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Maantieverkko sekä kävely ja pyöräily 
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▪ Maantieverkkoa Keski-Suomessa 5300 kilometriä

▪ Maanteiden kävelyn ja pyöräilyn verkkoa 350 km

▪ Jyväskylän seudulla kävelyn ja pyöräilyn verkosta on reilu 

150 km

▪ Kevyen liikenteen väylien tarveselvitys 2012 + vuosien 

aikana kertyneet asiakasaloitteet:

Tarve 283 kilometriä uusia yhteyksiä 

ja 31 uutta alikulkua



Muutoksia toimintaympäristössä
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▪ Liikenneturvallisuushankkeet, koululaisten 

liikenneturvallisuus, uudet asuinalueet

▪ Ilmastonmuutos / EU:n päästötavoitteet – liikenteen 

päästöjen puolittaminen 2030 mennessä

▪ Tavoitteena vaikuttaa kulkumuotojakaumaan yhä 

voimakkaammin

▪ Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikilta 

toimenpiteitä

Toisaalta EU:n nollavisio 2050



Herätteitä
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▪ Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä voimaan 

1.8.2018

12.vuotisen 

valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

käynnistäminen 



Herätteitä
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▪ Yhtäaikaisesti maakunnallisen LJ-suunnitelman laadinta

▪ Vahvana teemana ilmastonmuutokseen vaikuttaminen

Visioluonnoksesta: 

Liikennejärjestelmä edistää päästöttömään 

liikenteeseen tukeutuvaa elämistä Keski-Suomessa

Tavoiteluonnoksesta: 

Toimijat edistävät aktiivisesti ilmastovaikutuksiltaan 

kestäviä liikennejärjestelmän ja liikkumisen 

ratkaisuja.



Hallitusohjelman kirjauksia:
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▪ Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlaskettua 

matkasuoritetta on kasvatettava selvästi. KÄPY-

ohjelmassa 2018 → 2030 30 prosentilla 

▪ Nopeat toimet päästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden 

edistämiseksi ovat:

▪ Toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. 

▪ Laaditaan yhtenäistä laatunormistoa pyöräilyväylille.

▪ Edistetään työsuhdepyöräilyä

▪ Liikenneturvallisuuden parantaminen mukaan liikenteen ja 

liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena vastata 

EU:n 0-skenaarioon: 0 liikennekuolemaa 2050 mennessä



Hallitusohjelman kirjauksia:
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▪ Perusväylänpidon rahoitusta lisätään + 300 M€ 2020 

lähtien

▪ Kävelyn ja pyöräilyn infratarpeet otetaan huomioon 

väyläverkon kehittämishankkeiden yhteydessä 10 

miljoonan euron osuudella kokonaisrahoituksesta.

▪ KÄPY-suunnitteluun ja hankkeiden edistämiseen varataan 

41 miljoonaa euroa    2020–2022  eli 13,7 M€/v.
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Toimintatapojen muutos yhä 

nopeampitempoisemmaksi 

– pystyttävä vastaamaan

▪ Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

painotukset

▪ perustienpidon rahoitus

▪ KÄPY-rahoitus

▪ MAL-sopimus

▪ lisärahoitukset



Suunnitelmavalmius
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▪ Heti käynnistettäviä hankkeita

▪ Tarkat kustannusarviot

→Jyväskylän seudun hankepaketti Jyväskylän kaupungin, 

Laukaan kunnan ja Muuramen kunnan kanssa.

→Käynnistetään 5 uutta tie- ja rakennussuunnitelmaa sekä 

yksi rakennussuunnitelma.

→Valmiina syksyllä 2020.
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Mt 16707 

Autiokangas-Tikkakoski

St 630 Puuppolantie

Mt 16684 Vesangantie

Mt 16685 Ruokkeentie

(Soikkalantien liitt.)

St 637 Suolahdentie 

Peurunka-Kuusaa

Mt 16728

Kantolantien eteläpää

Laukkavirrant-Vihtavuorent

St 637 Jyväskyläntie

Leppävesi-Tiituspohja

(+St 638 Vaajakoskentie

Perttula-Kauramaantie)

Mt 6090   Kinkovuorentie

Vuodenlahdentie-Ankkuritie



Kokonaisuus
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▪ Jyväskylän seudulla on nykyisellään reilu 150 km 

maanteiden kävelyn ja pyöräilyn verkkoa

▪ Kirri-Tikkakoski – hankkeessa rakennetaan 25 kilometriä 

uusia kävelyn ja pyöräilyn väyliä.

▪ Lisärahoituksella 2020 toteutetaan Puuppolantien

puuttuva osuus 2,1 km

▪ Nyt suunnitteluun tulevia osuuksia on 

yhteensä 18,4 km
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Aikataulu, vaikutusmahdollisuudet
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▪ Kaikki suunnitelmat käynnistymässä / -neet

▪ Aloituskuulutus eli kuulutus maastotöistä KSML/ Laukaa-

Konnevesi/Muuramelainen

▪ Yleisötilaisuudet alkuvuosi/kevät 2020 - kuulutus

▪ Suunnitelmat valmiina syksyllä 2020
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Hankesivut
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google:  väylähankkeet Keski-Suomi



Lisätietoja
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▪ Projektipäälliköiltä etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

▪ Kinkovuorentie: Jarmo Toikka

▪ Vesangantie&Ruokkeentie: Janne Jaatinen

▪ Laukaan kohteet: Petri Teerimäki

▪ Autiokankaantie&Puuppolantie: Soili Katko

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Muualla Keski-Suomessa
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Suunnitelmia

▪ Mt 6450 Sumiaistentie, Äänekoskella

▪ Mt 16811 Taipaleentie Sumiaisten taajamassa

▪ Mt 16909 Isoahontien kevyen liikenteen väylä Viitasaarella

Toteutuksessa

- Hankasalmen asema- kirkonkylä yhteys (kunta + 

maaseuturahoitus)

- Saarijärvellä turvalliset yhteydet vt13 yli 

kauppakeskukselle (kaupunki + lisärahoitus)



KÄPY investointiohjelma - Traficom
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▪ Ensimmäinen hakukierros oli vuodenvaihteessa 

2018/2019. 67 hakemuksesta rahoitettiin 15. hanketta 

yhteensä 3,5 M€:lle. Avustusta saaneiden hankkeiden 

joukossa Jyväskylän Pohjoisbaana eli Ritopohjantien

kävelyn ja pyöräilyn väylän parantaminen

▪ 2. kierros käynnissä, hakuaika 30.9.2019 mennessä 

kunnille ja kaupungeille

▪ Jaossa 3,5 M€, jotka pyritään jakamaan 6-10 eri 

hankkeelle. 
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▪ Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joiden 

tarkoituksena on lisätä kävely- ja pyöräilymatkojen määrää 

ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn 

olosuhteita ja houkuttelevuutta. Olosuhteiden 

parantamisella tarkoitetaan laadukkaan kävely- ja 

pyöräilyinfrastruktuurin rakentamista ja parantamista. 

Kävelyn osalta laadukkaan infrastruktuurin 

tunnusmerkkejä ovat esteettömyys, turvallisuus ja 

viihtyisyys. Tässä hankehaussa kävely kattaa kaikki 

jalankulun muodot. 

KÄPY investointiohjelma - Traficom



Jalankulun ja pyöräilyn suunnitteluohjeen 

päivitystyö / Väylävirasto
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▪ Käynnissä

▪ Työpaja kunnille ja sidosryhmille 1.10

▪ Uuden tieliikennelain muutosten huomioiminen

▪ Tutkitaan miten ohje parhaiten mahdollistaisi 

tulevaisuuden ratkaisujen ja yhteneväisen laatutason 

toteuttamisen paikasta ja tienpitäjästä riippumatta



Korjaus – ja parantamistarvekysely
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▪ Väylävirasto toteutti kyselyn toukokuussa 2019

▪ Kyselyllä kartoitettuun korjaus- ja parannustarpeita 

maantie- ja rautatieverkolla sekä vesiväylillä. Kyselyssä oli 

myös erikseen pyöräilyväyliin sekä joukkoliikenteeseen 

kohdennetut osiot.

▪ Kyselyn tuloksia on hyödynnetty ja hyödynnetään 

kokonaisnäkökulman määrittelyssä mm. hallitusohjelman 

sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 

valmistelun pohjaksi

▪ Vastaukset nähtävissä kartalla google: korjaustarvekysely 

Väylä
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