaikutukset, SVA). 

Hanke vaikuttaa ihmisten elinoloihin sekä positiivi-
sesti että negatiivisesti, kokijasta riippuen. 

Paikallisten asukkaiden liikkuminen ja liittymi-
nen valtatielle helpottuu selvästi. Etenkin lasten 
itsenäisen liikkumisen turvallisuus paranee ra-
kennettavien jalankulku- ja pyöräteiden ansiosta. 
Valtatien leventäminen ja nopeustason nousu 
mahdollistaa sujuvammat matkat ja työssäkäynti-
alueen laajenemisen. 

Valtatien yksityistieliittymien poistaminen muuttaa 
useiden asukkaiden ja loma-asukkaiden kulku-
reittejä välillä Vehniä–Hirvaskylä. Liikkuminen tien 
puolelta toiselle vaikeutuu. Päivittäiset kulkureitit 

muuttuvat ja osalla asukkaista kul-
jettavat matkat pitenevät. Myös 
virkistysreitit ja esimerkiksi met-
sästysreitit muuttuvat. Kulkureit-
tien osalta suurimmat vaikutukset 
kohdistuvat suunnittelujakson 
Laukaan alueelle. Hirvaskylän 
pohjoispuolella valtatiellä ei ole 
yksityistieliittymiä, joten siellä 
hanke ei merkittävästi vaikuta päi-
vittäisiin kulkureitteihin. 

Osa Yläpohjan ja Hirvaskylän alueen asukkaista 
saattaa kokea rakennettavan rinnakkaistien vä-
häisenkin liikenteen häiriöksi. Rinnakkaistie myös 
muuttaa maisemaa. Asumisviihtyvyys laskee niillä 
kiinteistöillä, joilla rinnakkaistie tai valtatie tulee ny-
kyistä lähemmäs taloa. Hirvaskylän eritasoliittymän 
lounaispuolella sijaitseva asuinrakennus jää hyvin 
lähelle ramppia, jolloin vaihtoehtona voi olla raken-
nuksen lunastus ja purkaminen. 

Hirvaskylän eritasoliittymän ja laadukkaan rinnak-
kaistien rakentaminen tekee Hirvaskylän alueesta 
nykyistä houkuttelevamman niin asukkaille kuin yri-
tyksillekin. Uusi rinnakkaistie mahdollistaa maan-
käytön kehittymisen myös Laukaan puolella. 

Valtatieliikenteen melusta kärsivien määrä vähenee 
uusien melusuojausten myötä. Yksittäisten kiinteis-
töjen kohdalla melutaso saattaa kuitenkin nousta 
valtatien leventämisen ja nopeustason myötä, sillä 
meluesteitä esitetään vain alueille, joilla useampi 
asuntoja tai loma-asuntoja. 

Rakentamisesta aiheutuu haittaa alueen asukkail-
le. Melu-, pöly-, tärinä- ja liikennehaitta on raken-
tamisen aikana päivittäistä. Yleisesti ottaen hanke 
kuitenkin koetaan tarpeelliseksi, ja nykytilanteen 
haittoja pidetään suurempina kuin valtatien paran-
tamisesta aiheutuvia. 

Liikenteen melua, tärinää, päästöjä, maiseman 
muutoksia sekä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuut-
ta on käsitelty tarkemmin omina kohtinaan. 

5.5.2  Vaikutukset elinkeinoelämään 

Hankkeella on positiivinen vaikutus elinkeinoelä-
mään etenkin Hirvaskankaan palvelukeskittymäs-
sä sekä Hirvaskylälle asemakaavoitetulla teolli-
suusalueella. Valtatien parantaminen mahdollistaa 
myös uusien yritysten sijoittumisen alueelle, kun 
kulkuyhteydet, kuljetusten toimintavarmuus ja työ-

voiman saavutettavuus paranevat. Myös hankkeen 
toteuttamisella on työllistävä vaikutus. 

Toisaalta maatalouteen kohdistuu selkeä haitta-
vaikutus niiden maatilojen osalta, joiden pelto- tai 
metsäpinta-alaa jää levennettävän valtatien alle. 
Paikoin maatalousyrittäjälle saattaa aiheutua mer-
kittävää kiertohaittaa, jos maat sijaitsevat valtatien 
molemmin puolin. 

5.5.3 Liikennemelu 

Tieliikenteen melu suunnittelualueella lisääntyy 
liikennemäärien kasvaessa. Yleissuunnitelmassa 
esitetyillä melusuojauksilla pyritään tilanteeseen, 
jossa asuin- ja lomarakennuksiin kohdistuva melu-
altistuminen ei kasva nykytilanteesta, vaikka liiken-
nemäärä kasvaa. 

Tulosten perusteella melutasot ja melualtistumi-
nen valtatien 4 ympäristössä tulevat kasvamaan 
ennustetilanteessa liikennemäärien kasvun vai-
kutuksesta, ellei alueelle toteuteta uusia melu-
suojauksia. Meluselvityksessä esitetään melun-
torjuntatoimenpiteitä (kuvattu luvussa 4.12), joilla 
suojataan asuinrakennuksia liikenteen melulta. Me-
luntorjuntatoimenpiteiden vaikutuksesta laskennal-
linen liikennemelulle altistuminen on yleissuun-
nitelmaratkaisun mukaisessa ennustetilanteessa 
vähäisempää kuin nykytilanteessa. Yksittäisten 
rakennusten tapauksessa on silti mahdollista, että 
julkisivuun kohdistuvat melutasot kasvavat nyky-
tilanteeseen verrattuna. Tulokset koskevat sekä 
asuinrakennuksia, että lomarakennuksia. 

Meluselvityksen laskennallisen tarkastelun mu-
kaan ohjearvot ylittävälle melualueelle sijoittuu 
yleissuunnitelman mukaisessa tilanteessa ennus-
tevuonna 2040 päiväaikana yhteensä 101 asuin-
rakennusta ja 46 lomarakennusta, ja yöaikana 64 
asuinrakennusta ja 35 lomarakennusta (taulukot 8 
ja 9). 
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5.5.4 Tärinä 

Arvioinnin perusteella on tärinän riskialueiksi luoki-
teltavissa yleissuunnitelman paaluvälit 2250–2550 
ja 2820–3370. Ensin mainitun osalta lähin asuin-
rakennus sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä eli 
suhteellisen kaukana, mutta koska maalaji on silttiä  
ja alueelle sijoittuu S1 Vehniän alikulku (nykyinen  
silta perustettu maanvaraisesti), joten riskialueen  
voidaan katsoa ulottuvan lähimmän asuinraken-
nuksen etäisyydelle. Nykyinen silta on tarkoitus  
uusia, ja sen jatkosuunnittelussa on tarpeen arvi-
oida tärinäriski tarkemmin sekä tarvittaessa pyrkiä 
vähentämään mahdollisia tärinähaittoja. 

Toisella riskialueella lähimmät asuinrakennukset  
sijaitsevat noin 60 ja 70 metrin etäisyyksillä ja  
maalajiksi on arvioitu savinen siltti. Alueella ei ole  
erityisiä tärinälähteitä, mutta pehmeästä maalajista 
ja suhteellisen l yhyistä e täisyyksistä johtuen a lue  
on tulkittavissa riskialueeksi etenkin, jos alueelle  
jatkosuunnittelussa aiotaan toteuttaa esim. täris-
täviä reuna- tai keskiviivoja tai muita mahdollisia  
tärinälähteitä. 

5.5.5  Liikenteen päästöt 

Hankkeen  vaikutuksia  liikenteen  päästöihin  on  
arvoitu IVAR3-ohjelmistolla. Päästöjen suu-
ruus on riippuvainen mm. liikennemäärästä, no-

Taulukko 8.  Melualueella sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten määrä nykytilanteessa (v. 2017) ja 
  ennustetilanteessa (v. 2040) nykyverkolla, yleissuunnitelman mukaisella verkolla ilman 
  meluntorjuntaa sekä esitetyillä meluntorjuntaratkaisuilla, päiväaika klo 7–22. 

Nykyverkko (2017) 

CO2 

(1000 tonnia / v) 

27,2 

NOx 

(tonnia / v)   

20,7 

HC 
(tonnia / v) 

10,0 

CO 
(tonnia / v) 

84,7 

hiukkaset 
(tonnia / v)   

2,3 

0+-verkko (2040) 27,3 21,2 9,8 95,7 2,4 

Hankeverkko (2040) 26,6 23,6 9,8 135,9 2,7 

Taulukko 10.  Tieliikenteen päästöt suunnittelualueella nyky- ja ennustetilanteissa. 

Yöajan (klo 22–7) 
melun ohjearvojen ylittyminen  

Nykytilanne 
v. 2017 

Nykyverkko 
v. 2040 

YS ilman melun -
torjuntaa v. 2040 

YS ja melutorjunta -
ratkaisut v. 2040 

Asuinrakennukset 
yli 50 dB melualueella 
Lomarakennukset 
yli 45 dB melualueella 

89 

39 

94 

48 

102 

47 

64 

35 

Yhteensä 128 142 149 99 

Taulukko 9.  Melualueella sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten määrä nykytilanteessa (v. 2017) ja 
  ennustetilanteessa (v. 2040) nykyverkolla, yleissuunnitelman mukaisella verkolla ilman 
  meluntorjuntaa sekä esitetyillä meluntorjuntaratkaisuilla, yöaika klo 22–7. 

Päiväajan (klo 7–22) 
melun ohjearvojen ylittyminen  

Nykytilanne 
v. 2017 

Nykyverkko 
v. 2040 

YS ilman melun -
torjuntaa v. 2040 

YS ja melutorjunta -
ratkaisut v. 2040 

Asuinrakennukset 
yli 55 dB melualueella 
Lomarakennukset 
yli 50 dB melualueella 

128 

53 

139 

55 

149 

51 

101 

46 

Yhteensä 181 194 200 147 

 
 
 

 

 
 

   
 

 

  
 

 

 
 

peustasosta sekä kiihdytysten ja jarrutusten mää-
rästä. Taulukossa 10 on esitetty päästöjen suuruus 
päästölajeittain nykytilanteessa (v. 2017), hankkeen 
mukaisessa tilanteessa (v. 2040) sekä vaiheessa 
0+, jossa Vehniän eritasoliittymä ja siihen liittyvät 
rinnakkaistiejärjestelyt on toteutettu (v. 2040). 

5.6  Ympäristövaikutukset 

5.6.1 Maisema 

Valtatien parantamisesta aiheutuvat kulttuurimai-
semamuutokset jäävät pääosin vähäiseksi, sillä 
linjaus noudattelee suurimmalta osin nykyistä val-
tatien linjausta. Maiseman ja kulttuuriympäristön 
kannalta arvokkaat kohteet ovat tyypillisesti avoi-
mia viljelymaisemia. 

Yleissuunnitelman mukaisen valtatielinjauksen vai-
kutukset eivät ulotu maakunnallisesti merkittäviin 
kulttuurimaisemiin Koivistonkylään ja Honkolaan. 
Maisemavaikutukset kohdistuvat paikallisesti ar-
vokkaisiin maisema-alueisiin, joiden merkitys on 
maakunnallisesti arvokkaita vähäisempi. 

Yleissuunnitelman valtatielinjaus halkoo tai sivuaa 
Pieni-Hirvasen, Yläpohjan, Mattilan, Näkkilän ja 
Kuorejoen paikallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
Paikoin valtatielle toteutetaan läpinäkyviä melues-
teitä, jolloin hienot järvinäkymät säilyvät edelleen 
tienkäyttäjien ihasteltavina. Valtatien leventäminen 
ja mahdolliset penkereet sekä meluntorjuntaraken-
teet kuitenkin heikentävät hieman maiseman luon-
netta paikallisesti arvokkailla Yläpohjan ja Pieni-
Hirvasen maisema-alueilla. 

Mattilan paikallisesti arvokkaan maisema-alueen 
kohdalla valtatien linjaus ja tasaus muuttuvat, ja 
tie sijoittuu kallioleikkaukseen, jolloin sen näkyvyys 
maisemassa vähenee. Meluvallien takia nykyiseltä 
tieltä ei ole suoraa näkymää Mattilan maisema-

Kuva 53.  Suunnittelualueen arvokkaat maisema-alueet, 
vihreällä yleissuunnitelman mukaiset valtatie- ja 
rinnakkaistielinjaukset. 
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alueelle, joten tältä osin hanke ei vaikuta maise-
ma-alueen kokemukseen. Etelästä pohjoiseen 
ajettaessa kallioleikkauksen jälkeen avautuu nä-
kymä Kuorejoen maisema-alueelle. Tien linjaus- ja 
tasausmuutoksen takia katselukulma on hieman 
erilainen kuin nykytilanteessa. 

Rinnakkaistiet on sovitettu maiseman puustoisille 
alueille ja näin lievennetty niiden maisemallisia 
vaikutuksia. Valtatien itäpuolelle rakennettava yk-
sityistie sijoittuu Pieni-Hirvasen paikallisesti arvok-
kaalle maisema-alueelle. 

Paikallisesti arvokkaisiin perinnemaisemiin (Kivi-
mäen haka ja metsälaidun sekä Majaniemen met-
sälaidun ja niityt) ei kohdistu vaikutuksia, sillä ne si-
jaitsevat suhteellisen kaukana valtatielinjauksesta. 

5.6.2 Arkeologinen perintö 

Vaikutukset kiinteisiin muinaisjäännöksiin 

Valtaosa suunnittelualueen lähitienoilla sijait-
sevista kiinteistä muinaisjäännöksistä ei sijoitu 
suunnitellun valtatielinjauksen tai rinnakkaistien 
välittömään läheisyyteen. Näiden kiinteiden mui-
naisjäännösten herkkyys on vähäinen. 

Himman (410010033) pyyntikuopat sijoittuvat osit-
tain suunniteltujen valtatie- ja rinnakkaistielinjausten 
alle. Muinaisjäännös tuhoutuu osittain rakentamisen 
seurauksena, mutta rakentamistoimet kohdistuvat 
vain valtatietä lähinnä sijaitsevaan osaan Himman 
muinaisjäännöskohdetta. Pyyntikuoppien sijainti on 
dokumentoitu joulukuussa 2018. 

Laukaantie Hirvaskangas (1000011429), historial-
linen tiepohja, rajautuu nykyiseen ja suunniteltuun 
valtatiehen. Eteläisempi osuus sijaitsee Pieni-Hir-
vasen länsipuolella noin 50 metrin päässä valtatie-
linjauksesta. Pohjoisempi osuus rajautuu nykyiseen 
valtatiehen Hirvaskankaan eritasoliittymän koh-
dalla. Yleissuunnitelmaratkaisulla ei ole vaikutusta 
muinaisjäännöksen muinaismuistolain mukaiseen 
suojeluun, mikäli nykyiseen tiehen ei tehdä raken-
tamistoimia muinaisjäännösalueelle. Valtatielinjauk-
sen toteuttaminen vaikuttaa vähäisesti historiallisen 
tiepohjan ja ympäristön kokemiseen. 

Pirkkala (1000008025), kivikautinen asuinpaikka, 
sijoittuu suunnitellun rinnakkaistien välittömään 
läheisyyteen. Rinnakkaistien toteuttamisella ei ole 
vaikutusta muinaisjäännöksen muinaismuistolain 
mukaiseen suojeluun, mikäli sen sijainti otetaan huo-
mioon rinnakkaistien tarkemmassa suunnittelussa. 

Vaikutukset historiallisen ajan muinais-
jäännöksiin 

Suunnittelualueelle sijoittuu historiallinen tielinjaus, 
Vanha Laukaantie, joka on Keski-Suomen vanhin 
maantie. Hirvaskankaalla sijaitsevat osuudet on 
merkitty muinaisjäännösrekisteriin. Uuden neli-
kaistaisen tien rakentaminen nykyisen valtatien 
paikalle uusine alikulkuineen muuttaa paikoitellen 
historiallisen tien linjausta ja kokemuksellisuutta. 
Jo muuttuneilla alueilla uuden valtatielinjauksen 
vaikutus on vähäinen. Suurimmalle osalle Vanhaa 
Laukaantietä ei kohdistu vaikutuksia ja kokonais-
vaikutus vanhaan Laukaantiehen arvioidaan koh-
talaiseksi, eli muutos vaikuttaa kohteen säilymisen 
mahdollisuuksiin jonkin verran heikentävästi. 

Vehniän koulun pohjoispuolella Vanha Laukaantie, 
kulttuuritie, alittaa valtatien avoimella peltoalu-
eella. Valtatien leventämisen ja alikulun vaikutus 
Vanhan Laukaantien linjaukseen, korkotasoon ja 
kokemuksellisuuteen osana kulttuurimaisemaa on 
paikallisesti kohtalainen kielteinen. Hirvasmäentien 
ja Vehniän kylätien liittymä muuttuu porrastetuksi ja 
siten kulttuuritien yhtenäinen jakso katkeaa. 

Rinnakkaistie yhtyy Hirvaskylän eteläpuolella, 
Nelostien itäpuolella Hirvaskujaan ja edelleen Hir-
vaslenkkiin ja Hirvaskyläntiehen, jotka ovat osa 

Vanhaa Laukaantietä. Vanhaan Laukaantiehen 
kohdistuva muutoksen suuruus jää vähäiseksi, sillä 
kulttuuritie toimii jo alueen kylätienä. Kulttuuritien 
luonteeseen kohdistuu valtatien rinnakkaistienä 
kuitenkin hieman kohdetta heikentäviä vaikutuksia. 

5.6.3  Rakennettu kulttuuriympäristö 

Rakennettuun kulttuuriympäristöön yleissuunnitel-
malla on vähäinen kielteinen vaikutus. Valtatielin-
jaus hyödyntää lähes koko osuudeltaan nykyistä 
Nelostietä. Tältä osin valtatielinjauksen kulttuuri-
ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voimistuvat 
vain hieman väylän leventämisen, kaistojen lisää-
misen, kallioleikkauksien ja eritasoliittymien raken-
tamisen myötä. 

Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokasta raken-
nettua kulttuuriympäristöä. Maakunnallisesti arvo-
kas Vehniän kartano sijaitsee suunnittelualueen 
läheisyydessä noin 500 metrin päässä tulevasta 
Vehniän eritasoliittymästä. Valtatien leventämisellä 
ei ole merkittävää vaikutusta Vehniän kartanolle. 

Selkein vaikutus kohdistuu paikallisesti arvokkaak-
si luokiteltuun Hirvasen kouluun, joka sijaitsee alle 
50 metrin etäisyydellä valtatielinjauksesta. Kysees-
sä on tyypillinen 1960-luvun koulurakennus, joka ei 
ole enää koulukäytössä. Maisemallisen arvon takia 

Kuva 54.  Vehniän peltomaisemaa. Kuva 55.  Vanha Laukaantie Vehniän kohdalla (punainen katkoviiva). Kuva 56.  Vanha Laukaantie Hirvaskylän kohdalla (punainen katkoviiva). 
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paikallisesti arvokkaaksi luokiteltu Nujulan pihapiiri sijaitsee myös 
lähellä valtatietä Jokihaarantien liittymän eteläpuolella. Muut pai-
kallisesti arvokkaat kohteet sijaitsevat etäämmällä rakennettavasta 
valtatiestä. 

Rakennusperintöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä tai vai-
kutuksia ei ole. 

5.6.4 Luonnonympäristö, suojelualueet ja 
lajisto 

Luonnonsuojelualueet 

Yleissuunnitelman toimenpiteillä ei ole vaikutusta Kylmähaudan 
Natura-alueeseen. Toimenpiteet sijoittuvat Natura-alueen läheisyy-
teen, mutta sen ulkopuolelle. 

Huomionarvoiset eläinlajit 

Suunnittelualueen läheisyydessä esiintyy liito-oravia, viitasamma-
koita ja lepakoita. Tiedossa olevat viitasammakkoalueet sijaitsevat 
yli 200 metrin päässä suunnitellusta tielinjauksesta, joten suunnitel-
malla ei ole vaikutuksia viitasammakoiden elinolosuhteisiin. 

YVA-vaiheessa tunnistetut huomattavammat lepakkoalueet Nuot-
timäki ja Hovila sijaitsevat valtatien itäpuolella, eikä valtatielinjaus 
merkittävästi muutu näiden alueiden kohdalla. Nuottimäen lähis-
töllä toteutetaan Jokihaarantien tasoliittymän poistamiseen liittyviä 
yksityistiejärjestelyjä, joiden tarkemmassa suunnittelussa on syytä 
ottaa huomioon lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen. 

Yleissuunnitelman luontoselvityksessä tehtiin havaintoja kahdek-
salla liito-orava-alueella. Näistä kaksi sijaitsee Vehniän eritasoliit-
tymän suunnittelualueella, joten niihin mahdollisesti kohdistuvat 
vaikutukset eivät johdu tästä suunnitelmasta, ja alueet rajattiin 
tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Kolmelle liito-orava-alueelle 
kohdistuu selkeitä heikentäviä vaikutuksia. Uusi valtatielinjaus 
halkaisee Tuomarinniemen liito-orava-alueen keskeltä, jolloin ko-
ko alue saattaa tuhoutua. Vaikutusta voidaan pyrkiä lieventämään 
linjausmuutoksella tiesuunnitelmavaiheessa. Aholan alueesta osa 
jää levennettävän valtatien ja rinnakkaistien väliin, mutta alueella 
havaittu mahdollinen lisääntymis- ja levähdysalue sijoittuu yli 50 
metrin päähän rinnakkaistiestä. 

Kuva 57.  Liito-orava-alueet, joihin kohdistuu suunnitelmasta aiheutuva heikentävä vaikutus. 

Kuva 58.  Liito-orava-alueet, joihin yleissuunnitelmalla ei ole merkittävää vaikutusta. 
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Huomionarvoiset kasvilajit 

Valtatien varressa, noin pl. 4850–4900, on hirven-
kellon (Campanula cervicaria) kasvupaikka. Hir-
venkello on määritelty Suomessa vaarantuneeksi 
(luokka VU). Esiintymä todennäköisesti tuhoutuu 
hankkeen rakentamisen yhteydessä, mutta siitä on 
mahdollista ottaa siemeniä talteen edellisenä ke-
sänä, ja kylvää ne uudelle sopivalle kasvupaikalle. 
Muihin huomionarvoisiin kasvilajeihin suunnitelmal-
la ei ole vaikutusta. 

5.6.5 Pohjavedet 

Kun päällystetyn pinta-alan määrä kasvaa, kasvaa 
myös hulevesien määrä sekä liukkauden torjun-
taan käytettävän suolan määrä. Tiesuola saattaa 
kulkeutua hulevesien kautta pohjaveteen alueil-
la, joilla ei ole rakenteellista pohjavesisuojausta. 
Hirvaskankaan vedenhankinnan kannalta tärkeä 
pohjavesialue suojataan valtatien leventämisen yh-
teydessä. Pohjaveden kloridi- ja raskasmetallipitoi-
suudet saattavat kohota hieman hankkeen myötä. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavat pohjavesisuo-
jaukset vähentävät pohjaveden pilaantumisriskiä 
selvästi. Hankkeen myötä liikenneonnettomuusris-
ki ja tapahtuvien onnettomuuksien vakavuus pie-
nenevät merkittävästi, ja myös tällä on positiivinen 
vaikutus myös pohjaveden pilaantumisriskiin. 

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta pohjaveden pinnan 
tasoon Hirvaskankaan pohjavesialueella. 

5.6.6 Pintavedet 

Valtatien leventäminen 2+2-kaistaiseksi moottori-
tieksi ei merkittävästi vaikuta alueen järviin. Pääl-
lystetyn pinta-alan määrä on nykyistä suurempi, 
mikä lisää tiealueelta kertyvien hulevesien määrää 
sekä mahdollisesti myös liukkaudentorjuntaan käy-
tettävän suolauksen tarvetta nykytilaan verrattuna. 
Tiesuola voi kulkeutua hulevesien mukana pinta-
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vesiin ja aiheuttaa vähäistä ja väliaikaista kloridipi-
toisuuden nousua Koululammessa ja Iso-Hirvasen 
länsirannalla. Pieni-Hirvasen ja Niiniveden klori-
dipitoisuuteen hanke ei todennäköisesti vaikuta. 
Lisääntynyt hulevesien määrä saattaa aiheuttaa 
ajoittaista haitta-aineiden lisääntymistä Koululam-
messa, Kylmäpurossa ja Kuorejoessa. Pintavesiin 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan parhai-
ten ehkäistä mahdollisimman paikallisella huleve-
sien johtamisella sekä hulevesien purkupisteiden 
hyvällä suunnittelulla. 

Valtatiellä kulkeviin vaarallisten aineiden kuljetuk-
siin liittyy pintavesien pilaantumisen riski onnetto-
muustilanteissa. Valtatien parantaminen nelikais-
taiseksi moottoritieksi vähentää onnettomuusriskiä 
ja siitä aiheutuvaa pintavesien pilaantumisriskiä 
merkittävästi. 

Suunnittelualueella on useita lähteitä, joista osa 
on otettu talousvesikäyttöön. Yksi tällainen lähde-
kaivo jää valtatielinjauksen alle, ja sen käsittely 
(suojaaminen tai korvaaminen) ratkaistaan jatko-
suunnittelussa. Tiedossa olleiden lähteiden sijainti 
on kirjattu suunnitteluaineistoon, ja lähteiden veden 
laatua seurataan tulevissa suunnitteluvaiheissa ja 
rakentamisen aikana mahdollisten rakentamisesta 
johtuvien vaikutusten toteamiseksi. 

Suunnittelujakson pohjoispäässä suuri kallioleik-
kaus saattaa vaikuttaa veden virtauksiin Mus-
tikkamäen alueella. Syvä kallioleikkaus alentaa 
lähiympäristössä kallion pohjavesipinnan tasoa. 
Kalliopohjaveden tihkuminen talvisin voi lisätä jää-
puikkojen muodostumista. Tien länsipuolella sijait-
sevan Viinalähteen vesitasapaino saattaa muuttua. 

5.6.7 Luonnonvarat 

Massatarpeet 

Hanke on periaatteessa massaomavarainen, sillä 
Mustikkamäen kallioleikkauksesta saadaan tiera-

kenteisiin tarvittavaa louhemateriaalia. Jos hanke 
toteutetaan vaiheittain siten, että eteläinen osuus 
rakennetaan ennen Mustikkamäen louhimista, tar-
vitaan massoja hankkeen ulkopuolelta. 

Sijoitusalueet ja uusiomateriaalien käyttö ratkais-
taan jatkosuunnittelussa. 

Pilaantuneet maat 

Pilaantuneen maaperän kohteet saattavat vaatia 
lisätoimenpiteitä, esimerkiksi maaperän kunnostus-
toimenpiteitä, rakentamisen yhteydessä. Suunnit-
telualueella tiedossa olevia kohteita on neljä, joista 
yksi sijaitsee Hirvaskylällä lähellä suunniteltua 
eritasoliittymää ja rinnakkaistietä. Maaperän käsit-
telytarpeet ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Muut 
kohteet sijaitsevat kauempana. 

5.7 Rakentamisen aikaiset 
vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat tilapäisiä, 
mutta merkittäviä. Rakentamisen arvioitu kesto on 
noin 2–4 vuotta riippuen siitä, toteutetaanko hanke 
yhtenä kokonaisuutena vai useampana osana. 

Uusien järjestelyjen rakentaminen aiheuttaa hait-
taa liikenteelle, mutta haitta on lyhytaikaista. Ra-
kennustyöt hidastavat liikennettä merkittävästi, ja 
matka-ajan ennakoitavuus heikkenee. Liikentee-
seen kohdistuvia vaikutuksia voidaan vähentää 
työnaikaisilla järjestelyillä. Paikalliselle liikenteelle 
aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää rakentamal-
la rinnakkaistie ennen päätien rakentamista, jotta 
paikallinen liikenne voi käyttää sitä työn aikana. 
Pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta helpottaa, 
jos uusi ajorata rakennetaan ensin, jolloin liikenne 
kulkee rakentamisen ajan ensin nykyisellä, ja sitten 
uudella ajoradalla. 

Rakentamisesta aiheutuu melu-, tärinä- ja pölyhait-
taa. Suurin haitta syntyy Mustikkamäen kallioleik-
kauksen louhimisesta, mutta vaikutuksia aiheutuu 
myös muista rakentamistoimenpiteistä, ja ne kos-
kevat koko suunnittelualuetta. Haitta on tilapäistä 
ja koskee lähialueen asukkaita. 

Valtatien leventäminen ja itäpuolen rinnakkais-
väylän rakentaminen saattaa aiheuttaa tilapäistä 
Iso-Hirvasen samentumista, jonka kuitenkin arvioi-
daan rajoittuvan pienelle alueelle järven länsiosiin. 
Rakentamisesta aiheutuva melu ja tärinä häiritse-
vät myös alueen eläimistöä. Eläinten kuolleisuus 
alueella saattaa tilapäisesti kasvaa. Muutoin luon-
toon ja vesistöihin kohdistuvat vaikutukset ovat 
enemmänkin pysyviä, kuin rakentamisen aikaisia. 

Tierakennushankkeilla on positiivisia työllisyysvai-
kutuksia. Työmaalla työskentelevät myös käyttävät 
paikallisia palveluja, jolloin palvelujen käyttäjä-
määrä todennäköisesti kasvaa rakennushankkeen 
ajaksi. 

Hanke toteutetaan todennäköisesti vaiheittain. 
Vaiheittain rakentaminen jakaa haitalliset vai-
kutukset ajallisesti useammalle jaksolle, mutta 
kokonaiskesto muodostuu pidemmäksi, kuin ker-
ralla toteutettaessa. Vaiheittain rakentamisesta 
saattaa aiheutua esimerkiksi leikkausmassojen 
välivarastointitarpeita. 

5.8 Taloudelliset vaikutukset 

Yleissuunnitelman yhteydessä on laadittu hankear-
vioinnin päivitys, jossa on tarkasteltu hankkeen 
vaikutuksia ja vaikutuspotentiaalia sekä hankkeen 
kannattavuutta. Hankearvioinnista on laadittu 
erillinen raportti, joka kuuluu yleissuunnitelman 
työaineistoon. 



Hankkeen kannattavuuslaskelmassa arvioidaan 
hankkeen yhteiskuntataloudellisia hyötyjä 30 vuo-
den tarkastelujaksolta. Kannattavuuslaskelma on 
laadittu IVAR3-ohjelmistolla (versio 1.3.3). Las-
kelmassa on verrattu yleissuunnitelmahankkeen 
mukaista verkkoa ns. parannettuun nykytilantee-
seen, jossa Vehniän eritasoliittymä on toteutettu 
(verkko 0+). Hankkeen arvioitu avaamisvuosi on 
2025, rakentamisaika 3 vuotta ja laskenta-aika 30 
vuotta. Vuosittaisten hyötyjen ja kustannusten dis-
konttaamisessa on käytetty 3,5 % laskentakorkoa. 

Taulukko 11 Hankkeen kannattavuuslaskelma. 

Hankkeen suurimmat hyödyt muodostuvat aikakus-
tannussäästöistä. Valtatien leventäminen nelikais-
taiseksi nopeuttaa matkaa selvästi ja tuo merkittävät 
aikasäästöt sekä henkilöliikenteelle että raskaalle 
liikenteelle. Liikenneturvallisuustilanteen parantu-
minen näkyy onnettomuuskustannussäästöissä. 

Taulukossa 11 on esitetty hankkeen hyödyt ja kus-
tannukset 30 vuoden tarkasteluajalta. Hankeen 
hyötykustannussuhde on 1,07, eli hanke on näillä 
oletuksilla yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 

Vertailuverkko 
(M€) 

Hankeverkko 
(M€) 

Muutos 
(M€) 

KUSTANNUKSET 0,00 89,47 89,47 

Suunnittelukustannukset 0,00 4,76 4,76 

Hankkeen rakennuskustannukset 0,00 80,42 80,42 

Rakentamisen aikainen korko 0,00 4,29 4,29 

Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,00 0,00 0,00 

HYÖDYT 967,04 859,08 95,65 

Väylänpitäjän kustannukset 7,40 9,24 -1,84

Kunnossapitokustannukset 7,40 9,24 -1,84

Tienkäyttäjien matkakustannukset 691,94 638,81 53,14 

Aikakustannukset 375,76 314,86 60,90 

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 316,18 323,95 -7,77

Kuljetusten kustannukset 396,13 359,20 36,93 

Aikakustannukset 145,57 129,19 16,38 

Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 250,57 230,02 20,55 

Turvallisuusvaikutukset 43,30 29,73 13,58 

Onnettomuuskustannukset 43,30 29,73 13,58 

Ympäristövaikutukset 25,22 24,43 0,79 

Päästökustannukset 24,11 23,66 0,46 

Melukustannukset 1,11 0,77 0,33 

Vaikutukset julkiseen talouteen 196,96 196,18 -0,78

Polttoaine- ja arvonlisäverot 196,96 196,18 -0,78

Jäännösarvo 0,00 1,89 1,89 

Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 0,00 1,89 1,89 

Rakentamisen aikaiset haitat 0,00 8,04 -8,04

Hyöty-kustannussuhde (H/K) 1,07 

Investoinnin nykyarvo (M€) 6,2 

Laskelmaan sisältyy kuitenkin selkeitä epävar-
muustekijöitä, mm. liikenne-ennusteen ja kustan-
nusarvion toteutuminen, jotka vaikuttavat ratkaise-
vasti hankkeen kannattavuuteen. 

Herkkyystarkasteluna tutkittiin liikenne-ennusteen 
ja rakennuskustannusten vaikutusta hankkeen 
kannattavuuteen. Herkkyystarkastelujen tulokset 
on esitetty taulukossa 12. Vuoden 2018 lopulla 
ilmestyi uusi valtakunnallinen liikenne-ennuste, 
jossa on esitetty yhteysvälikohtaiset kasvukertoi-
met tärkeimmille pääteille. Yleissuunnitelma oli 
ennusteen julkaisuhetkellä jo lähes valmis, joten 
yleissuunnitelman perusteena olevaa ennustetta 
ei päivitetty, ja H/K-laskelma on laadittu vuoden 
2014 valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen kas-
vukertoimiin perustuvalla liikenne-ennusteella. 
Herkkyystarkasteluna esitetään kuitenkin hank-
keen kannattavuus uuden liikenne-ennusteen 
mukaisessa tilanteessa, jolloin liikenteen koko-
naiskasvu on noin 10 % pienempi. Suurin muutos 
kohdistuu henkilöautoliikenteen kasvukertoimeen; 
raskaan liikenteen määrässä ennusteiden välillä 
on alle 2 % ero. 

Lisäksi tehtiin herkkyystarkastelut 10 % arvioitua pie-
nemmillä ja suuremmilla rakentamiskustannuksilla. 10 
% oletettua suuremmalla rakentamiskustannuksella 
hanke ei ole enää kannattava. Herkkyystarkastelujen 
perusteella hankkeen hyöty-kustannussuhde sijoittuu 
hyvin lähelle yhtä, eli on mahdollista, että hanke ei ole 
yhteiskuntataloudellisesti kannattava. 

Hankkeen vaiheittan toteuttamista ei ole tarkastel-
tu tässä yhteydessä, koska hankkeen vaiheistus-
ta tai mahdollisia osakokonaisuuksia ei ole vielä 
suunniteltu. 

Taulukko 12. Herkkyystarkastelujen tulokset. 

H/K 
Investoinnin 

nykyarvo (M€) 

Peruslaskelma 
Uusi liikenne-ennuste 
(noin –10 %) 

1,07 

0,91 

6,2 

-8,3

Kustannusarvio –10 % 1,17 13,4 

Kustannusarvio + 10 % 0,94 -5,7

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kuva 59.  Valtatie 4 Laukaan ja Uuraisten rajalla. 
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6  Jatkotoimenpiteet 

6.1  Yleissuunnitelman 
käsittely 

Yleissuunnitelma on liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä annetun lain mukaan käsiteltävä 
suunnitelma, jonka Traficom hyväksyy kuultuaan 

lausunnonantajia ja asianosaisia. Keski-Suomen 
ELY-keskus pyytää yleissuunnitelmasta lausunnot 
Laukaan kunnalta, Uuraisten kunnalta, Äänekos-
ken kaupungilta, Keski-Suomen liitolta sekä muilta 
tärkeiltä sidosryhmiltä. 

Yleissuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 
Laukaan ja Uuraisten kunnissa sekä Äänekosken 
kaupungissa 30 päivän ajaksi, jolloin ne, joiden 
etua tai oikeutta suunnitelma koskee, voivat esittää 
yleissuunnitelmasta mielipiteensä. Suunnitelma on 
nähtävillä Laukaan ja Uuraisten kunnissa sekä 
Äänekosken kaupungissa vuonna 2019. Suunni-
telman nähtävillä olosta kuulutetaan paikallisissa 
lehdissä. Laukaan ja Uuraisten kunnat sekä Ää-
nekosken kaupunki antavat yleissuunnitelmasta 

lausuntonsa, joissa otetaan kantaa myös esitettyihin 
muistutuksiin. 

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitel-
masta saadut lausunnot ja muistutukset yleissuun-
nitelman hyväksymisesityksessä, jonka se lähettää 
Traficomille. Hyväksymispäätös siihen liittyvine asia-
kirjoineen lähetetään Laukaan ja Uuraisten kunnille 
sekä Äänekosken kaupungille, jotka laittavat sen 
nähtäville 30 päivän ajaksi. Samaan aikaan lausun-
non antajille ja tarvittaessa muillekin viranomaisille 
sekä muistutuksen jättäneille lähetetään ilmoitus 
hyväksymispäätöksestä. Hyväksymispäätös saa 
lainvoiman, jollei siitä valitusajan kuluessa tehdä 
valitusta. 

Yleissuunnitelman hyväksymispäätös raukeaa, el-
lei tiesuunnitelman laatimista ole aloitettu kahdek-
san vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, 
jolloin hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty. 
Hyväksymispäätöksen tekeminen edellyttää, että 
yleissuunnitelma on yhdenmukainen alueen oike-

usvaikutteisten 
maakunta- ja yleis-
kaavojen kanssa. 
Yleissuunnitelma 
voidaan hyväksyä 
vastoin voimassa 
olevaa asemakaa-
vaa, jos kunta sitä 
puoltaa. 

Yleissuunnitelmas-
sa määritetään tien 
likimääräinen sijain-
ti, tien liikenteelliset 

ja tekniset perusratkaisut sekä kytkennät nykyiseen 
ja tulevaan maankäyttöön. Niistä ei voida olennai-
sesti poiketa tiesuunnitelmaa laadittaessa. Yleis-
suunnitelman hyväksymisen jälkeen voimaan tulee 
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (§ 
20) mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös toimivat 
pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava 
suunnitteluvaihe on tiesuunnitelman laatiminen, 
joka voi käynnistää, kun yleissuunnitelma on hy-
väksytty. Hankkeen toteuttaminen edellyttää lain-
voimaista tiesuunnitelmaa ja oikeusvaikutteisia 
kaavoja. Tiesuunnitelman jälkeen laaditaan yksi-
tyiskohtainen rakennussuunnitelma. 

6.2  Hyväksymisehdotus 

Hyväksymispäätöksessä käsitellään tiehankkeen 
merkittävät periaatteet. Seuraavassa on ehdotus 
yleissuunnitelman hyväksymiseksi. Saatuaan lau-
sunnot yleissuunnitelmasta Keski-Suomen ELY-
keskus käsittelee lausunnot ja laatii varsinaisen 
hyväksymispäätösesityksen Traficomille. 

Keski-Suomen ELY-keskus esittää, että yleissuun-
nitelma hyväksytään ja kohteen suunnittelua jatke-
taan yleissuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti seuraavasti: 
• Valtatie 4 parannetaan yleissuunnitelman mu-

kaisesti välillä Vehniä – Äänekoski (Kuorejoki) 
noin 13 kilometrin matkalla 2+2-kaistaiseksi 
moottoritieksi. Valtatielle liitytään vain erita-
soliittymien kautta. Tie parannetaan nykyiseen 
maastokäytävään. Paaluväleillä 3700–7400 ja 
12500–14400 linjaus sijoittuu nykyisen ajoradan 
länsipuolelle. 

• Valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h. 
• Tien alustava poikkileikkaus on 2+2-kaistainen, 

keskikaiteellinen tai keskialueellinen moottori-
tiepoikkileikkaus. Keskialueellinen poikkileikka-
us on käytössä välillä Vehniä–Hirvaskylä. Sen 
leveys on 25 metriä. Ajokaistojen leveydet ovat 
2 x 3,5 metriä ja keskialueen leveys 6,5 metriä. 
Keskikaiteellinen poikkileikkaus, jonka leveys 
on 19 metriä, esitetään välille Hirvaskylä–Kuo-
rejoki. Ajokaistojen leveydet ovat 2 x 3,5 metriä 
ja keskialueen leveys 2,0 metriä. 

• Valtatie 4 valaistaan koko suunnittelualueella. 
Valtatielle rakennetaan riista-aidat koko suun-
nittelualueelle. 

• Valtatielle 4 rakennetaan yksi uusi eritasoliitty-
mä nykyisen Hirvaskylän risteyssillan ja suun-
taisliittymien kohdalle. 

• Hirvaskankaan pohjavesialueella toteutetaan 
pohjavesisuojauksia. 

• Kuivatus toteutetaan lähtökohtaisesti avo-ojiin. 
• Uusia tai uusittavia siltoja on yhdeksän. 
• Valtatiehen liittyvät maantiejärjestelyt jalankul-

ku- ja pyöräteineen tehdään yleissuunnitelman 
periaatteiden mukaisesti. Uusi rinnakkaistie ra-
kennetaan välille Vehniä–Hirvaskylä ja nykyisiä 
rinnakkaisväyliä parannetaan. 

• Meluntorjunta, liikenteen hallinta ja tieympäris-
tön käsittely tehdään yleissuunnitelman periaat-
teiden mukaisesti. 

• Valtatiellä 4 ei sallita hidasta liikennettä, jalan-
kulkua tai pyöräilyä. Myöskään yksityistie- tai 
maatalousliittymiä ei sallita. 

Yleissuunnitelmassa esitetyt tieverkon hallinnol-
liset järjestelyt sekä yksityisteiden järjestelyt ovat 
alustavia ja ne ratkaistaan yksityiskohtaisesti jatko-
suunnittelun yhteydessä. 

Kuva 60.  Kuva suunnittelualueen loppupäästä ohituskaistaosuudelta. 
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6.3 Jatkosuunnittelussa 
huomioon otettavaa 

Yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tarkentuvat 
hankkeen jatkosuunnittelussa. Kunkin suunnitte-
luvaiheen aluksi on selvitettävä ajantasainen läh-
tötietotilanne mm. kaavatilanteen, liikennemäärien 
ja luontotietojen osalta. Luonto- ja muut selvitykset 
päivitetään tarpeen mukaan kussakin suunnitte-
luvaiheessa. Mikäli suunnittelua jatketaan osissa, 
voi laadittava selvitys koskea vain kyseistä osa-
aluetta. Selvitysten ajantasaisuus on ensiarvoisen 
tärkeää vaiheessa, jolloin hanketta lähdetään to-
teuttamaan, jotta alueen herkkyyttä muutoksille ja 
toisaalta muutosten merkittävyyttä ja mahdollisia 
lieventämiskeinoja voidaan arvioida. 

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on alus-
tavasti tunnistettu, mitä lupia ja päätöksiä hank-
keen toteuttamiseksi tarvitaan. Tällaisia lupia ja 
päätöksiä ovat tai saattavat olla esimerkiksi: 
• yleissuunnitelman hyväksymispäätös 
• tiesuunnitelman hyväksymispäätös 
• maa-aineslain mukaiset ottamisluvat 
• aluehallintoviraston tai kunnan myöntämät luvat 

(vesilupa, ympäristölupa), joiden tarve selvite-
tään myöhemmässä suunnitteluvaiheessa, kun 
ratkaisut tarkentuvat 

• muinaisjäännösten kajoamiskielto, mikäli 
Himman pyyntikuoppiin kajotaan rakentamisen 
yhteydessä 

• luonnonsuojelulain 49 § 1 mom. mukainen 
poikkeuslupa liito-oravaesiintymien heikentämi-
seen, mikäli ajantasaisten liito-oravaselvitysten 
perusteella on tarpeen 

• maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat 
meluntorjunnassa 

• rakentamisen aikaiset luvat. 

Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana tiesuunni-
telman laatimiselle. Monilta osin yleissuunnitelma 

on kuitenkin vain yleispiirteinen esitys, ja ratkaisut 
määritellään vasta tiesuunnitelmavaiheessa. Jatko-
suunnittelussa otetaan huomioon mm. seuraavat 
asiat: 
• Hankkeeseen liittyvät maankäytölliset tarpeet, 

kuten mahdolliset maa-ainesten ottoalueet, 
läjitysalueet, ojitusjärjestelmät ja niiden ympä-
ristövaikutukset. 

• Rinnakkaistien linja-autopysäkkien sijainti 
määritetään tiesuunnitelman laatimisen alkuvai-
heessa, samoin kuin liityntäpysäköintialueiden 
sijoittaminen eritasoliittymien yhteyteen. 

• Tarkennetaan melusuojausten periaatteita ja ta-
voitteita. Ajantasaiseen liikenne-ennusteeseen 
perustuvassa meluselvityksessä määritetään 
meluestetarpeet. 

• Mikäli tärinäherkille alueille esitetään rakenteita, 
jotka voivat toimia tärinälähteinä, arvioidaan 
tärinähaitta ja sen lieventämismahdollisuudet. 

• Arvioidaan pilaantuneiden maiden kunnostus-
tarpeet ja haetaan tarvittavat luvat. 

• Talousveden ottoon käytettävien kaivojen ja läh-
teiden tarkempi selvittäminen tehdään tiesuun-
nitelman tai viimeistään rakennussuunnitelman 
yhteydessä. 

• Pohjavedensuojauksen tarve, laajuus ja toteu-
tustapa määritetään tiesuunnitelmavaiheessa. 

• Tarkennetaan hulevesien käsittelyratkaisuja ja 
suunnitellaan mahdolliset viivytysaltaat. 

• Selvitetään ja haetaan mahdollisesti tarvittavat 
muinaismuistolain mukaiset kajoamisluvat. 

• Luontoarvojen tilanne ja etenkin liito-oravien 
esiintyminen alueella selvitetään tulevien 
suunnitteluvaiheiden yhteydessä, jotta ratkaisut 
perustuvat ajantasaisiin tietoihin. Tarkennetaan 
myös vaikutuksia ympäristöllisesti herkkiin 
kohteisiin ja esitetään mahdolliset lieventämis-
toimenpiteet. 

• Kiinteistövaikutusten arviointia tarkennetaan. 
Tiesuunnitelman yhteydessä on mahdollista 
esittää mm. tilusjärjestelyjä ja muita toimenpitei-
tä haittojen lieventämiseksi. 

6.4 Vaikutusten seuranta 

YVA-vaiheessa on esitetty alustava seurantaohjel-
ma hankkeelle. Seurantaohjelma tarkentuu suun-
nittelun edetessä. 

Pintavedet 

Pintavesien rakentamisen aikainen tarkkailuoh-
jelma suunnitellaan tien seuraavan suunnittelu-
vaiheen aikana, kun tien tarkka sijainti ja tekniset 
ratkaisut ovat selvillä. Tarkkailuohjelma sisältää 
menetelmät, seurantatiheyden, tarkkailupisteet ja 
näytemääritykset. Mahdollinen tienkäytön aikaisen 
tarkkailun tarve arvioidaan hulevesien johtamis-
suunnitelman yhteydessä. 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia pintaveden 
laatuun tarkkaillaan rakentamisen edistymisen 
mukaan Hovilanjoesta, Iso-Hirvasesta, Pieni-Hir-
vasesta, Hirvasjoesta, Kylmäpurosta, Kuorejoesta 
ja Niinivedeltä. Tarkkailu aloitetaan ennen rakenta-
misen käynnistymistä ja jatketaan riittävän pitkään 
rakentamisen päättymisen jälkeen, jotta voidaan 
varmistua merkittävien vaikutusten päättyneen. 
Tarkkailu keskitetään kiintoaineen, sameuden ja 
ravinteiden leviämiseen. Kiintoaineen sedimentoi-
tumista on rakentamisen päätyttyä tarpeen selvit-
tää Hirvasjoen Natura-alueella. 

Talousvesikäytössä olevien kaivojen ja lähteiden 
veden laatua seurataan. Seuranta aloitetaan hy-
vissä ajoin ennen rakentamista, jotta mahdolliset 
rakentamisen aikaiset vaikutukset voidaan toden-
taa. Yleissuunnitelman yhteydessä on otettu näyt-
teet suunnittelun alkuvaiheessa tiedossa olleista 
lähdekaivoista. 

Pohjavedet 

Pohjavesien tarkkailuohjelma suunnitellaan tien 
seuraavan suunnitteluvaiheen aikana. Tarkkailu-

ohjelma sisältää menetelmät, seurantatiheyden, 
tarkkailupisteet ja näytemääritykset. Tarkkailu aloi-
tetaan ennen rakentamisen käynnistymistä. Tark-
kailun piiriin otetaan edustavat ja käytössä olevat 
kaivot ja riittävä määrä pohjaveden tarkkailuputkia, 
jotta tien rakentamisen ja käytön aikaiset vaiku-
tukset pohjaveteen ja sen käyttöön saadaan riittä-
vässä määrin selville. Tarkkailun piirissä olevista 
tarkkailupisteistä seurataan pohjaveden pinnankor-
keutta ja laatua, etenkin kloridi- ja metallipitoisuuk-
sia. Hirvaskankaan pohjavesialueen seurannan 
toteuttamisesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. 

Melu 

Meluseurantaohjelma tarkentuu tiesuunnittelun 
seuraavissa vaiheissa. Meluseurantaa toteutetaan 
melulaskennoin, jonka perusteella saatuja tulok-
sia voidaan tarkentaa melumittauksin. Mittauksilla 
selvitetään laskentojen paikkansapitävyyttä sekä 
meluntorjuntatoimenpiteiden vaikuttavuutta. Mitta-
usten sijaan voidaan harkita myös alueen asukkail-
le tehtävää kyselytutkimusta. 

Luonto 

Liito-oravien elinalueet voivat muuttua muutaman 
vuoden välein, ja niitä seurataan. Jos soveltuviin 
elinympäristöihin kohdennetaan toimenpiteitä, liito-
oravan esiintymisen tila kartoitetaan kevättalveen 
ajoittuvin maastoselvityksin. Lisäksi Hirvaskan-
kaan liittymän pohjoispuolisen liito-oravan kulku-
yhteydeksi rakennettujen hyppypylväiden käyttöä 
tarkkaillaan. Lepakkojen ja viitasammakoiden elin-
ympäristöt kartoitetaan uudelleen, jos toimenpiteet 
sijoittuvat selvästi tässä suunnitelmassa esitettyä 
lähemmäs soveltuvia elinpaikkoja. Myös hirvieläin-
ten kulkuun ja linnustoon liittyvän seurannan toteut-
taminen on mahdollista. Tämä suunnitellaan tar-
kemmin suunnittelun ja toteutuksen tarkentuessa. 
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Piirustukset 

Y1 Yleiskartta 
Y1-1 Yleiskartta 1:20 000 

Y2 Suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset 
Suunnitelmakartat 
Y2-1  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 1500-2550  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-2  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 2550-4500  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-3  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 4500-6300  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-4  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 6300-8200  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-5  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 8200-10150  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-6  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 10150-12100  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-7  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 12100-14000  1:5000, 1:5000/1:500 
Y2-8  Suunnitelmakartta ja pituusleikk. Vt4 plv 14000-14700  1:5000, 1:5000/1:500 

Tyyppipoikkileikkaukset 
Y2-9  Vt4 Keskialueen osuus      1:200 
Y2-10  Vt4 Keskikaiteen osuus      1:200 
Y2-11  Vt4 Keskikaiteen osuus      1:200 
Y2-12  Vt4/Rampit       1:400 
Y2-13  M1 Läntinen rinnakkaistie     1:200 
Y2-14  Y-tiet         1:200 

M1 Läntisen rinnakkaistien pituusleikkaukset 
Y2-15  Pituusleikkaus M1 plv 3200-5100    1:5000/1:500 
Y2-16  Pituusleikkaus M1 plv 5100-7000    1:5000/1:500 
Y2-17  Pituusleikkaus M1 plv 7000-8950    1:5000/1:500 
Y2-18  Pituusleikkaus M1 plv 9850-10900    1:5000/1:500 

Hirvaskylän eritasoliittymän pituusleikkaukset 
Y2-19  E1R1        1:2000/1:200 
Y2-20  E1R2        1:2000/1:200 
Y2-21  E1R3        1:2000/1:200 
Y2-22  E1R4        1:2000/1:200 
Y2-23  Y3        1:1000/1:100 

Y- ja J-tiet pituusleikkaukset
Y2-24  Pituusleikkaus Y1     1:4000/1:400 
Y2-25  Pituusleikkaus Y2 plv 0-1500    1:4000/1:400 
Y2-26  Pituusleikkaus Y2 plv 1500-3000   1:4000/1:400 

Y2-27  Pituusleikkaus Y2 plv 3000-4500    1:4000/1:400 
Y2-28  Pituusleikkaus Y4      1:5000/1:500 
Y2-29  Pituusleikkaus Y5      1:1000/1:100 
Y2-30  Pituusleikkaus Y11      1:2000/1:200 
Y2-31  Pituusleikkaus J2      1:1000/1:100 

Y3 Tieympäristödetaljit ja poikkileikkaukset 
Y3-1  Ympäristökartta, Hirvaskylän eritasoliittymä 
Y3-2  Ympäristöpoikkileikkaus, Vt 4 keskialueosuus    1:200 
Y3-3  Ympäristöpoikkileikkaus, Vt 4 keskikaideosuus    1:200 
Y3-4  Ympäristö, S4 Hovilan eläinalikulku 

Y4 Siltasuunnitelmat 
Y4-1  Siltaluettelo 

Y5 Pohjaolosuhteet 
Y5-1  Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 1500-2550  1:5000 
Y5-2  Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 2550-4500  1:5000 
Y5-3  Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 4500-8200  1:5000 
Y5-4  Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 8200-12100  1:5000 
Y5-5  Pohjatutkimuspisteet ja pohjanvahvistukset Vt4 plv 12100-14700  1:5000 

Y6 Johdot ja laitteet, Alustavat siirtotarpeet 
Y6-1  Suunnitelmakartta Vt4 plv 1500-2550     1:5000 
Y6-2  Suunnitelmakartta Vt4 plv 2550-4500     1:5000 
Y6-3  Suunnitelmakartta Vt4 plv 4500-6300     1:5000 
Y6-4  Suunnitelmakartta Vt4 plv 6300-8200     1:5000 
Y6-5  Suunnitelmakartta Vt4 plv 8200-10150     1:5000 
Y6-6  Suunnitelmakartta Vt4 plv 10150-12100     1:5000 
Y6-7  Suunnitelmakartta Vt4 plv 12100-14000     1:5000 
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