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Kuva 1 Koskenväylä (seututie 6050) Jämsänkosken keskustassa.

1. TAUSTA
Tämä liikenteellinen tarkastelu koskee Jämsänkosken taajaman ohittavaa Sovijärven oikaisu –nimistä uutta tieyhteyttä seututien
604 ja yhdystien 6050 välille sekä edelleen kohti kantatietä 56. Yhteystarve on osoitettu voimassa olevissa maakunta- ja
osayleiskaavoissa. Merkintä on lähtöisin vuonna 1993 laaditusta tie- ja katuverkkosuunnitelmasta. Parhaillaan vireillä on sekä
maakunta- että osayleiskaavat, joiden luonnoksissa yhteys on merkitty vain pohjoiselta osaltaan alkuperäistä lyhyempänä.
Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia Sovijärven oikaisun tarpeellisuutta ja sitä, voidaanko yhteystarvemerkintä jättää
jatkossa kaavoista kokonaan pois vai onko merkintä perusteltua jättää ennalleen joko osittaisena tai koko pituudeltaan.
Nykyiset seututie 604 ja yhdystie 6050 ja 6040 kulkevat Jämsänkosken taajaman läpi. Tässä selvityksessä on tarkasteltu
läpikulkevan liikenteen haittoja eri näkökulmista sekä mahdolliselle uudelle yhteydelle siirtyvän liikenteen määrää sekä
kustannuksia.
Selvityksen ovat tilanneet Keski-Suomen ELY-keskus, Jämsän kaupunki sekä Keski-Suomen liitto ja sen on laatinut Ramboll
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MAAKUNTAKAAVOITUS

•

Keski-Suomen maakuntakaava on vuodelta
1999. Tämän lisäksi on laadittu kolme
vaihemaakuntakaavaa.

•

Jämsänkoskelle on osoitettu ohjeellinen
seututie
-merkintä
seututien
604
ja
kantatien
56
välillä.
Merkintä
jatkuu
ohjeellisena
yhdystienä
kantatien
56
länsipuolella.

•

Keski-Suomessa on vireillä maakuntakaavan
tarkistus. Kaavaehdotus tulee nähtäville
syksyllä 2017. Kaavaehdotuksen luonnos on
ollut kommenteilla keväällä 2017.

•

Ehdotusluonnoksessa
Jämsänkosken
koillispuolella on ohjeellinen seututieyhteys
seututien 604 ja yhdystien
6050 välillä.
Alempiluokkaiset
väylät
jätettiin
merkitsemättä kaavaan.

Kuva 2 Ote Keski-Suomen

Kuva 3 Ote Keski-Suomen

maakuntakaavojen yhdistelmästä.

maakuntakaavan ehdotusluonnoksesta.
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OSAYLEISKAAVOITUS

•

Jämsänkoskella
on
voimassa
oikeusvaikutukseton
Keskustaajaman
osayleiskaava vuodelta 1994. Kaavassa on
merkitty seudullinen pääväylä seututieltä 604
seututielle 6050 ja edelleen kantatielle 56.

•

Jämsässä on vireillä taajamaosayleiskaava,
jonka kaavaluonnos on ollut keväällä 2017
nähtävillä. Kaavaluonnoksessa on esitetty
seututien 604 ja yhdystien 6050 välille
tieliikenteen uusi tai ohjeellinen yhteystarve.

Kuva 4 Ote Keskustaajaman

Kuva 5 Ote Jämsän

osayleiskaavasta vuodelta 1994.

taajamaosayleiskaavaluonnoksesta.
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JÄMSÄNJOKILAAKSON TIE- JA
KATUVERKKOSUUNNITELMA 1993
•

Jämsänjokilaakson liikenneverkon kehittämiseksi laadittiin
vuonna 1993 karkean tason tie- ja katuverkkosuunnitelma,
jossa tutkittiin uutta yhteyttä (Uusi Koskenpääntie,
Juokslahdentien jatke sekä Yläkerkkolantie). Myös muita
liikenneverkon kehittämishankkeita tutkittiin muun muassa
Jämsän läntistä ohitusta.

•

Maanteiden liikenteen ennustettiin kasvavan vuoteen 2010
mennessä enemmän kuin se on todellisuudessa kasvanut.

•

Vaihtoehdon 1 arvioitiin vähentävän Jämsänkosken
keskustan
liikennettä
merkittävästi.
Myös
liikenneonnettomuuksien arvioitiin vähenevän maantiellä
604 Jämsänkosken keskustassa noin 30 prosenttia.

•

Toteutumisajankohdaksi yhteydelle arvioitiin eteläosaltaan
2000-2010 ja pohjoisosaltaan 2010 jälkeen.

•

Kustannusarvioksi oli:
•

Yläkerkkolantie/Juokslahdentien jatke: 30 Mmk ~ 6,9 M€ (2012)

•

Uusi Koskenpääntie:12 Mmk ~ 2,8 M€ (2012)

Kuva 6 Jämsänjokilaakson tie- ja katuverkkosuunnitelma sisälsi
mittavia parannushankkeita Jämsän seudulla.
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2. NYKYTILANNE
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LIIKENNEYHTEYDET

•

Valtakunnallisesti
merkittävä
yhteys
on
valtatie
9,
joka
on
Liikenneviraston
määrittelemä raskaan liikenteen runkoyhteys
sekä osa EU:n TEN-T kattavaa verkkoa.

•

Kantatie 56 Jämsästä Mänttään sekä valtatie
24 Lahden ja Jämsän välillä lukeutuvat
muuhun päätieverkkoon.

•

Seututie 604 yhdistää Jämsän pohjoisessa
valtatiehen 23 ja 18. Yhdystie 6050 kulkee
Jämsänkoskelta valtatielle 9 ja yhdystie 6040
Jämsänkosken ja Jämsän taajaman välillä.

•

Maantiet 604, 6050 sekä 6040 toimivat
Jämsänkosken
taajaman
sisällä
pääliikenneyhteyksinä paikalliselle liikenteelle
ja niiden kautta kulkee liikennettä UPM:n
Jämsänkosken paperitehtaalle.
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Kuva 7 Nykyinen liikenneverkko.

LIIKENNEMÄÄRÄT

•

Jämsänkosken
maantieverkolla
on maltilliset liikennemäärät.

•

Keskimäärin vuorokaudessa teillä
liikkuu 1300-9600 ajoneuvoa.
Vilkkain väylä on yhdystie 6040
Jämsänkosken ja Jämsän välillä.

•

Raskaan
liikenteen
määrä
vaihtelee 2–9 prosentin välillä.

•

Noin
puolet
raskaasta
liikenteestä muodostuu raskaista
ajoneuvoyhdistelmistä,
joita
liikkuu
tieverkolla
60-100
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Yhdistelmäajoneuvojen määrä vuorokaudessa

Kuva 8 Liikennemäärät nykytilanteessa (KVL).

Kuva 9 Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärä
(KVL) sekä raskaan liikenteen osuus.
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LIIKENNE-ENNUSTE 2030

•

Liikenne-ennuste vuodelle 2030 laadittiin Jämsän taajamaosayleiskaavan
liikenneselvityksen yhteydessä. Se perustuu tieliikenteen valtakunnallisiin
kasvukertoimiin kevyille ja raskaille ajoneuvoille.

•

Keskimääräinen vuorokausiliikenne kasvaa 10-20 % nykytilanteesta.

Kuva 10 Jämsän keskustaajaman osayleiskaavan
liikenne-ennuste 2030.
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LIIKENNETURVALLISUUS
•

Jämsänkosken
taajaman
kohdalla
maantieverkolla (tiet 56, 604, 6040 ja
6050) on tapahtunut viimeisen viiden
vuoden
aikana
yhteensä
48
onnettomuutta,
joista
12
johti
loukkaantumiseen.

•

Loukkaantumiseen
johtaneista
onnettomuuksista kaksi oli polkupyöräja kolme jalankulkijaonnettomuutta sekä
kolme mopedionnettomuutta.

•

Kaikkien
onnettomuuksien
osalta
yleisimmät
onnettomuustyypit
olivat
yksittäisonnettomuus
(30
%),
risteysonnettomuus
(13
%)
ja
eläinonnettomuus (13 %). Viidessä
onnettomuudessa oli osallisena raskas
ajoneuvo. Neljänneksessä oli osallisena
jalankulkija, pyöräilijä tai mopedi.

Onnettomuushistorian perusteella ei löydy
erityisiä kasaumakohtia. Eniten onnettomuuksia
on
tapahtunut
yhdystiellä
6040
sekä
Jämsänkosken keskustan kohdalla.
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Kuva 11 Viimeisen viiden vuoden onnettomuudet.

JALANKULKU- JA
PYÖRÄILYVERKKO
KOULUT
•

Jämsänkosken keskustassa on varsin kattavasti
jalankulku- ja pyöräteitä maanteiden varsilla.

•

Seututiellä 604 on jalankulku- ja pyöräväylä noin
neljä kilometriä keskustasta pohjoiseen. Tästä
eteenpäin kohti Sovijärveä on laadittu tiesuunnitelma
jalankulku- ja pyöräväylän toteuttamisesta noin
viiden kilometrin matkalla.

•

Mäntykallion uusi yhtenäiskoulu rakentuu vanhan
koulurakennuksen tilalle ja valmistuu parin vuoden
kuluttua. Koskenväylällä (yt 6050) on keskustan
kohdalla vain toisella puolella jalankulku- ja
pyöräilyväylä Konilannotkontien ja Koivutien välillä.

Ammattiopisto

Mäntykallion
koulu

Puuttuvia pyöräteitä on keskustassa Koskenväylän
(6050) pohjoispuolella ja Koskenpääntiellä (604).
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Kuva 12 Jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä koulut.

NOPEUSRAJOITUKSET

•

Tarkasteltavalla alueella on voimassa taajaman kohdalla
maanteillä 50 km/h nopeusrajoitus.

•

Muuten nopeusrajoitus maanteillä on 60-80 km/h.
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Kuva 13 Nopeusrajoitukset (Lähde: Tierekisteri 2017)

RASKAS LIIKENNE JA
KULJETUKSET JÄMSÄNKOSKEN
TEHTAALLE
•

Jämsänkosken paperitehtaan kuljetusten nykytilanne ja tarpeet
kartoitettiin haastattelemalla tehtaan logistiikkainsinööri Lauri
Merikalliota.

•

Vuodessa UPM:n Jämsänkosken tehtaalle saapuu yhteensä 27
000
kuljetusta.
Määrä
pitää
sisällään
11
655
puutavarakuljetusta, 7300 metsäenergia ja turvekuljetusta sekä
8050 muuta raaka-ainekuljetusta. Näin ollen vuorokaudessa
tehtaalle saapuu keskimäärin 75 kuljetusta. Saman verran
lähtee tyhjinä tehtaalta.

•

Tehtaalle saapuu kuljetuksia tasaisesti kaikista suunnista.
Käytössä ovat seuraavat reitit: Juokslahdentie (6050),
Koskenpääntie (604), Mäntäntie (56), Jämsäntie (6040).

•

Jämsänkosken taajamassa kulkevista yhdistelmäajoneuvoista
50-70 prosenttia on lähtöisin UPM:n tehtaalta.

20 %

27 %

28 %

26 %

Kuva 14 Kuljetusten suuntautuminen Jämsänkosken tehtaalle.
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604

KULJETUKSET
JÄMSÄNKOSKEN
KESKUSTASSA
•

Jämsänkosken
keskustassa
kuljetukset
saapuvat tehtaan porteille Tiilikantieltä
sekä Jämsäntietä (6040) pitkin. Kuljetukset
jakautuvat siten, että 70 % kuljetuksista
saapuu
niin
sanotulle
puuportille
Jämsäntieltä ja 30 % kuljetuksista tulee
tehtaalle Tiilikantietä pitkin.

•

Kemikaalikuljetukset saapuvat puuportille
punnitukseen ja palaavat kemikaalien
vastaanottopisteeseen Jämsäntietä lyhyen
matkaa pohjoisen suuntaan.

•

•

6050

Kuljetukset ajoittuvat ympäri vuorokauden
sykleittäin. Toiminta alkaa aamulla kello
6:00. Arviolta 40 % kuljetuksista saapuu
aamupäivän (6-12) aikana.
Vuodenaikavaihtelu
on
suurta
metsäenergiakuljetusten
osalta.
Talvikaudella
varsinkin
pakkaskausina
kuljetuksia on paljon enemmän kuin
kesällä.

Raskaan
liikenteen
läpiajokielto

30 %
604

70 %
6040

56

Puuportti
56
15

Kuva 15 Jämsänkosken tehtaan kuljetukset Jämsänkosken taajamassa.

3. ONGELMAT JA TARPEET
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ONGELMIA JA TARPEITA
KULJETUSTEN NÄKÖKULMASTA
•

Koskenpääntie (604) Jämsänkoskelta pohjoiseen on mutkainen ja kapea
sekä osin vailla jalankulku- ja pyörätietä. Tie on huonokuntoinen
erityisesti Sovijärven pohjoispuolella. Jämsänkosken kouluihin kulkee tien
vartta pitkin koululaisia.

•

Juokslahdentie (6050) on huonokuntoinen. Piennar on kapea. Raitiotiesilta
Jyväskylän suuntaan on kapea.

•

Jämsäntie (6040) on melko hyvässä kunnossa. Tie on kuitenkin vilkkaasti
liikennöity ja Jämsän keskustassa sen varrella on kouluja.

•

Koskenväylän (6050, 604) kiertoliittymät Jämsänkosken keskustassa
toimivat hyvin kuljetusten kannalta. Muutenkaan liikenteen toimivuudessa
tai sujuvuudessa ei ole ongelmia.

•

Näköpiirissä ei ole merkittäviä muutoksia kuljetusvirroissa. Kuljetusmäärät
eivät tule kasvamaan seuraavien kymmenten vuosien aikana tällä tietoa.
Jämsänkosken paperikoneen numero 6 poistuminen ei ole suunnitelmissa,
mutta jos kone lopetetaan kuljetukset vähenevät noin 10 000
kuljetuksella. Puukuljetukset Jämsänkosken ratapihalle sen sijaan
säilyisivät siinäkin tapauksessa.

•

Tuleva ilmadirektiivi saattaa vähentää turpeen käyttöä Jämsänkosken
tehtaalla, mikä vähentää Mäntäntietä (56), Juokslahdentietä (6050) ja
Koskenpääntietä (6050) pitkin tulevia kuljetuksia. Turvekuljetuksia on
tällä hetkellä noin 27 % kaikista kuljetuksista.
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Kuva 15 Kemikaalikuljetus kääntyy tehtaan pihaan Jämsäntieltä (6040).

ERIKOISKULJETUSTEN
TARPEET
•

Valtakunnallisessa SEKV–selvityksen mukaan
Jämsän alueella SEKV-reitteihin lukeutuu
kantatie 56 ja valtatie 24.

•

Seututie 604 ja yhdystiet 6040 sekä 6050
kuuluvat täydentävään tai muuhun verkkoon.
Täydentävät
reitit
johtavat
pohjoisessa
valtatielle 23 ja idässä valtatietä 9 pitkin
Jyväskylään.

•

SEKV-verkolla varaudutaan kuljetuksiin, jotka
ovat mitoiltaan 7x7x40 metriä.

•

Täydentävällä verkolla vaatimus voi olla tätä
alempi, mutta täydentävästä verkosta tai sen
mitoituksesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Kuva 16 Ote valtakunnallisesta suurten erikoisuljetusten verkosta Jämsän alueella.
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LIIKENNEMELU
•

Pohjoismaisella tieliikenteen melumallilla laskettu melutaso
10 metrin etäisyydellä tiestä, sekä päivämelun ohjearvon 55
dB melun leviämisetäisyys (ns. putkimelumallitarkastelu)

•

Asuinrakennuksia 55 dB:n etäisyydellä 224 kappaletta.

Tie
6040
6040
6050
604

KVL
5500
5500
1300
2100

Nopeus
60
50
50
50

rs-%
4,2
4,2
8,5
6,2

Melutaso päivällä
10 m et., dB
65,9
63,8
58,1
59,9

55 dB
etäisyys, m
60
40
20
25
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Kuva 17 Asuinrakennukset, väestötiheys ja laskennalliset melualueet.

TÄRINÄ JA PÄÄSTÖT
Tärinä

Päästöt

•

Maantieliikenteen tärinä voi olla ongelma
pehmeikköalueilla, ja etenkin jos päällyste on
epätasainen tai on hidastetöyssyjä.

•

•

VTT:n ohjeen mukaan (T2425) kovalla maalla
sijaitsevan tien tärinäalueen maksimietäisyys on 15 m.
Pehmeiköllä haittaetäisyyden riski kasvaa 50-100 m
asti.

Liikenteen päästöjen vaikutusta voidaan arvioida HSY:n
käyttämien ilmalaatuvyöhykkeiden avulla.
Suositusetäisyyttä suositellaan sovellettavaksi
suunniteltaessa uusia alueita ja minimietäisyyttä
suositellaan täydennysrakentamiseen. Etäisyys on
metreinä ajoradan reunasta rakennuksen julkisivulle tai
oleskelualueiden reunaan.

•

Maaperäkarttojen mukaan nykyiset tiet eivät sijoitu
pehmeiköille, joten tärinähaittojen esiintyminen on
epätodennäköistä.

•

Nykytilanteessa näyttää siltä että riskiä ohje- ja rajaarvojen ylittymiselle teiden varren asutuksessa ole, koska
minimietäisyyksien sisään ei sijoitu asuntoja tai herkkiä
kohteita. Satunnaisia ilmanlaatuhaittoja voidaan silti kokea
esim. kevään katupölyaikaan. Myös raskaan liikenteen
päästöjen haju voidaan kokea haitallisena.
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YHTEENVETO NYKYTILANTEEN ONGELMISTA
Tie

Ongelman kuvaus

6040

Liikenneturvallisuus:
• Yhdystie 6040 on Jämsänkosken taajaman vilkkain. Raskas liikenne
ja läpiajoliikenne sijoittuvat Jämsän taajamassa koulujen
läheisyyteen aiheuttaen liikenneturvallisriskin.
• Yhdystiellä 6040 on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana
runsaasti onnettomuuksia, mutta tilanne on parantunut, kun
mopoilijat on siirretty ajoradalla ja nopeusrajoitusta laskettu (80
km/h  60 km/h).
• Tehtaan sisäänajo sijoittuu nelihaaraliittymään, jonka liittymäalue on
laaja, näkemät pyörätielle osittain huonot.

6050

Heikko kunto:
• Tie on kapea ja sen päällyste on vaurioitunut. Todennäköisesti tien
rakenne on huonossa kunnossa. Ajoradan leveys on 6,5 metriä.
Pientareet ovat kapeat.
Liikenneturvallisuus:
• Tien pohjoispuolella kulkee erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä,
mutta tienylitykset ovat saarekkeettomia. Nopeusrajoitus on 50
km/h. Koskenväylän ja Taipaleentien liittymäalueella erittäin pitkä
suojatie ja kärkikolmio yhdystien suunnassa ajaville.
• Keskustan kohdalla vain toisella puolella jalankulku- ja pyörätie.

604

Liikenneturvallisuus:
• Jalankulku- ja pyöräilyväylä puuttuu viiden kilometrin matkalla
Sovijärven suuntaan.
• Ajoradan leveys tällä osuudella on 6,5 metriä ja pientareet ovat
kapeat. Ylityskohdissa on saarekkeet vain osalla suojateistä.

Kaikki
väylät

Turvattomuuden tunne:
• Raskas liikenne aiheuttaa turvattomuuden tunnetta jalan ja
pyöräillen liikkujissa ja koululaisten vanhemmissa.

Kaikki
väylät

Melu/tärinä/päästöt:
• Keskustan läpi menevä liikenne ja kuljetukset aiheuttavat melua,
päästöjä ja tärinää alueen asukkaille.

Merkitys elinkeinoelämälle

Merkitys asutukselle

• Lisää kuljetusten
häiriöherkkyyttä.
• Etelän suunnasta on UPM:n
portille puolet lyhyempi reitti
yhdystietä 6040 pitkin
verrattuna kt 56/st 604 kautta
kulkevaan reittiin.
• Lisää kuljetusten
häiriöherkkyyttä ja riskin lastin
rikkoutumisesta.
• Neljäsosa Jämsänkosken
tehtaalle tulevista kuljetuksista
käyttää kyseistä yhdystietä
6050. Tie 6050 on valtatien 9
suuntaan viisi kilometriä
lyhyempi kuin kt 56/ st 604
kautta.
• Lisää kuljetusten
häiriöherkkyyttä.

• Jämsänkosken ja Jämsän taajamien välinen
liikenne käyttää yhdystietä 6040.

• Jämsänkoskelta Jyväskylän suuntaan
kulkevat käyttävät yhdystietä 6050.
• Tien varren asutuksesta kuljetaan
Jämsänkosken taajamaan kouluun ja asioille.
Ylitysten puute vähentää jalankulun ja
pyöräilyn houkuttelevuutta.

• Tie kulkee vesistön rannalla maisemareitillä,
jossa on potentiaalia virkistyskäytölle.
Puuttuva väylä heikentää virkistyskäytön
mahdollisuuksia. Ylitysten puute vähentää
jalankulun ja pyöräilyn houkuttelevuutta.

-

• Liikkumisympäristön mielekkyys vähenee ja
jalan tai pyöräillen liikkumista saatetaan
välttää.

-

• Maanteiden 6040, 604, 6050 55 dB
melualueelle sijoittuu yhteensä 224
asuinrakennusta.
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Jkpp-väylän puute
Kotkanpesästä pohjoiseen
n. 5 km, virkistyskäyttöä

NYKYTILANTEEN
ONGELMIA
KARTALLA
• Vain osalla ylityksistä
keskisaarekkeet
• Asutusta tien lähellä

• Koivutien liittymässä
koululaisylityksiä
• Leveä liittymäalue
• Jkpp-väylän puute
pohjoispuolella

• Juokslahdentien jkppylitysten turvallisuus
taajamassa, ei saarekkeita
• Tien huono kunto, kapeus
• Asutusta tien lähellä

Koskenväylän ja
Taipaleentien liittymä,
yhdystien suunnassa
kärkikolmio, pitkä suojatie

Tehtaan sisäänajo,
vilkas nelihaaraliittymä

Läpiajoliikenne
Jämsän taajamaalueella, jossa
kouluja

Kuva 18 Ongelmat nykytilanteessa Jämsänkosken taajamassa.
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4. TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT
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A

VERTAILTAVAT VAIHTOEHDOT

B
C
Ve 0+
Nykyverkon
parantaminen

Ve 1 Sovijärven lyhyt
oikaisu
A Pelkkä pohjoisosa
B Pelkkä keski+etelä
C Pelkkä eteläosa

Ve 2 Sovijärven pitkä
oikaisu

VE 0+ NYKYTILAN PARANTAMINEN

Kuva 19
Kuvakaappaus
Google Street
View
Koskenväylältä
(6050).

Ehdotuksia toimenpiteistä:
•1 Nopeusrajoituksen laskeminen keskeisissä keskustaajaman kohdissa (50
km/h  30-40 km/h). Edellyttää tarkempaa suunnittelua ja
liikenneympäristön muokkausta tukemaan nopeusrajoitusta.
•2 Suojatiesaarekkeiden toteuttaminen Juokslahdentielle (6050) vilkkaimpiin
ylityskohtiin.

6

4

•3 Koskenväylän (6050) parantaminen keskustaajaman kohdalla.
•

Koivutien/Opintien/Kaukalonkujan liikennejärjestelyjen selkiyttäminen (esimerkiksi
kiertoliittymä Koivutie/Koskenväylä, keskisaarekkeelliset suojatiet Koivutielle
molemmin puolin, huoltoaseman piha-alueen läpiajon estäminen)

•

Pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen välillä KonilannotkontieKoivutie

•

Koskenväylän ja Taipaleentien liittymäalueen turvallisuuden parantaminen,
väistämisvelvollisuuksien muuttaminen

1

2
3

•4 Juokslahdentien (6050) parantaminen. Tarvitaan todennäköisesti järempi
rakenteellinen parantaminen.
•5 Yhdistelmäajoneuvojen läpiajon estäminen Jämsän taajamassa
Jämsäntiellä (6040).
•

6 Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen Koskenpääntielle
(604) tiesuunnitelman mukaisesti.

5
Kuva 20 Parannustoimenpiteitä kartalla.
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UUSI LINJAUS
VAIHTOEHDOISSA 1 JA 2
•

Uutta tielinjausta ja sijaintia on tarkasteltu kustannusarvion edellyttämällä
tarkkuudella karkeasti huomioiden maaperä.

•

Poikkileikkaus on 8/7 ja nopeusrajoitus 60-80 km/h.

•

Eteläosa

•

•

•

Uusi tielinjaus erkanee kantatiestä 56 hautausmaan kohdalla ja jatkaa kohti
Tuuralammin ylittävää vesistösiltaa.

•

Osuudella on yhteensä kaksi siltaa, joista toinen on vesistösilta ja toinen ratasilta.
Osuuden pituus on 1,7 km.

•

UPM:n Jämsänkosken tehtaalle johtavan radan tielinjaus ylitetään sillalla. Yhdystielle
6040 on tasoliittymä.

•

Osuudella kuljetaan pääasiassa taajama-asutuksen ulkopuolella.

Keskiosa
•

Linjaus jatkaa radan vierellä ja ylittää Laukalammen. Lammikon kohdalla
toteutusmahdollisuuksia on selvitettävä tarkemmin, mikäli hanke etenee
jatkosuunnitteluun.

•

Osuuden pituus on noin 4,5 km ja se sivuaa asutusta lähietäisyydeltä. Taipaleentielle
tarvitaan ajoyhteys ja Juokslahdentielle on tasoliittymä.

•

Radan itäpuolinen linjausvaihtoehto kannattaa ottaa myös tarkasteluun, mikäli hanke
etenee jatkosuunnitteluun. Orivuoren luonnonsuojelualue tulisi kuitenkin väistää.

Pohjoisosa
•

Tielinjaus kulkee 5,0 kilometrin matkalla omassa maastokäytävässään kohti
Sovijärveä ja liittyy nykyiseen tiehen 604 Sovijärven eteläpuolella.
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Kuva 21 Tarkasteltu linjaus peruskarttapohjalla.

5. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
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604

604

100 %

LIIKENTEEN
SUUNTAUTUMINEN
•

•

•

•

POHJOISEEN

JÄMSÄNKOSKI

6050
56

6050

96 %
60 %
JÄMSÄ

8%
9

9

26 %

JÄMSÄNKOSKI

56

7%

9

PISTEESTÄ ETELÄÄN

100 %

JÄMSÄ

Malliin on kuvattu erillisinä myös Jämsän ja
Jämsänkosken väliset matkat vanhan kuntajaon
mukaisesti. Malli reititti Jämsänkosken ja Jämsän
välisen liikenteen pääsiassa Jämsäntielle. Tätä on
korjattu asiantuntija-arviona.

6%

16 %

604

604

86 %

9

60 %

24

24

Jämsän ja Jämsänkosken sisäisen liikenteen
määrää ja suuntautumista arvioitiin asiantuntijaarviona liikennemallin ja tierekisteritietojen avulla.

Vanhat kuntarajat ylittävän liikenteen määrä
(osuus keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä):
Koskenpääntie (st 604)
35 %
Juokslahdentie (yt 6050)
90 %
Koskenväylä (st 604)
12 %
Jämsäntie (yt 6040)
100 %
Kantatie 56
10 %

4%

67 %

Siirtyvän liikenteen määrää arvioitiin
ennustevuonna 2030 valtakunnallisen liikennemallin
perusteella EMME-ohjelmistolla.
Mallilla tarkasteltiin kuntarajat ylittävän
liikenteen suuntautumista tietyissä tien
poikkileikkauksissa. Oheisissa kuvissa on mallin
tuottamia tietoja.

TARKASTELUPISTE

98 %

JÄMSÄNKOSKI

JÄMSÄNKOSKI

100 %

PISTEESTÄ ITÄÄN
PISTEESTÄ LÄNTEEN

6050

6050

2%

7%

56

56

7%
JÄMSÄ

JÄMSÄ

9

9

24

9

9

24

28

SIIRTYVÄN LIIKENTEEN
MÄÄRÄ VE 2
Tarkasteltava
poikkileikkaus

Arvio uudelle reitille
siirtyvästä liikenteestä

Koskenpääntie
(seututie 604)

•
•
•

Koskenväylä (seututie 604)

•

Vain yt 6050:lle suuntautuva
liikenne

Jämsäntie (yhdystie 6040)

•

100 % etelään Jämsän ohi ja
pohjoiseen st 604:lle
suuntautuvasta liikenteestä
25 % Jämsään ja Jämsänkoskelle
suuntautuvasta liikenteestä

•

Kantatie 56

•

Liikenne kasvaa

33 % Jämsänkosken sisäisestä ja
Jämsänkoskelle suuntautuvasta
liikenteestä
100 % Jämsään ja vt 24:lle
suuntautuvasta liikenteestä

Juokslahdentie (yhdystie
6050)

•

Liikenne vähenee

80 % Jämsänkoskelle
suuntautuvasta liikenteestä
100 % kt 56:lle suuntautuvasta
liikenteestä

25 % Jämsänkoskelle
suuntautuvasta liikenteestä

Kuva 22 Liikennemäärät
vaihtoehdossa 2 vuonna 2030.
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A

LIIKENTEEN SIIRTYMÄT

B
C
Ve 0+

Ve 1 A, B, C
A
Uudelle yhteydelle siirtyy 700 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja vastaavasti Koskenpääntiellä (604)
liikennemäärä vähenee. Liikennemäärä lisääntyy
Juokslahdentiellä (6050).

Ei merkittävää muutosta liikennemääriin.

B
Uudelle yhteydelle siirtyy 1000-2800 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Jämsäntien (6040) liikennemäärä
vähenee ja Koskenväylän (6050) lisääntyy.
C
Uudelle yhteydelle siirtyy 2800 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Jämsäntien (6040) liikennemäärä
lisääntyy pohjoisosassa ja eteläosassa vähenee.

Ve 2

Uudelle yhteydelle siirtyvän liikenteen määrä (ks.
kuva 23):
700-3800 ajoneuvoa vuorokaudessa
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A

RASKAAT AJONEUVOYHDISTELMÄT TAAJAMASSA

B
C
Ve 0+

Ve 1 A, B, C

Ve 2

A
Raskaat yhdistelmäajoneuvot lisääntyvät Juokslahdentiellä (6050) ja Koskenväylällä
(6050) ja vähenevät Koskenpääntiellä (604), mutta muutoin säilyvät ennallaan.

Jämsäntiellä (6040) raskaiden
yhdistelmäajoneuvojen määrä
vähenee läpiajokiellon vuoksi.

B
Raskaat yhdistelmäajoneuvot vähenevät Jämsäntiellä (6040) Jämsän taajamassa.
Jämsänkosken taajaman kohdalla yhdistelmien määrä vähentyy 6050 liikenteen
siirtyessä uudelle reitille. Osa valtatien 56 ja tien 6050 liikenteestä saattaa käyttää
uutta reittiä vähentäen Jämsänkosken keskustan kuormitusta.
C
Raskaat yhdistelmäajoneuvot vähenevät Koskenväylällä (604, 6050) ja Jämsäntiellä
(6040) Jämsän taajamassa, mutta lisääntyvät Jämsäntiellä (6040) Jämsänkosken
päässä. Osa valtatien 56 kuljetuksista saattaa käyttää uutta reittiä vähentäen
Jämsänkosken keskustan kuormitusta.

Raskaiden yhdistelmäajoneuvojen
liikennöinti loppuu lähes kokonaan
Jämsän taajamassa Jämsäntiellä
(6040), Koskenpääntiellä (604),
Juokslahdentiellä (6050) ja sekä
vähenee jonkun verran
Koskenväylällä (604, 6050).
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LIIKENNETURVALLISUUS

A

+ parantamistoimenpiteet
Juokslahdentiellä

B
C
Ve 0+

Ve 1 A, B, C
A
Läpikulkevan liikenteen ja osittain sisäisen liikenteen siirtyessä uudelle reitille ohjautuu
Koskenpääntien (604) liikenne heikoimmassa kunnossa olevalle Juokslahdentielle/
Taipaleentielle (6050), mikä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Pelkän pohjoisosan
toteuttaminen edellyttää siten myös Juokslahdentien parantamista. Koskenpääntiellä (604)
liikenneturvallisuustilanne paranee liikennemäärän vähentyessä.

Liikenneturvallisuus paranee
Jämsänkosken keskustassa
jalankulun ylitysten,
liittymäparannusten ja
nopeusrajoituksen laskemisen
myötä.

B
Jämsäntiellä (6040) liikenne vähenee merkittävästi ja parantaa liikenneturvallisuutta
Jämsän taajama-alueella. Varsinkin koulujen lähellä läpikulkuliikenteen poistuminen
parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.
Koskenväylällä (6050) liikennemäärä lisääntyy, koska osa Jämsänkoskelle suuntatuvasta
liikenteestä siirtyy käyttämään kyseistä tietä Jämsänkosken taajamaan saapuessaan näin
ollen liikenneturvallisuusriski lisääntyy ellei Koskenväylällä toteuteta samalla
liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
C
Jämsäntiellä (6040) liikenne vähenee merkittävästi ja parantaa liikenneturvallisuutta
Jämsän taajama-alueella. Varsinkin koulujen lähellä läpikulkuliikenteen poistuminen
parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Ve 2

Liikenteen siirtyessä uudelle reitille
liikennemäärä vähenee Koskenpääntiellä
(604), Juokslahdentiellä (6050) sekä
Jämsäntiellä (6040), mikä parantaa
erityisesti liikenneturvallisuuden
kannalta heikkoja osuuksia
Jämsänkosken taajamassa.
Koskenväylällä (6050) liikennemäärä
lisääntyy, koska osa Jämsänkoskelle
suuntatuvasta liikenteestä siirtyy
käyttämään kyseistä tietä
Jämsänkosken taajamaan saapuessaan
näin ollen liikenneturvallisuustilanne voi
hieman huonontua ellei Koskenväylälle
toteuteta samalla liikenneturvallisuutta
parantavia toimenpiteitä.
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A

MELUT, PÄÄSTÖT JA TÄRINÄ

B
C
Ve 0+
Melutasot alenevat -2 dB jos liikenteen nopeus
alenee 5040, tai 6050

Päästöt eivät merkittävästi vähene nykyisten väylien
varrella
Uusien korokkeiden tai hidastetöyssyjen osalta
huomioitava mahdolliset tärinälle alttiit kohteet.

Ve 1
A, B, C
A:melu- ja päästövaikutukset lievenevät jonkin verran
Koskenpääntiellä (604) nykyiseen verrattuna, kun liikennettä
siirtyy uudelle reitille. Toisaalta Juokslahdentiellä (6050), jossa
on myös paljon tienvarsiasutusta, tilanne heikkenee.
B: melu- ja päästövaikutukset lievenevät jonkin verran
Jämsäntiellä(6040) nykyiseen verrattuna, kun liikennettä siirtyy
uudelle reitille.
C: melu- ja päästövaikutukset lievenevät jonkin verran
Jämsäntien (6040) eteläosuudella nykyiseen verrattuna, kun
liikennettä siirtyy uudelle reitille. Toisaalta Jämsäntien
pohjoiselle osuudelle siirtyy enemmän liikennettä.

Ve 2
Melutasot osalla nykyisiä teitä pienenevät ja haitat
vähenevät. Esim. 30% vähennys liikennemäärässä
alentaa melua 1,5 dB, 50 % alentaa 3 dB.
Oikaisun reitin tarkempi sijainti suunniteltava
kuitenkin niin, että uusia haittoja ei synny sen
varrelle.
Päästöjen määrä nykyisten väylien varrella vähenee
erityisesti kun raskaan liikenteen osuus vähenee
(esim. yksi raskas ajoneuvo päästää hiukkasia n. 10x
kevyeen ajoneuvoon verrattuna)
Tärinä huomioitava uuden väylän suunnittelussa jos33
ollaan pehmeiköillä.

A

KUSTANNUKSET

B
C
Ve 0+

Ve 1
A, B, C

Ve 2

A
Noin 5,0 km
4 M€ + Juokslahdentien parantaminen

Kustannusarviota ei laadittu tässä vaiheessa.

B
Noin 4,5 km
6-7 M€ (riippuen toteutettavuudesta Laukalammen
kohdalla) + Koskenväylän parantaminen
C
Noin 1,7 km
Vesistösilta 100 m, ratasilta
4 M€

Yhteensä
11-12 M€ + Koskenväylän parantaminen
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MUUTA HUOMIOITAVAA

• Uudella linjauksella on suuria maisemallisia ja ympäristövaikutuksia
•

Eteläosaltaan linjaus halkoo ja sivuaa maisemallisesti merkittäviä pienvesistöjä ja niiden kasvillisuutta sekä arvokasta
kulttuurimaisemaa vesistöylityksen liepeillä. Arvokkaalle kulttuurimaisemalle rakentamista ei suositella ja sille rakentaminen on
mahdollista vain erityisin reunaehdoin.

•

Pohjoisosaltaan linjaus halkoo pääasiassa metsätalouskäytössä olevaa aluetta, jolla on kuitenkin merkittävää maisemallista ja
virkistyskäytöllistä arvoa.

• Uuden linjauksen toteutuksessa on useita riskejä
•

Uusi linjaus kulkee samassa käytävässä radan kanssa. Jämsä-Jyväskylä –radan varaus toiselle raiteelle voi vaikuttaa linjauksen
toteutettavuuteen.

•

Vesistöylitys ja ratasilta aiheuttavat kustannusriskin vaihtoehdoissa 1B ja 1C sekä 2.

•

Laukalammen kohdalla linjauksen toteutuskelpoisuus epävarmaa. Maaperän olosuhteet sekä tien ja radan edellyttämät
tilavaraukset aiheuttavat riskin siitä, ettei kyseinen osuus ole toteutettavissa järkevässä kustannusraamissa.

• Hallinnolliset muutokset
•

Uuden linjauksen toteuttaminen vaikuttaa hallinnollisiin luokkiin. Uusi seututieluokkainen väylä muuttaisi Jämsänkosken ja
Jämsän taajama-alueilla nykyiset seutu- ja yhdystiet kaduiksi tai kunnan ylläpitämiksi yksityisiksi teiksi.

35

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Nykytila ja ongelmat

•

Tierekisterin perusteella liikennemäärät ovat maltillisia. Eniten liikennettä (KVL 5000) on yhdystiellä 6040 Jämsänkosken ja
Jämsän välillä. Muutoin liikennemäärät ovat 1000-3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös ennustettu liikenteen kasvu on
maltillista (10-20 %). Liikenteen sujuvuudessa ei ole nykyisin ongelmia.

•

Onnettomuushistorian valossa ei maantieverkolta löydy erityisiä ongelmakohtia. Jalankulku ja pyörätien puute seututiellä 604
ja tien kapeus ja heikko kunto yhdystiellä 6050 voivat aiheuttaa ongelmia liikenneturvallisuuden kannalta. Koskenväylällä
(6050) Jämsänkosken keskustassa on liittymissä parantamisen tarvetta. Myös jalankulku- ja pyörätie puuttuu pohjoispuolelta.

•

Raskaan liikenteen osuus vaihtelee 4-9 % välillä. Jämsänkosken tehtaalle tulee noin 75 kuljetusta vuorokaudessa. Kuljetukset
kuitenkin jakautuvat tasaisesti kaikille suunnille. Jämsänkosken taajamassa eniten kuljetuksia kohdistuu yhdystien 6040
pohjoispäähän, sillä sitä kautta pääosa kuljetuksista saapuu tehtaan porteille.

•

Päätieverkon lähiympäristön asutus altistuu liikenteestä aiheutuvalle melulle, päästöille ja raskaasta liikenteestä syntyvälle
tärinälle. Melualueen läheisyydessä sijaitsee 224 asuinrakennusta nykytilanteessa.

Vaihtoehdot

•

Tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa
Sovijärven pitkä oikaisu.

Ve 0+ Nykytilan parantaminen, Ve 1 sovijärven lyhyt oikaisu (3 vaihtoehtoa) ja Ve 2

VE 0+
•

Liikenneturvallisuuden ja liikennemelun kannalta vaihtoehto 0+ voi tuottaa lähes yhtä hyvät vaikutukset kuin uuden väylän
toteuttaminen. Kuljetusten kannalta merkittävimmät nykytilanteen ongelmat korjaantuvat.
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VE 1
Liikennettä siirtyy uudelle väylälle vaihtoehdosta riippuen 700-3800 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta ongelmaksi muodostuu liikenteen
lisääntyminen Jämsänkosken keskustan tieverkolla.

A
•

•

•

•

B

C

Heikossa kunnossa olevan Juokslahdentien
(6050) liikennemäärä kasvaa, mikä lisää
melulle altistuvien määrää ja
liikenneturvallisuusriskiä merkittävästi.
Juokslahdentie ei sellaisenaan kestä
liikenteen kasvua, vaan se tulee parantaa.

•

Vähentää läpiajoliikennettä ja kuljetuksia
Jämsän taajamassa koulujen kohdalla.

•

Liikennettä siirtyy enemmän myös
Koskenväylälle (6050), mikä edellyttää
tielle parannustoimia.

Koskenpääntien (604) suunnan kuljetusten
olosuhteet paranevat ja kuljetusmatka
hieman pitenee Jämsänkosken tehtaalle.

•

Kuljetusreitti etelän suunnasta paranee ja
kuljetusmatka lyhenee.

•

Eteläosaltaan linjaus halkoo ja sivuaa
maisemallisesti merkittäviä pienvesistöjä
ja niiden kasvillisuutta sekä arvokasta
kulttuurimaisemaa.

Pohjoisosaltaan linjaus halkoo pääasiassa
metsätalouskäytössä olevaa aluetta, jolla
on merkittävää maisemallista ja
virkistyskäytöllistä arvoa.

•

•

Vähentää läpiajoliikennettä ja kuljetuksia
Jämsän taajamassa koulujen kohdalla.
Toisaalta Jämsäntien pohjoisosan liikenne
lisääntyy jonkin verran nykyisestä, mutta
Jämsäntie on pohjoisosaltaan hyvässä
kunnossa ja kestää liikenteen kasvun.

•

Kuljetusreitti etelän suunnasta paranee.
Myös osa lännen suunnan kuljetuksista
saattaa siirtyä uudelle reitille, jolloin reitti
hieman pitenee.

•

Eteläosaltaan linjaus halkoo ja sivuaa
maisemallisesti merkittäviä pienvesistöjä ja
niiden kasvillisuutta sekä arvokasta
kulttuurimaisemaa.

•

4 M€

6-7 M€ (+ Koskenväylän parantaminen)

4 M€ (+ Juokslahdentien parantaminen)

A

B

C
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VE 2
•

Vaihtoehto 2 siirtää liikennettä 700-3800 ajoneuvoa vuorokaudessa uudelle
reitille ja samalla nykyisten väylien liikennemäärä vähenee.

•

Koskenväylän liikenne lisääntyy, joten myös VE 2:ssa Koskenväylän
parantaminen tulee kyseeseen.

•

Kuljetusreitit joka suunnasta paranevat, mutta osittain myös pidentävät
kuljetusmatkoja.

•

Meluvaikutusten kannalta VE 2 (pitkä oikaisu) on paras ratkaisu, kun liikenteen
siirtyessä pois nykyisiltä väyliltä (604, 6050 ja 6040) melulle altistuvien määrä
vähenee jonkin verran nykyisestä. Tällöin tulee kuitenkin huomioida uuden
linjauksen varrella melun ja tärinän torjunnasta.

•

Vaihtoehdolla on merkittäviä vaikutukset maisemaan ja ympäristöön.
Pohjoisosaltaan linjaus halkoo pääasiassa metsätalouskäytössä olevaa aluetta,
jolla on merkittävää maisemallista ja virkistyskäytöllistä arvoa. Eteläosaltaan
linjaus halkoo ja sivuaa maisemallisesti merkittäviä pienvesistöjä ja niiden
kasvillisuutta sekä arvokasta kulttuurimaisemaa.

•

Koko uuden linjauksen kustannusarvio on 11-12 M€ (+ Koskenväylän
parantaminen)
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A

B

Ve0+
Melu, päästöt, tärinä

Ve1A

Ve1B

Ve1C

Ve2

+

+

++

--

---

---

----

+/-

+

+

+++

+

+

++

---

--

----

- Raidevaraus
- Vesistöylitykset

- Vesistöylitykset

- Raidevaraus
- Vesistöylitykset

+

Muut ympäristövaikutukset (maisema,
luonto)
Liikenneturvallisuus

++

Yhdistelmäajoneuvot
taajamassa

+

Kustannukset

-

--

Tekninen toteutettavuus

Suositus valittavaksi vaihtoehdoksi

C

•
•
•
•
•

Uuden linjauksen kustannukset suuret suhteessa saavutettavaan hyötyyn
Siirtyvän liikenteen määrä on melko vähäinen varsinkin uuden linjauksen pohjoisosassa
Kuljetusten kannalta ongelmat ratkaistavissa nykyisellä verkolla
Turvallisuusongelmat ratkaistavissa nykyiselle verkolle esitetyillä toimenpiteillä
Uuden linjauksen maisemalliset ja luontovaikutukset ovat merkittäviä ja uusi linjaus
edellyttää osittain myös nykyisen väylästön parantamista.
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