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1.

JOHDANTO
Jämsään ja Jämsänkoskelle on käynnissä osayleiskaavan laatiminen, jossa tarkoituksena on
laatia kaava Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan, Kaipolan, Partalan ja Himoksen
väliselle alueelle. Osayleiskaavassa esitetään kunnan keskeisten taajama-alueiden tavoitellun
kehityksen periaatteet ja tavoiteltu maankäyttö. Osana osayleiskaavan laadintaa on laadittu
kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys.

2.

NYKYTILA-ANALYYSI

2.1

Autoliikenne

2.1.1

Pääliikenneverkko

Tarkastelualueen pääautoliikenteen verkko on esitetty kuvassa 1. Jämsän keskusta-alueen,
Seppolan, eteläpuolella kulkee Turusta Tohmajärvelle ulottuva koillis-lounais -suuntainen valtatie
9 (E 63), joka on tärkeä yhteys mm. Tampereen ja Jyväskylän välillä. Etelä-pohjois-suunnassa
merkittävimmät yhteydet ovat Lahdesta Jämsään kulkeva valtatie 24 ja Jämsästä Mänttään
kulkeva kantatie 56, joka sivuaa Jämsän keskusta-aluetta sen länsipuolella. Kohti Jämsän
keskustaa kulkevat myös yhdystie 6031 (Seppolantie) ja 6040 (Koskentie), sekä Jämsänkoskelta
pohjoista kohti seututie 604 (Koskenväylä/Koskenpääntie) ja Koulumäestä koillista kohti maantie
6050.

2.1.2

Liikennemäärät

Suurimmat liikennemäärät yleiskaava-alueella ovat valtateillä 9 (noin 6800 ajon./vrk) ja 24
(3410 ajon./vrk), kantatiellä 56 (3780–6090 ajon./vrk) ja yhdystiellä 6040 (5490 ajon./vrk).
Raskaan liikenteen osuus on myös suurimmillaan valtatiellä 9 (noin 11 %), kantatiellä 24 (12 %),
kantatien 56 ja seututien 604 liittymän tienoilla (noin 12 %), sekä yhdysteillä 16581
(Moiskalantie) (13%) ja 6050 (Juokslahdentie) (8 %). Kaava-alueen tarkemmat
nykyliikennemäärät on esitetty kuvassa 2.
Valtatiellä 9, kantatien 24 liittymän länsipuolella, sijaitsevan LAM-pisteen 930 mukaan kyseisen
tien liikennemäärä on pysynyt melko tasaisena vuosina 2011–2015, lukuun ottamatta vuoden
2012 notkahdusta (kuva 3). Kausivaihtelukertoimien osalta on nähtävissä kesälomakuukausien
selvä vaikutus liikenteen kasvuun ja viikonpäivävaihtelun osalta meno- ja paluuliikenteen
aiheuttamat selkeät piikit.

1

Kuva 1 Tarkastelualueen autoliikenteen pääverkko nykytilanteessa.

2

Kuva 2 Jämsän nykyiset liikennemäärät 2015 (ajon./vrk) (lähde: Tierekisteri).
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Kuva 3 Valtatien 9 liikennemäärän kehitys (2010–2014) sekä kausivaihtelukertoimet ja
viikonpäivävaihtelut (2015) Jämsän LAM-pisteen 930 kohdalla. (Liikennevirasto 2016)

2.1.3

Erikoiskuljetukset

Valtatiet 9 ja 24, kantatie 56, seututie 604 sekä yhdystiet 6031, 6040, 6050 ja 16563 ja 16565
ovat suurten erikoiskuljetusten reittejä. Näistä valtatiet 9 ja 24, kantatie 56, yhdystiet 16563 ja
16565 ovat valtakunnallisia suurten erikoiskuljetusten reittejä, jotka ovat merkittäviä teitä
läpikulkevien erikoiskuljetusten kannalta. Näiden teiden poikkileikkausten ja liittymäratkaisujen
on mahdollistettava 7x7x40 m -kokoiset kuljetukset. Muut edellä mainitut tiet ovat paikallisia
erikoiskuljetusreittejä ja niiden tulee soveltua 6x6x35 m -kokoisille kuljetuksille.
Jämsän keskustan kaduista Saarentie kuuluu valtakunnallisiin suurten erikoiskuljetusten
reitteihin, ja Siltakatu (välillä Koskentie–Keskuskatu) ja Yhdystie vastaavasti paikallisiin
erikoiskuljetusreitteihin.

2.1.4

Aiemmat suunnitelmat

Jämsään on aiemmin laadittu seuraavia selvityksiä:
Jämsän kehittämissuunnitelma (2005)
Small Town Networks-kaupunkeihin, Jämsään, Saarijärvelle ja Viitasaarelle, luotiin keskeisenä
osana hanketta keskustan kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmien tarkoitus oli tähdätä fyysisessä
ympäristössä
lähivuosina
toteutettaviin
investointeihin
ja
parannustoimenpiteisiin.
Kehittämissuunnitelmaa ohjaamaan laadittiin myös keskustavisio, jonka kohdevuotena oli 2015.
4

Jämsän rakennemalli 2025 (2012)
Jämsän rakennemalli 2025 (Airix Ympäristö et al. 2012) käsittää yhteisen tavoitetilan Jämsän
tulevan yhdyskuntarakenteen sisällöstä vuoteen 2025, ja se kytkeytyy tiiviisti mm. seudun
liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja muihin kehityshankkeisiin. Rakennemallityössä on käsitelty
mm.
yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen
ja
suunnitelmalliseen
kehittämiseen
sekä
liikenteelliseen
kehittämiseen
liittyviä
kysymyksiä
asuntoja
työpaikka-alueiden
laajenemissuuntien määrittelyn ja viheralueiden turvaamisen ohella. Työssä muodostettiin aluksi
neljä ideatasoista rakennemallivaihtoehtoa, joiden parhaita ominaisuuksia yhdistelemällä
muodostettiin Sydänmalliksi nimetty lopullinen rakennemalli vuonna 2011.
Liikkumisen kehityskohdiksi on mallissa esitetty Jämsänkoski-Jämsä -keskustaajaman
joukkoliikennekäytävän
kehittäminen,
muun
alueen
joukkoliikennetarjonnan
pysyessä
peruspalvelutasoisena (ja kutsupohjaisena) liikenteenä, sekä valtatien 9 kehittäminen sekä
Jyväskylän että Tampereen suuntaan. Lisäksi tieyhteyksiä Mänttä-Vilppulaan (kt 56) ja
Kuhmoisten kautta Etelä-Suomeen (vt 24) sekä Himoksen saavutettavuutta kehitetään.
Tampere-Jyväskylä -radan perusparannuksen ohella kaksoisraiteen toteuttaminen kyseiselle
välille on pitemmän aikavälin tavoite. Jalankulun ja pyöräilyn osalta tavoitteena on yhtenäisen
jalankulku- ja pyöräilyverkon luominen keskeisille alueille ja samalla myös näiden kulkumuotojen
yhteen kytkentä joukkoliikenteen kanssa. Näitä tuetaan mm. jalankulku- ja pyöräilyväylästön
kehittämisellä taajamissa turvallisiksi ja sujuvaksi ja varmistamalla turvalliset yhteydet
joukkoliikennepysäkeille. Ydinkeskustaan luodaan kävely-ympäristöjä ja rakenteesta tehdään
nykyistä korkeampi ja tiiviimpi. Rakennemallin mukaiset liikkumistavoitteet on esitetty kuvassa
4.

Kuva 4 Rakennemallin mukainen liikkuminen Jämsässä (Airix ympäristö et al. 2012)
Vt 9 Aluevaraussuunnitelma Jämsän kohdalla (2015)
Valtatien 9 aluevaraussuunnitelmassa (Keski-Suomen ELY 2015) on tutkittu valtateiden 9 ja 24
liittymässä ja Saarentien ja Hiidenmäentien eritasoliittymissä vaadittavia toimenpiteitä sekä
muita kehittämistoimenpiteitä. Valtateiden 9 ja 24 risteysalueen osalta on lisäksi tutkittu
osayleiskaavan liikenneverkon toimivuutta.
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2.2

Jalankulku ja pyöräily

Jämsänkosken
merkittävimmät
jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ovat
pohjois-etelä
-suuntainen
Koskenpääntie/Jämsäntie
(tie
604/6040),
Koskenväylä/Koskentie
(tie 604/6050) sekä Juokslahdentie
(tie 6050) ja Riihijärventie. Myös
Koskikeskisen
itäpuolen
rantaa
myötäilee Jämsänkosken kohdalla
jalankulku- ja pyöräilyreitti.
Jämsän keskusta-alueen jalankulkuja
pyöräilyverkosto
on
melko
kattava. Merkittävimpiä jalankulun ja
pyöräilyn
yhteyksiä
ovat
ns.
keskustakehän
muodostavat
Siltakatu ja Yhdystie, pohjois-eteläsuuntainen Koskentie ja itä-länsi suuntainen Keskuskatu. Keskustan
suuntaan johtavat merkittävimmät
runkoreitit ovat Seppolantie (tie
6031), Keskuskatu/Moiskalantie (tie
16581) ja Koskentie/Jämsäntie (tie
6040).
Puuttuvia
yhteystarpeita
esiintyy muun muassa Saarentiellä,
Kaipolantiellä ja Pääskysmäentiellä
(kantatie 56).
Osayleiskaava-alueella
poikittaisia
länsi-itä
–suuntaisia
yhteyksiä
rajoittavat
Jämsästä
Jyväskylään
sekä Jämsänkosken ja Kaipolan
paperitehtaille
johtavat
rautatieyhteydet sekä Jämsänjoki.
Valtatien
9
tuntumasta
johtaa
jalankulun ja pyöräilyn yhteydet
Kaipolaan ja Himokselle. Kaavaalueen
jalankulun
ja
pyöräilyn
nykyverkko on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5 Kaava-alueen nykyinen jalankulun ja pyöräilyn verkko (Muokattu lähteestä:
Digiroad 2015).
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2.3

Joukkoliikenne

2.3.1

Joukkoliikenteen nykytila

Kaupunkiliikenteen runkoreitit kulkevat välillä Jämsä-Halli ja Jämsä-Jämsänkoski-Koskenpää.
Jämsä-Kuorevesi -reitillä liikennöi talviarkisin noin 7 vuoroa/suunta ja Jämsä-Koskenpää -reitillä
6 vuoroa/suunta. Lisäksi Jämsässä toimii kutsuohjattua palveluliikennettä (pali) kuudella eri
reitillä. (Jämsän kaupunki 2016)
Jämsä on asukasluvultaan Keski-Suomen toiseksi suurin kunta Jyväskylän jälkeen, joten
kaukoliikenteen yhteydet ovat verrattain hyvät muualle Suomeen. Keski-Suomen keskeisenä
juna- ja linja-autoliikenteen yhteisterminaalina toimii Jyväskylän Matkakeskus (Keski-Suomen
ELY-keskus,
Ramboll
Finland
Oy
2016),
jonne
Jämsästä
onkin
parhaimmat
joukkoliikenneyhteydet. Toiseen suureen kaupunkiin, Tampereelle, on myös Jämsästä hyvät
joukkoliikenneyhteydet.
Jämsän rautatieasemalta on Jämsän keskustaan noin 1,0 km kävelymatka, joten rautatieasema
on otollisella sijainnilla kaupunkirakenteessa. VR:n 11.12.2016–18.6.2017 aikataulujen mukaan
Jämsästä Jyväskylään kulkee arkisin 8–9 vuoroa päivässä, lauantaisin 6 vuoroa ja sunnuntaisin
10 vuoroa. Tampereen suuntaan ja edelleen Helsinkiin kulkee Jämsästä arkisin 8–9 vuoroa
päivässä ja lauantaisin sekä sunnuntaisin 7 vuoroa. VR:n tietojen mukaan Jämsästä Jyväskylään
kestää 30 min ja Tampereelle 54 min – 1 h 7min, ja edelleen Helsinkiin 2h 42 min. Jämsästä on
siis nykyisellään hyvät kaukoliikenneyhteydet rautateitse. (VR 2016)
Matkahuollon mukaan Jämsän keskustasta Jyväskylään lähtee arkisin noin 24 vuoroa päivässä.
Näiden vuorojen kesto Jämsästä Jyväskylään on 50 minuutista 1h 15min. Tampereelle Jämsän
keskustasta kulkee noin 13 vuoroa päivässä arkisin, joiden kesto on noin 1h 20 min – 1h 25min.
Matkahuollon pikavuorot pysähtyvät pääosin Jämsässä seuraavilla pysäkeillä: Hotelli Jämsä
(Valtateiden 9 ja 24 sekä kt 56:n liittymän pohjoispuolella), Viiskulma, linja-autoasema ja Himos
tienhaara (Matkahuolto 2016).
Jämsän keskustan lisäksi valtateiden 9 ja 24 sekä kantatien 56 -liittymän läheisyydessä pysähtyy
useita kaukoliikenteen busseja. Keski-Suomen ELY-keskuksen selvityksen mukaan liittymän
läheisyydessä olevan Shellin huoltoasemalla pysähtyy noin 20 arkipäivävuoroa, jotka eivät kierrä
Jämsän keskustan kautta (tilanne 5/2016). (Keski-Suomen ELY-keskus, Ramboll Finland Oy
2016). Shellin huoltoasemalla pysähtyy OnniBus.com Oy:n kaukoliikennevuorot nykyhetkellä
(tilanne 12/2016) joka viikonpäivä 5 vuoroa/suunta. Suunnat ovat Jyväskylä ja Tampere, joista
on valtakunnallisesti kattavat jatkoyhteydet. Onnibus.com Oy:n kaukoliikennebussiyhteydet ovat
kilpailukykyiset etenkin Tampereen suuntaan, sillä bussin matka-aika on 1h 5min. Jyväskylään
Onnibussin vuorojen matka-aika on 50 min. (OnniBus.com Oy 2016)

2.3.2

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Keski-Suomen joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman (Keski-Suomen ELY-keskus 2013)
mukaan tavoitteena on turvata joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso ainakin niillä alueilla,
joissa joukkoliikenteelle on potentiaalia. Tällaiseksi voidaan tulkita vähintään keskitason
palvelutasoon määritellyt yhteysvälit, joista yksi on Jämsä-Muurame-Jyväskylä -yhteys. (KeskiSuomen ELY-keskus 2013) Kuvassa 6 on esitetty joukkoliikenteen tavoitetila tarkemmin niin
reittikohtaisesti kuin linja-autoliikenteen ja juna+bussi -liikenteen palvelutasotavoitteina.
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Kuva 6 Joukkoliikenteen palvelutason tavoitetila. (Keski-Suomen ELY-keskus 2013)
Joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelman (Keski-Suomen ELY-keskus 2013) mukaan
Jyväskylä-Jämsä-Jyväskylä -välille tulee turvata myös työmatkapendelöintiä palvelevat
joukkoliikenneyhteydet palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti.
Jämsän ja Jämsänkosken paikallisliikenteen kehittämissuunnitelmassa (Liidea Oy 2007)
joukkoliikenteen tavoitteiksi on esitetty nykyisen paikallisliikenteen vuorojen osittainen
korvaaminen kutsuliikenteellä etenkin hiljaisemman kysynnän aikoina. Lisäksi kutsuliikenteellä on
ajateltu korvattavan myös esimerkiksi työmatkaliikennettä (Liidea Oy 2007). Tavoite on kuitenkin
jo ainakin osittain saavutettu, sillä Jämsässä toimii Pali-kutsuohjattua palveluliikennettä kuudella
eri reitillä. (Jämsän kaupunki 2016)
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2.4

Liikenneturvallisuus
Osayleiskaavan alueella tapahtui vuosina 2011–2015 noin 60 henkilövahinkoon johtanutta
onnettomuutta. Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen
onnettomuuksia sattui yhteensä 24 ja ne painottuivat Jämsän keskustaan. Kaiken kaikkiaan
liikenneonnettomuuksia sattui osayleiskaava-alueella 253 kappaletta. (Liikenneviraston
onnettomuusrekisteri 2016)
Liikenneviraston
onnettomuusrekisteristä
saadut
vuosien
2011–2015
onnettomuuspaikat ja tyypit on esitetty henkilövahinkojen osalta kuvissa 7 ja 8.

Kuva 7 Henkilövahinko-onnettomuudet
onnettomuusrekisteri 2016)

vuosina

2011–2015.

tarkemmat

(Liikenneviraston
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Kuva 8 Jämsän keskustassa ja sen läheisyydessä sattuneet henkilövahinkoonnettomuudet vuosina 2011–2015 (Liikenneviraston onnettomuusrekisteri 2016)
Valtatien 9 Jyväskylä-Jämsä -kehittämisselvityksen mukaan kyseisen välin viime vuosien
keskimääräinen liikenneonnettomuustiheys on lähes kaksi kertaa korkeampi kuin Suomen
valtateillä keskimäärin. Liikennesuoritteeseen suhteutettuna tieosuus on noin 20 % vaarallisempi
kuin valtatiet keskimäärin. Onnettomuusasteen perusteella vaarallisin tiejakso on Jämsän kohta.
Mikäli parantamistoimia ei tehdä, joudutaan valtatiellä jo nyt olevia 60 km/h:ssa
nopeusrajoitusosuuksia lisäämään, jotta liikenneturvallisuus ei huononisi entisestään. (KeskiSuomen ELY-keskus 2013)
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3.

LIIKENNE-ENNUSTE
Osayleiskaava-alueen yleisten teiden liikenteen kasvua on ennustettu käyttäen valtakunnallisia
liikenteen kasvukertoimia (Liikennevirasto 2014) vuoteen 2030. Taulukossa 1 on esitetty
valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaiset liikenteen kasvukertoimet vuoteen 2030 ja
vuoteen 2050 asti Keski-Suomen alueella.
Ennusteen mukaan kevyiden ajoneuvojen määrä kasvaa Keski-Suomen valtateillä vuosien 2012
ja 2030 välillä keskimäärin 27 % (1,3 % vuodessa), kantateillä ja seututeillä 25 % ja yhdysteillä
13 % (0,7 % vuodessa). Kasvu jatkuu vuoden 2030 jälkeenkin mutta hitaampana (0,3 %
vuodessa).
Taulukko 1 Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 -julkaisussa
(Liikennevirasto 2014) esitetyt liikenteen kasvukertoimet kevyille ajoneuvoille KeskiSuomen alueella

2012–2030
2012–2050

Kevyet ajoneuvot
Valtatiet
Kantatiet
1,272
1,253
1,361
1,340

Seututiet
1,253
1,340

Yhdystiet
1,128
1,206

Yhteensä
1,243
1,329

Raskaan liikenteen osalta kasvuprosentit ovat alempia, valtateillä vuoteen 2030 mennessä 5,2 %
(0,3 % vuodessa), kantateillä ja seututeillä 4,9 % (0,3 % vuodessa) ja yhdysteillä 4,4 % (0,2 %
vuodessa). Vuoden 2050 jälkeen kasvutahti on 0,5 % vuodessa (taulukko 2).
Taulukko 2 Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 –julkaisussa
(Liikennevirasto 2014) esitetyt liikenteen kasvukertoimet raskaille ajoneuvoille KeskiSuomen alueella.

2012–2030
2012–2050

Raskaat ajoneuvot
Valtatiet
Kantatiet
1,052
1,049
1,161
1,158

Seututiet
1,048
1,158

Yhdystiet
1,044
1,153

Yhteensä
1,051
1,160

Valtatiellä 9 yhteysvälillä Tampere–Jyväskylä vuosittainen kasvu on voimakkaampaa kuin muilla
Keski-Suomen valtateillä keskimäärin. Vuosien 2012 ja 2030 välillä kasvuprosentti on täten
kevyillä ajoneuvoilla 33 % (1,8 % vuodessa) ja raskailla ajoneuvoilla 10 % (0,6 % vuodessa)
(taukukko 3).
Taulukko 3 Liikenneviraston Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030 -julkaisussa
(Liikennevirasto 2014) esitetyt liikenteen kasvukertoimet yhteysvälille Tampere–
Jyväskylä.
2012–2030
2012–2050

Kevyet ajoneuvot, vt 9
1,333
1,451

Raskaat ajoneuvot, vt 9
1,096
1,223

Kuvassa 12 on esitetty liikenne-ennuste vuodelle 2030, joka laadittu taulukoiden 1–3 pohjalta.
Kuten jo aiemmin esitetyistä kasvukertoimista voidaan päätellä, liikennemäärät kasvavat eniten
valtatiellä 9, valtatietiellä 24 ja kantatiellä 56. Lisäksi kasvua tulee tapahtumaan Jämsän ja
Jämsänkosken välisellä yhdystiellä 6040.
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Kuva 9 Osayleiskaava-alueen yleisten teiden liikenne-ennuste vuodelle 2030.
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4.

TAVOITTEET

4.1

Suunnittelua ohjaavat tavoitteet
Keski-Suomen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
on
esitetty
tavoitteet
koko
maakunnan liikennejärjestelmälle vuoteen 2035 (Keski-Suomen liitto 2012):
 Matkaketjujen palvelutaso paranee ja helpottaa eri kulkumuotojen käyttöä.
 Joukkoliikennettä kehitetään valtakunnallisten ja alueellisten palvelutasotavoitteiden pohjalta
hyödyntäen myös seudullisen junaliikenteen kehittämispotentiaali. Joukkoliikenteen
palvelutaso on henkilöautoliikenteen kanssa kilpailukykyinen yhteysväleillä, joilla kysyntä
riittää palvelutason selkeään parantamiseen.
 Haja-asutusalueella turvataan julkinen liikenne. Julkisen liikenteen palvelut tunnetaan.
 Henkilöautoliikenteen olosuhteet turvataan koko maakunnan alueella.
 Liikennejärjestelmän kehittämisellä tuetaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä
terveellisten ja ympäristöystävällisten kulkumuotojen suosion lisäämistä.
 Liikenneturvallisuus paranee Keski-Suomessa valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.
Liikkumisympäristöjen ja liikennepalvelujen esteettömyys helpottaa ikääntyvän väestön
liikkumista.
 Tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja sähköiset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla ja tukevat
osaltaan palvelujen saavutettavuutta myös haja-asutusalueilla.

4.2

Päätien kehittämisen tavoitteet
Valtatien 9 Jyväskylä-Jämsä kehittämisselvityksessä (Keski-Suomen ELY-keskus 2013)
tavoitetilanteen ratkaisumalliksi Vt 9 Jämsä-Korpilahti osuudelle on esitetty keskikaiteellinen
ohituskaistatie, jossa ohituskaistoja on vuoron perään kumpaankin suuntaan. Tavoitteiksi on
esitetty myös 100km/h nopeusrajoitus, tai tarvittaessa 80 km/h, sekä vähintään tason C
liikenteellinen palvelutaso. Ylipäätään toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että ne parantavat
päätien ja siihen välittömästi liittyvän tie- ja katuverkon liikenneturvallisuutta ja vähentävät
erityisesti vakavien onnettomuuksien riskiä. Suunnitelmaratkaisuilla tuetaan ja edistetään myös
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun toimintaedellytyksien parantamista.
Valtatien 9 aluevaraussuunnitelmassa Jämsän kohdalla (Keski-Suomen ELY-keskus 2015)
valtatien 9 ja sen liittymäjärjestelyjen kehittämisen tavoitteena on liikenneturvallisuuden
parantaminen ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana on
ollut valtatien 9 parantaminen nelikaistatieksi pääosin nykypaikalla, kun aiemmissa
suunnitelmissa on esitetty, että valtatie siirretään Jämsän kohdalla uudelle linjaukselle.
Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty valtateiden 9 ja 24 nykyisen kiertoliittymän parantaminen
kahdessa vaiheessa sekä kehittämisratkaisut Saarentien ja Hiidenmäen eritasoliittymille.
Valtatien 9 mitoitusnopeudeksi on määritetty 80 km/h.
Aluevaraussuunnitelman mukainen valtateiden 9 ja 24 nykyisen kiertoliittymän parantaminen
(vaihe 1)
Ensimmäisen vaiheen parantamisratkaisuksi on ehdotettu kiertotilan ohittavien vapaiden oikeiden
rakentamista
kaikille
tulosuunnille
(kuva
10).
Ensimmäisen
parantamisvaiheen
liikennejärjestelyihin on sisällytetty myös kantatien 56 suunnasta liikenneaseman tasoliittymän
alikulkukäytävään johtava jalankulun ja pyöräilyn yhteys.

13

Kuva 10 Luonnos valtatien 9, 24 ja kantatien 56 kiertoliittymän parantamisesta.
(Keski-Suomen ELY-keskus 2015)
Valtateiden 9 ja 24 eritasoliittymä (vaihe 2)
Toisen vaiheen ratkaisuksi aluevaraussuunnitelmassa tutkittiin alustavina vaihtoehtoina
erityyppisiä eritasoliittymiä ja aluevaraussuunnitelman ratkaisuksi esitettiin eritasokiertoliittymää
(kuva 11). Valtatien 9 risteävän jalankulun ja pyöräilyn ratkaisuksi esitettiin ramppiliittymien
kanssa tasossa kulkevaa yhteyttä ja lisäksi eritasoliittymän länsipuolella valtatien 9 risteävälle
jalankululle ja pyöräilylle ylikulkukäytävää.

Kuva 11 Valtatien 9 ja 24 eritasoliittymän aluevaraus. (Keski-Suomen ELY-keskus
2015)
Saarentien eritasoliittymä
Saarentien eritasoliittymän kehittämisratkaisuksi valittiin aluevaraussuunnitelmassa (KeskiSuomen ELY-keskus 2015) vaihtoehto, jossa lounaisneljännekseen rakennettaisiin uusi
silmukkaramppi ja valtatielle suuntaisliittymä. Lisäksi nykyisen silmukkarampin ja valtatien
liittymä muutettaisiin suuntaisliittymäksi ja rampilta poistettaisiin suorat tontti- ja katuliittymät.
Kyseistä aluevaraussuunnitelmaa on myöhemmin päivitetty selvittämällä eritasoliittymän
14

liikennejärjestelyiden vaihtoehdot, jotka palvelisivat mahdollisimman hyvin Manulan alueen
yrittäjiä (Destia 2017). Työn lopputuloksena liikennejärjestelyjen vaihtoehdoista valittiin
jatkosuunnitteluun vietävä vaihtoehto (kuva 12). Kyseisessä vaihtoehdossa lounaisneljännekseen
rakennettaisiin niin ikään silmukkaramppi ja itäpuolen nykyinen silmukkaramppi muutettaisiin
suuntaisliittymäksi. Lisäksi itäpuolen rampit ohjattaisiin kiertoliittymään yhdessä Kaipolanväylän
kanssa.

Kuva 12 Valtatien 9 ja Saarentien eritasoliittymän parantaminen. (Destia 2017)
Hiidenmäen eritasoliittymä
Hiidenmäen eritasoliittymän ratkaisussa pohjoispuolinen silmukkaramppi ja suuntaisliittymä
liittymis- ja erkanemiskaistoineen sovitetaan valtatien 9 uuteen ajorataan (kuva 13).

Kuva 13 Valtatien 9 ja Hiidenmäen eritasoliittymän parantaminen. (Keski-Suomen ELYkeskus 2015)
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4.3

Jämsän taajamaosayleiskaavan tavoitteet
Osayleiskaavan yleisiä tavoitteita ovat:
Osayleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on vetovoimatekijöiden vahvistaminen, palveluverkon
riittävyys, liikenneverkon toimivuus, taajamien roolitus ja kaavataloudellisuus. Joukkoliikenteen
ja pyöräilyn sekä kävelyn väylät ovat erityisasemassa liikenneverkon kehittämisessä. Taajamien
roolitus koskee Jämsänkosken, Seppolan, Himoksen ja Kaipolan taajamia. Jämsänkosken ja
Kaipolan alueet ovat muuttuvia teollisuustaajamia. Jämsän keskustasta, Seppolasta, tavoitellaan
korkeampi, tiiviimpi, kaupunkimaisempi keskusta. Jämsänkoski–Seppola–Kaipola alueesta
halutaan nauhamainen vihervirkistysalue.
Osayleiskaavan liikenteellisiä tavoitteita ovat:
 Kaikkien kulkumuotojen liikenneturvallisuuden parantaminen
 Valtatien 9 liittymät ovat suuntaisliittymillä varustettuja eritasoliittymiä, tavoitenopeutena on
80 km/h taajaman kohdalla
 Valtatien ramppi- ja liittymäjärjestelyissä ratkaisut ovat samankaltaisia kaikissa liittymissä,
jotta niiden orientoitavuus on selkeä
 Liikenneverkon selkeä verkkohierarkia, joka kertoo käyttäjille väylän toiminnallisesta luokasta
 Ympärivuotista kävelyä ja pyöräilyä kannustetaan laadukkailla kävelyn ja pyöräilyn
pääreiteillä
 Jämsänjoen ja rautateiden estevaikutusta kävelylle ja pyöräilylle vähennetään
 Kaukoliikenteen joukkoliikennepysäkit ovat esteettömästi ja sujuvasti sekä turvallisesti
kävellen ja pyöräillen saavutettavissa.
 Jalankulun ja pyöräilyn pääreitit ovat laatutasoltaan sellaisia, että ne kannustavat
pyöräilemään ja kävelemään ympäri vuoden.

16

5.

OSAYLEISKAAVAN LIIKENNEVERKKO

5.1

Pääliikenneyhteydet
Koko osayleiskaava-alueen tavoitteelliset pääliikenneyhteydet on esitetty kuvassa 14.
Osayleiskaavan tavoiteverkko perustuu valtatien 9 osalta luvussa 4.2 esitettyihin ratkaisuihin.
Tavoiteverkossa pyritään pitkämatkaisen liikenteen ohjaamiseen valtateille 9 ja 24 sekä
kantatielle 56, ja vastaavasti Jämsän sisäisen liikenteen ohjaamiseen pääkokoojaväylille. Uutena
yhteystarpeena on esitetty pohjois- etelä -suuntainen yhteys Pietiläntieltä Kiukkolankadulle, joka
nykyisin alittaa rautatien ja liittyy kantatiehen 56.

Kuva 14 Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsässä.
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Jämsän keskusta-alueen ja sen lähiympäristön tavoiteverkko on esitetty kuvassa 15. Jämsän
keskustan osalta merkittävin pääkokoojaväylä on keskustakehänä toimiva Siltakatu, joka syöttää
liikennettä kantatielle 56, pohjoisen suuntaan pääkokoojaväylänä toimivalle Koskentielle (mt
6040) sekä idän suuntaan Keskuskadulle ja etelän suuntaan Yhdystielle. Jämsänjoen länsipuolella
pääkokoojaväyliksi esitetään Pietiläntietä ja Kiukkoilankadun itä-länsi –suuntaista osuutta sekä
näiden väliin jäävää uutta yhteystarvetta.
Pääkokoojaväylien verkkoa täydentävät tavoiteratkaisussa myös alueelliset kokoojaväylät, jotka
syöttävät liikennettä edelleen keskustan sisälle ja merkittäville asuinalueille. Alueellisiksi
kokoojaväyliksi on esitetty Siltakadun ja kantatien 56 muodostaman kehän sisälle jääviä
osuuksia Keskuskadusta ja Koskentiestä, Siltakadun ja Koskentien välillä kulkevaa itä-länsisuuntaista Lindemaninkatua ja sen jatkeena toimivaa Puukilankatua sekä Sairaalantietä,
Joonantietä, Punalantietä, Lukkoilantietä ja Palomäentietä. Jämsänjoen länsipuolella alueelliseksi
kokoojaväyläksi esitetään Kiukkoilankadun pohjois-etelä –suuntaista osuutta.

Kuva 15 Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsän keskustassa.
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Valtatien 9 kehittämisen osalta ensisijaisena toimenpiteenä on vt 9/vt 24/kt 56 kiertoliittymän
parantaminen kahdessa vaiheessa (Kuva 15). Ensimmäisessä vaiheessa kiertoliittymään
rakennetaan vapaa-oikea -järjestely valtatien 9 aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Toisessa
vaiheessa liittymään rakennetaan eritasoliittymä, josta aluevaraussuunnitelman ratkaisuksi
valittiin eritasokiertoliittymä. Toissijaisena toimenpiteinä ovat Saarentien ja Hiidenmäen
eritasoliittymien parantamiset.
Lisäksi valtatien 9 Jyväskylä-Jämsä -kehittämisselvityksessä on esitetty parannustoimenpiteitä
kahteen valtatien 24 liittymän länsipuolella sijaitsevaan liittymään (Kuva 16). Näistä Ahon
liittymään (mt 16554 Partalantie / mt 16557 Alhojärventie) esitetään rakennettavaksi
minieritasoliittymä, jolloin Partalantien ja Kakaristontien nykyiset liittymät valtatielle 9 voidaan
poistaa. Kilpakorventien teollisuusalueelle johtava tasoliittymä porrastetaan ja kanavoidaan.

Kuva 16 Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko valtatien 24 länsipuolen liittymissä
Jämsänkosken osalta vastaavia pääkokoojaväyliä ovat Kaidemäentie, seututie 604 (Koskenväylä
/ Koskenpääntie), yhdystie 6040 (Koskentie / Taipaleentie) ja Riihijärventie. Näitä täydentävät
lisäksi alueelliset kokoojaväylät, joita ovat Tiilikantie/Jalostamontie/Sammontie, Myllyharjuntie,
Kenraalintie/Taipaleentie, Linnamäentie ja Puistolantie. Nykyisten kokoojaväylien lisäksi uudeksi
alueelliseksi kokoojaväyläksi esitetään Sammontien ja kantatien 56 välistä jatketta, joka
vähentäisi Myllyharjuntien ja Mäkirinteentien kuormituksia ja mahdollistaisi ylipäätään
sujuvamman reitin Sammontieltä kantatielle 56.
Jämsänkosken tavoiteverkko on esitetty
kuvassa 17.
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Kuva 17 Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsänkoskella.
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5.2

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn tavoitteellinen pääverkko on esitetty kuvassa 18. Pyöräilyn pääväylien
tunnistamisen tarkoituksena on luoda pohjaa pyöräilyverkon toiminnalliselle luokitukselle, ja
yhdistää pyöräilyetäisyydellä olevat asuinalueet, työpaikka-alueet, palvelut ja keskusta toisiinsa.
Laadukkailla jalankulun ja pyöräilyn väylillä kannustetaan kyseisten kulkumuotojen
ympärivuotiseen käyttöön.
Pohjois-eteläsuunnassa merkittäviä yhteyksiä ovat Jämsän keskustasta Jämsänkoskelle johtava,
Koskentien yhteydessä kulkeva reitti, kantatien 56 yhteydessä kulkeva reitti sekä valtatien 9
eteläpuolella kulkeva Kaipolanväylä. Erityisesti kantatien 56 yhteydessä kulkevaa reittiä on
täydennettävä puuttuvilta kohdin, jotta se muodostaisi eheän laatureitin. Myös osayleiskaavaalueen eteläosaan, valtatien 24 linjauksen tienoille, suositellaan toteutettavan jalankulku- ja
pyöräilyreitti, joka palvelisi erityisesti kaava-alueen eteläosan asutusta.
Jämsän kaupunki on suunnitellut myös seututien 604 nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän
jatkamista pohjoisen suuntaan kohti Haavistoa. Kyseisen reitin jatkaminen palvelisi hyvin
erityisesti pyöräilyä Haaviston ja Jämsänkosken välillä reitin liikenneturvallisuuden ja
houkuttelevuuden parantuessa.
Itä-länsi-suunnassa pääreittejä ovat Jämsän keskustan läpi kulkeva Keskuskatu ja sen jatkeena
toimiva Seppolantie sekä Joonankatu, ydinkeskustan ohittava Siltakatu, Ruotsulantie ja
Himoksen suuntaan johtava Säryläntie. Jämsänkoskella poikittaisyhteytenä toimii Koskenväylän,
Koskentien ja Taipaleentien yhteydessä kulkeva väylä. Lisäksi tavoiteverkolla on esitetty
jalankulku- ja pyöräily-yhteyden toteuttamista kolmessa kohtaa yli Jämsänjoen. Ensimmäinen
näistä sijaitsee rautatien vesistösillan yhteydessä Pääskysmäen ja Asemamäen välillä, ja toinen
Lopotin ja Jämsän kirkon kohdalla. Kolmas yhteys liittyy valtatielle 9 tehtyyn
aluevaraussuunnitelmaan (Keski-Suomen ELY-keskus 2015), jonka mukaan Jämsänjoen ylittävän
uuden vesistösillan yhteyteen, sillan pohjoisreunaan, rakennettaisiin myös jalankulun- ja
pyöräilyn väylä, joka jatkuisi lännen suunnassa kohti Saarentietä ja idän suunnassa kohti
Hiidenmäen eritasoliittymää ja Yhdystietä. Kaikki kolme siltayhteyttä vähentäisivät huomattavasti
Jämsänjoen estevaikutusta ja täydentäisivät samalla kävelyn ja pyöräilyn pääverkkoa.
Valtatien 9 kehittämisselvityksessä (Keski-Suomen ELY-keskus 2013) on lisäksi esitetty
yhteystarve Hiidenmäen eritasoliittymästä idän suuntaan, kohti Patalahtea. Yhteys kulkisi
valtatien 9 eteläpuolella ja kytkisi Patalahden nykyisen palvelukeskittymän hyvin Jämsän
keskustaan.

5.3

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen kehittämisen painopistealueet ovat akselilla vt 9–keskusta–rautatieasema.
Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen keskittyy Jämsä–Jämsänkoski välille. Jämsän
alueella on potentiaalia cityjoukkoliikenteen järjestämiseen keskustan, joukkoliikenteen
solmukohtien ja isompien asuin- ja työpaikka-alueiden välillä. Cityjoukkoliikenne voisi toimia
myös kaukoliikenteen syöttölinjana.
Kaukoliikenteen osalta parannetaan erityisesti matkaketjujen toimivuutta kehittämällä keskeisten
joukkoliikennepysäkkien ja keskustan välisten pyöräily-yhteyksien laatua. Keskustan ja
rautatieaseman välinen kävely- ja pyöräily-yhteys on nykyisellään hyvällä tasolla.
Liityntäpysäköinnin laadun parantamisella on myös vaikutusta joukkoliikenteen kilpailukykyyn ja
matkaketjujen toimivuuteen. Liityntäpysäköintiä kehitetään sekä henkilöautoille että pyörille
rautatieasemalla sekä vt 9:n ja vt 24:n liittymän pohjoispuolella, jossa pysähtyy useita
kaukoliikenteen linja-autovuoroja.
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Kuva 18 Kävelyn ja pyöräilyn pääverkko tavoitetilanteessa.
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6.

LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET JA YHTEENVETO
Osayleiskaava-alueella kaikkien kulkumuotojen liikenneturvallisuus paranee, kun liikenneverkkoa
jäsennetään ja selkeytetään. Valtatien 9 liittymiä parantamalla vaiheittain saavutetaan valtatien
tavoitenopeus Jämsän osuudella. Erityisesti vt 9:n, vt 24:n ja kt 56:n kiertoliittymän
parantaminen vaiheittain eritasokiertoliittymäksi parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Liittymän parantamisella mahdollistetaan lähialueen maankäytön monipuolinen kehittyminen.
Muihin eritasoliittymiin esitetyillä eritasoliittymäratkaisuilla valtatien 9 suuntaisliittymät saadaan
selkeämmiksi ja liikenneverkko loogisemmaksi käyttäjälle.
Matkaketjujen sujuvuus paranee, kun kaukoliikenteen joukkoliikennepysäkit, rautatieasema,
keskusta ja vt 24:n ja vt 9:n pohjoispuoli ovat kävellen ja erityisesti pyöräillen paremmin
saavutettavissa. Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Seppolasta vt 24:n ja vt 9:n
pohjoispuolelle mahdollistetaan sujuvampi ja turvallisempi matkaketju. Liityntäpysäköintiä
kehittämällä rautatieasemalla ja vt9/vt24 liittymän pohjoispuolella parannetaan joukkoliikenteen
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.
Autoliikenteen verkkohierarkiaa selkeyttämällä ja väyliä kehittämällä osayleiskaava-alueen
liikenne pyritään ohjaamaan niiden käyttötarkoituksen mukaisille pääväylille. Selkeän
verkkohierarkian avulla etenkin Jämsän ydinkeskustaa voidaan rauhoittaa autoliikenteeltä, kun
läpikulkeva liikenne ohjataan pääkokoojaväylille.
Jalankulusta ja pyöräilystä saadaan entistä houkuttelevampaa, kun niiden pääreitit ovat
laatutasoltaan korkeita. Jämsänjoen estevaikutusta saadaan vähennettyä uusien siltayhteyksien
avulla. Myös kantatielle 56 esitetyn pääreitin parantaminen yhtenäiseksi sekä uusi jalankulun ja
pyöräilyn yhteys etelän suuntaan, valtatien 24 tuntumassa, mahdollistavat sujuvan liikkumisen
läpi kaava-alueen.
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