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JOHDANTO
Tässä raportissa käsitellään erityisesti pyöräilyn näkökulmasta Jyväskylän keskustan ja
Vaajakosken välille suunnitellun kevyen liikenteen laatukäytävän reittilinjausta, väylän
nykyisiä ongelmakohtia sekä reitille ehdotettuja parannuksia. Selvityksen tavoitteena on
se, että reitistä voidaan lähivuosina muodostaa yksi Jyväskylän kevyen liikenteen
laatukäytävä.
Selvitystyön taustalla on vuonna 2004 päättynyt hanke Jyväskylän kevyen liikenteen
laatukäytävät ja sen palvelutason määrittäminen. Hankkeessa pyrittiin esittämään
kaupungin tärkeimmät keskustan ja asuinalueiden väliset kevyen liikenteen reitit sekä
niiden laatukriteerit. Ajatuksena oli se, että tärkeimmät reitit nimetään laatukäytäviksi ja
toteutetaan muita reittejä korkeatasoisempina. Näin edistettäisiin erityisesti pyöräilyä mutta
myös jalankulkua. Yhtään laatukäytävää ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. Syksyllä 2009
laatukäytäviä päätettiinkin edistää Jyväskylän Pyöräilyseuran suorittamalla suunniteltujen
laatukäytävien tarkoilla linjausselvityksillä, ongelmakohteiden peruskartoituksella ja
kunnostusehdotuksilla. Pilottiprojektina vuonna 2009 laadittiin selvitys Jyväskylän
keskustan ja Palokan väliseltä, Palokkajärven itäpuoliselta reitiltä. Kesällä 2010 valmistui
selvitys keskustan ja Mustalammen väliseltä reitiltä. Keskustan ja Vaajakosken välinen
väylä on järjestyksessään kolmas selvitettävä laatukäytäväreitti.
Keskustan ja Vaajakosken välille ehdotettu laatukäytävä valittiin selvitettäväksi useista
syistä. Luonnollisesti kyseessä on yksi pyöräilyn ja jalankulun pääreiteistä Jyväskylässä.
Lisäksi Vaajakosken alueesta on kuntaliitoksen myötä tullut yksi Jyväskylän
merkittävimmistä taajamista, asutus reitin varrella on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan, ja
reitin kunto tiedettiin jo ennakolta huonoksi. Reitillä on myös merkittävää pyöräilyn
lisääntymispotentiaalia. Vaajakoski on noin 8 kilometrin päässä keskustasta, joten koko
matka on vielä melko helposti kuljettavissa pyörällä. Esimerkiksi Hollannissa pyöräilyn
kulkutapaosuus laskee merkittävästi vasta noin 7,5 kilometriä pidemmillä matkoilla.
Raportissa pyritään esittämään erityisesti pyöräilyn kannalta Jyväskylän ydinkeskustan ja
Vaajakosken välisen laatukäytävän toimivimmat linjaukset haarareitteineen, pääasiassa
sulan maan aikaiset ongelmakohdat sekä väylän kuntoon ja rakenteeseen liittyviä
parannusehdotuksia. Havainnot perustuvat pääosin lukuisiin pyöräillen, kävellen ja
rullaluistellen reitillä suoritettuihin kenttätarkasteluihin sekä laatukäytäväselvitysten
liiteraportissa esitettyihin laatukriteereihin ja -tavoitteisiin. Näkemyksiä reitin
ongelmakohdista on kerätty myös JYPS:in kautta. Parannusehdotusten yksityiskohtaiseen
tekniseen toteutukseen tai kustannuksiin ei raportissa oteta kantaa, vaikkakaan
toteutustavoiltaan tai kustannuksiltaan mahdottomiksi arvioituja kunnostustoimia ei esitetä.
Vuosien 2003–2004 laatukäytävähanketta, laatukäytävien reittiverkkoa sekä
laatukäytäväselvitysten laatukriteereitä ja -tavoitteita esitellään laatimassamme
liiteraportissa Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävät ja niiden periaatteet sekä
laatukäytäväselvityksissä käytetyt tavoitteet ja kriteerit. Raportti liittyy kaikkiin JYPS:in
laatukäytäväselvityksiin, joten yksittäisiä selvityksiä kannattaa lukea liiteraporttiin
tutustumisen jälkeen – liiteraportissa esitellään ne periaatteet ja näkemykset, joiden
pohjalta yksittäiset selvitykset on laadittu. Liiteraportti on päivitetty viimeksi 10.11.2010.
Selvityksen ovat laatineet JYPS:in puheenjohtaja Teemu Tenhunen sekä sihteeri Esa
Rantakangas. Molemmilla on runsaasti kokemusta pyöräilyn edistämisestä ja molemmat
ovat perehtyneet pyöräilyn ja jalankulun olosuhteisiin sekä Suomessa että ulkomailla. Esa
on myös asunut Haapaniemessä yli 20 vuotta, joten hänellä on paljon kokemusta
normaalista arkiliikenteestä suunnitellulla laatukäytäväreitillä.
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1. KESKUSTAN JA VAAJAKOSKEN VÄLISEN LAATUKÄYTÄVÄN LINJAUKSET
Vuosien 2003–2004 laatukäytävähankkeessa yksi laatukäytävä esitettiin toteutettavaksi
keskustan ja Vaajakosken välille. Alustavasti reitin ehdotettiin kulkevan ydinkeskustasta
Väinönkatua Matkakeskukselle ja Matkakeskukselta edelleen Rantaraitille Fortuna- ja
Piippukujia pitkin. Rauhalahdessa laatukäytävä poistuisi Rantaraitilta Koivurannantietä
Vaajakoskentien varteen. Loppuosaa Vaajakoskelle asti ei hankkeessa linjattu ilmeisesti
Rauhalahdessa sijainneen Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntarajan vuoksi.
Ehdotettu reitti näkyy kartalla JYPS:in laatukäytäväselvitysten liiteraportissa.
Edellä mainittu linjaus todettiin puutteelliseksi jo laatukäytäväselvitysten liiteraporttia
laadittaessa. Matkakeskuksen alueella pyöräileminen on melkoisen vaikeaa ja ruuhkaista,
joten se ei ole optimaalinen pääosin toiseen suuntaan kulkevan laatukäytävän
läpikulkupaikka. Ilmarisenkadun ja Heikinkadun kautta kulkeminen on ainakin nykyisellään
sujuvampaa ja luontevampaa – ja matka on pari sataa metriä lyhyempi – joten
laatukäytävä kannattaa sijoittaa tälle reitille. Toisekseen sinällään miellyttävää Rantaraittia
ei voi pitää ainoana oikeana pääreittinä Vaajakosken suuntaan edes keskustan ja
Rauhalahden välillä. Erittäin moni pyöräilee Vaajakosken suuntaan Tourulan kautta ja
Vaajakoskentietä pitkin – Vaajakoskentien varrella on runsaasti asutusta, ja Vaajakoskentie
on myös sateisilla ja tuulisilla keleillä Rantaraittia suojaisampi reitti. Näin keskustan ja
Rauhalahden välille kannattaa lisätä Rantaraitin rinnalle toinen pääreitti Tourulan ja
Vaajakoskentien kautta – tämä linjaus voi toimia jatkossa alkuosaltaan myös Seppälän,
Kangasvuoren ja Huhtasuon suunnan laatukäytävän perustana. Kolmanneksi jo
liiteraportissa linjattiin Rauhalahdesta haarareitti Väinölän suuntaan, jotta tämä alue ei jäisi
liian kauaksi pyöräilyn pääväylistä. Luonnollisesti laatukäytävää on tarpeen jatkaa
Rauhalahdesta myös Vaajakosken suuntaan – ja vähän pidemmällekin – vaikkakaan
liiteraportissa tätä ei esitetä kovin tarkasti. Vaajakoskelle jäävän liikenteen lisäksi
Vaajakoski on keskeinen alueellisen ja seudullisen pyöräilyn solmukohta. Muutaman
kilometrin säteellä Vaajakosken keskustasta sijaitsevat Kaunisharjun, Kanavuoren ja
Haapaniemen asuinalueet, ja erityisesti välit Vaajakoski–Kaunisharju ja Vaajakoski–
Kanavuori ovat myös vilkkaiden retki- ja maantiepyöräreittien osia.
Pääreittien linjaukset
Edellä esitetyltä perustalta laatukäytävä Vaajakosken suuntaan alkaa kävelykadun
Kompassilta Kauppakadulta. Reitti kulkee Kauppakatua ja Ilmarisenkatua lähes
viivasuoraan koilliseen Yrjönkadun risteykseen asti. Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun
risteyksessä pääreitti haarautuu kahdelle eri linjaukselle reilun kolmen kilometrin matkaksi.
Ensimmäinen pääreitti kulkee Yrjönkadulta Kinakujan ja Matarankadun kautta Tourulantien
varren kevytväylälle. Jonkun matkaa Tourulantien tunnelialituksen jälkeen reitti kääntyy
loivasti Vaajakoskentielle ja kulkee sen vasenta puolta Rauhalahteen Koivurannantien
tunneliristeyksen luokse. Tämä on luontevin, tasaisin ja käytetyin reitti keskustasta
Vaajakosken suuntaan Tourulan kautta ja Vaajakoskentietä pitkin kuljettaessa.
Toisen pääreitin linjaus kulkee Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun risteyksestä Yrjönkatua
kaakkoon pari sataa metriä, kääntyy Vapaudenkadulle koilliseen ja ylittää Vapaudenkadun
suojatietä pitkin Heikinkadulle. Tämä linjaus on suorin, selkein, nopein, tasaisin ja
turvallisin reitti ydinkeskustasta Heikinkadulle. Heikinkadulta reitti kääntyy jyrkästi
Rantaraitille, jota pitkin reitti kulkeekin lähemmäs kolmisen kilometriä. Rauhalahdessa reitti
irtaantuu Rantaraitilta Koivurannantien tunneleiden kautta moottoritien ali Vaajakoskentielle
ja yhtyy edellä kuvatun ensimmäisen pääreitin linjauksen kanssa.
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Koivurannantien tunneliristeykseltä yhdistynyt pääreitti seuraa Vaajakoskentien pohjoispuolista kevytväylää Vaajakoskelle asti. Reitti päättyy Vaajakosken keskustan jälkeisen
Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksen – alueen pyöräilyn solmukohdan – luo.
Reitin pituus Vaajakoskelle on kumpaa tahansa linjausta käyttäen noin 7,8 km.
Arvioidusti laatukäytävän suurimmat liikennemäärät ovat tällä reitillä, ja näiden linjausten
verkollinen merkitys on myös kaikkein suurin.

Kartta laatukäytävän pääreiteistä. Kartoilla pääreitit on merkitty aina mustalla. Kartat on laadittu
VeloMap.org-pyöräilykartan (www.velomap.org) pohjalle. Velomap puolestaan pohjautuu avoimeen
OpenStreetMap-aineistoon (www.osm.org). Kartta-aineistoa saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Kartta-aineistojen lisenssi löytyy osoitteesta http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

Haarareittien linjaukset
Toiselta pääreitiltä Rauhalahdesta, käytöstä poistetun mattolaiturin luota, on linjattu
haarareitti Väinölään. Esitetysti reitti kulkee Rantaraittia Kammintielle ja ylittää
Kuokkalantien Kammintien, Tahvosentien ja Kuokkalantien risteyksessä. 1,9-kilometrinen
haarareitti päätyisi Väinöläntien ja Äijälänkujan kautta Äijäläntien alkuun. Reitillä
Kuokkalantien ylitys ja Väinöläntien alku ovat ongelmallisia, joten Kammintien ja
Väinöläntien välille kannattaa harkita myös uuden väylän toteuttamista. Reitti voisi kulkea
myös tasaisemmin Kuokkalantien vartta Äijäläntielle – tämä linjaus on kuitenkin hieman
sivussa, pidempi ja meluisampi, joten vaihtoehtoa ei ole raportissa käsitelty tarkemmin.
Joka tapauksessa haarareitin toteuttaminen on olennaista, jotta Väinölän alueen
saavutettavuus pyörällä paranee.

Väinölän haarareitti. Haarareitit on kartoilla aina merkitty tummanharmaalla värillä. Mahdolliset oikaisut
on merkitty vihreällä. Päätepisteen etäisyys keskustasta laatukäytävää pitkin on noin 4,7 kilometriä.
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Pääreitin päätepisteestä Vaajakosken liikenneympyrän luota päätettiin linjata haarareitit
keskeisiin suuntiin eli Kaunisharjuun, Kanavuoreen ja Haapaniemeen. Kaunisharjun
haarareitti kulkee Leppävedentien, Kanavuoren reitti Vaajakoskentien ja Haapaniemen
reitti lähinnä Haapaniementien kevytväylää. Kaunisharjun suunnan reitti päättyy
Kaunisharjuntien, Kanavuoren Kuopiontien ja Haapaniemen Sammallahdentien
risteykseen. Kaunisharjun haarareitin pituus on 2,3 km, Kanavuoren 2,7 km ja
Haapaniemen 1,5 km (jos ei lasketa päällekkäistä osuutta Kanavuoren reitin kanssa).
Kaunisharjun ja Kanavuoren haarareitit ovat olennaisia työmatka- ja asiointipyöräilyn
lisäksi seudun tärkeimpien maantie- ja retkipyöräilyreittien osina. Vaajakosken ja
Kaunisharjun väliä pyöräillään esimerkiksi suositulla Jyväskylä–Leppävesi–Jyväskyläreitillä, ja Vaajakosken ja Kanavuoren väliä pyöräillään vaikkapa Leppälahteen,
Lievestuoreelle ja Toivakkaan kuljettaessa. (Ks. lisää esimerkiksi www.jyps.info > Pyöräily
> Pyöräreittejä Keski-Suomessa.) Mainittu reitti Haapaniemeen Vaajakoskentieltä
Konttisentien risteyksen läheltä on puolestaan jo nykyään paras, tasaisin ja eniten
laatukäytävän arvoinen väylä Haapaniemeen.

Haarareitit Vaajakoskelta Kaunisharjun, Kanavuoren ja Haapaniemen suuntiin. Kaunisharjun ja
Kanavuoren reitit ovat asiointipyöräilyn lisäksi olennaisia seudun maantie- ja retkipyöräreittien osina.
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Täydentävien reittien linjaukset
Vaajakoskentiellä Aholaidan ja Kivistön välillä ensimmäiselle pääreitille on linjattu
täydentävä reitti toiselle puolelle katua 500 metrin matkalle – reitin toteuttaminen parantaisi
erityisesti Vaajakoskentien eteläpuolisen asutuksen ja yritysten saavutettavuutta. Myös
valtakunnallinen pyöräretkeilyreitti on linjattu osin tätä täydentävää reittiä pitkin.

Vaajakoskentien täydentävä reitti. Täydentävät reitit on kartoilla merkitty sinisellä värillä.

Vilkkaan keskustaliikenteen vuoksi ja Matkakeskuksen tavoitettavuuden lisäämiseksi
toisen pääreitin alkuun, Ilmarisenkadun ja Heikinkadun välille, on linjattu täydentävä
yhteys. Täydentävä reitti kääntyy Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteyksestä
Kalevankadulle ja kulkee sitä pitkin Vapaudenkadun risteykseen. Reitti ylittää risteyksessä
Kalevankadun ja kulkee Vapaudenkadun kevytväylää aiemmin esitetylle pääreitin
linjaukselle. Nykyisellään tämä reittivaihtoehto on selkeämpi ja turvallisempi, mutta
käytännön liikenteen kannalta Vapaudenkadun toisella puolella kulkeva linjaus olisi
parempi – moni tulee Vapaudenkadulle etelästä Hannikaisenkatua pitkin, joten
Vapaudenkadun toisella eli itäpuolella liikennemäärät ovat suuremmat. Vapaudenkadun
itäpuolelle onkin linjattu vaihtoehtoinen reitti, joka ylittää Vapaudenkadun ja
Hannikaisenkadun ja kulkee sitten Hannikaisen- ja Vapaudenkatujen varsia Heikinkadulle.
Reittivaihtoehto olisi muuten ensisijainen, mutta reitillä on kiinteistön aiheuttama
vaarallinen ja vaikeasti ratkaistava näkemäongelma, eikä moista saisi laatukäytävällä olla.
Muutenkaan kumpikaan reitti ei toistaiseksi ole erityisen sujuvakulkuinen pyöräväylä, joten
näille linjauksille ei kannata harkita laatukäytävän pääreittiä.

Kalevankadun, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun täydentävät reitit.
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Väinölän haarareitiltä Rantaraitin ja Kammintien risteyksestä on linjattu täydentävä noin
2,7-kilometrinen reitti Jyskään ja pääreitille Vaajakoskentielle. Täydentävä reitti kulkee
Kammin-, Valmetin- ja Sievisenmäenteillä, kääntyy Järveläntien jatkeelle, ylittää
moottoritien siltaa pitkin, kääntyy Vähäperän jatkeelle, ja päättyy lopulta Vähäperän
ajoradan ja Vaajakoskentien risteykseen. Vähäperän kautta kuljettaessa vältetään lähes
koko Jyskän mäki. Väinölän haarareitti ja täydentävä reitti tarjoavat yhdessä melko hyvän
vaihtoehtoreitin ahtaalle ja meluisalle Vaajakoskentielle, ja Jyskän alueelle moni muutenkin
kulkee tätä reittiä pitkin. Ennen kaikkea reitin linjaus, kunto ja parannustarpeet on selvitetty
siksi, koska toivottavasti jo lähivuosina reitin osuuksia voisi toimia suoran ja tasaisen
keskustan ja Vaajakosken välisen reitin osina – ks. tarkemmin raportin luku 5.

Täydentävä reitti Rauhalahdesta Jyskään. Nykyisellään tämä reitti ei ole kovinkaan monen tiedossa.

Kanavuoren haarareitillä Saltulahden ja Hupelin alikulkutunnelien välille on linjattu
täydentävä reittiyhteys. Täydentävä reitti kulkee Vaajakoskentien/Nelostien länsipuolella,
kun varsinainen reitti on linjattu itäpuolelle. Nykyisellään kulkeminen on opastettu
vaihtoehtoisen reittilinjauksen kautta, mutta tämä reitti on kuitenkin mäkisempi ja
huonokuntoisempi. Jatkossa täydentävälle reitille kannattaa ohjata lähinnä liikenne Hupelin
alueelle. Läpikulkuliikenteeseen täydentävää reittiä ei juuri kannata käyttää.

Hupelin täydentävä reitti.
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Mahdollinen täydentävä reitti Vaajakoskentieltä Haapaniementielle
Jyväskylän keskustan suunnan ja Haapaniemen alueen pyöräilyliikenne on hankala
järjestää toimivasti. Haapaniemi on pitkä ja kapea Päijänteeseen työntyvä niemi, joten
reittivaihtoehtoja on vain muutama. Kuten aiemmin on todettu, parhaassa kunnossa oleva
ja eniten laatukäytävän arvoinen reitti Haapaniemeen kulkee Vaajakosken keskustan
itäpuolelta Naissaaren läheltä. Keskustan ja Haapaniemen välisen nopean liikenteen
kannalta kyseinen reitti kiertää kuitenkin melkoisesti ja käy myös turhaan Vesmanninmäen
päällä. Nykyisellään ainut, noin 0,7 km edellä mainittua linjausta lyhyempi oikoreitti
Niitynpääntien kautta taas on huonossa kunnossa – jopa niin huonossa, ettei kyseisestä
reitistä todennäköisesti mitenkään saa laatukäytävätasoista väylää. Kyseiselle oikoreitille
Vaajakoskentieltä Niitynpääntien, Telekujan, Haapatien ja Harjutien kautta
Haapaniementielle on kuitenkin linjattu mahdollinen täydentävä, noin 1,4-kilometrinen,
reittiosuus. Pyöräilyn edistämisen kannalta voi todeta, että joko tämä reitti on jotenkin
kunnostettava – tai sitten ainakin Sievisenmäentien ja Vaajakosken välille on toteutettava
uusi, suorempi ja tasaisempi jalankulku- ja pyöräilyväylä (ks. tarkemmin luku 5).

Mahdollinen täydentävä reitti Vaajakoskentieltä Haapaniementielle.

Harkitut täydentävät tai haarareitit
Edellä mainittujen reittien lisäksi pohdiskeltiin reittien linjaamista esimerkiksi
Halssilanrinteelle, Tammitielle ja Asmalammentielle, mutta aika nopeasti todettiin, etteivät
laatukäytävät näihin suuntiin toisi juurikaan lisäarvoa – alueet ovat jo nykyisin varsin hyvin
pyöräillen tavoitettavissa. Alueet ovat lähellä Vaajakoskentielle suunniteltua laatukäytävää,
ja alueille kulkevat väylät ovat jo nykyisellään varsin selkeitä ja helposti kuljettavia. Ehkä
hankalin ongelmakohta paikoittaisten huonokuntoisten asfaltointien ohella löytyy
Tammitieltä: kadun varrella on vain jalkakäytävä suurimman osan matkaa, vaikka
autoliikenteen vilkkauden, laadun ja nopeuksien vuoksi pyörätiekin voisi olla tarpeen.
Reittien ja niiden linjausten yksityiskohtainen kuvaus – esimerkiksi se, kummalla puolen
katua laatukäytävä kulloinkin kulkee – esitetään luvussa 2.
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1.1 EHDOTETTUJEN REITTIEN PERUSTIEDOT
Keskustan ja Vaajakosken välisen pääreitin pituus on kumpaa tahansa kautta noin 7,8 km.
Lisäksi pääreitin toisen linjauksen pituus on 3,3 km. Väinölän haarareitin pituus on 1,9 km,
Kaunisharjun 2,3 km, Kanavuoren 2,7 km ja Haapaniemen 1,4 km (kun mukaan ei lasketa
Kanavuoren haarareitin kanssa päällekkäistä osuutta). Täydentävien reittien yhteispituus
on 5,3 km. Näin ollen yksityiskohtainen ongelmakartoitus ja parannusehdotusselvitys
laadittiin yhteensä noin 25 kilometrin matkalta.
Jyväskylän kaupungin hallinnassa on reittien kokonaispituudesta noin 15
kilometriä ja Keski-Suomen ELY-keskuksen noin 10 kilometriä.

Keskustan ja Vaajakosken välisen laatukäytävän kaikki reitit. Lyhyimpiä täydentäviä reittejä ei ole
mainittu tekstein.
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2. KESKUSTAN JA VAAJAKOSKEN VÄLISEN LAATUKÄYTÄVÄN
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS, ONGELMAKOHDAT JA PARANNUSEHDOTUKSIA
Tässä luvussa esitellään keskustan ja Vaajakosken väliset reitit sekä niiden
ongelmakohdat ja parannusehdotukset yksityiskohtaisesti reiteittäin ja katuosuuksittain.
Esitetyt näkemykset perustuvat pääosin lukuisiin pyöräillen, kävellen ja rullaluistellen
reiteillä 1.5.2010–13.11.2010 suoritettuihin kenttätarkasteluihin. Raportin kirjoittajat ovat
myös muuten kulkeneet reiteillä viime vuosina kymmeniä kertoja maantie-, retki-, asiointija maastopyöräillen, juosten, kävellen ja autolla.
Käytettyjä laatutavoitteita ja -kriteerejä esitellään laatukäytäväselvitysten liiteraportissa
Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävät ja niiden periaatteet sekä
laatukäytäväselvityksissä käytetyt tavoitteet ja kriteerit. Raportti löytyy esim. täältä:
http://www.jyps.info/images/Asiakirjat/liiteraportti.pdf.
2.1 PÄÄREITTI TOURULAN KAUTTA VAAJAKOSKELLE SEKÄ VAAJAKOSKENTIEN
TÄYDENTÄVÄ REITTI
Kuten luvussa 1 todettiin, laatukäytävällä on yksi linjaus ydinkeskustasta Yrjönkadulle ja
Rauhalahdesta Vaajakoskelle. Yrjönkadun ja Rauhalahden välillä pääreitillä on kaksi
linjausta. Selkeyden vuoksi tässä luvussa 2.1 esitetään yhtenäisesti keskustasta Tourulan
kautta Vaajakoskelle kulkevan pääreitin kuvaus, ongelmakohdat ja parannusehdotukset.
Toisen pääreitin analyysi väliltä Yrjönkatu–Rauhalahti esitetään luvussa 2.2.
Reitti alkaa siis Kauppakadulta ja kulkee Ilmarisenkadun, Yrjönkadun, Kinakujan,
Matarakadun ja Tourulantien kautta Vaajakoskentielle, jota reitti seuraa Vaajakoskelle asti.
2.1.1 KAUPPAKADUN KÄVELYKATU VÄLILLÄ ASEMAKATU–ILMARISENKATU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Kauppakadun kävelykatuosuutta pitkin.
Pituus: Noin 0,3 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa ydinkeskustasta kävelykadun Kompassilta muiden laatukäytäväreittien tavoin.
Kompassilta reitti kulkee noin 300 metriä koilliseen Kauppakadun kävelykatua pitkin.
Matkalla ylitetään Väinönkatu, jolla autoliikenne on toistaiseksi sallittua. Osuus päättyy
Aren aukion koilliskulmaan, josta alkaa autoliikennepainoitteinen Ilmarisenkatu.
Osuus on Jyväskylän vilkkain kävely- ja pyöräilykatu, jolla ihmiset kulkevat kaikkiin
mahdollisiin suuntiin varsinkin kävellen. Tämä tuottaa elävyyden lisäksi kadun suurimmat
ongelmat liikennekäytön kannalta eli ajoittaisen ahtauden ja muiden kulkijoiden
väistelemistarpeen. Pyörille ei ole merkittyä ajolinjaa, ja kadulla on ihmisten lisäksi paljon
kiinteitä esteitä kuten terasseja ja tolppia, joten pyöräilijä joutuu mutkittelemaan kadulla
puolelta toiselle. Tapahtumien aikaan katu on usein lähes täysin tukossa. Toisaalta
nimenomaan tällainen elävän kävelykadun pitääkin olla. Pyöräilyn kannalta suurin ongelma
onkin siinä, ettei keskustassa Kauppakadun ja kävelykadun lisäksi oikeastaan ole muita
toimivia pitkittäissuuntaisia reittejä. Sekä Yliopistonkadun että Vapaudenkadun reitit ovat
pätkittäisiä ja mutkittelevia, molemmilla on runsaasti ikäviä reunatukia jne.
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Osuuden pahimmat este- ja näkemäongelmat aiheutuvat kesäaikaan keskelle katua
sijoitetuista kukkaruukuista. Kukkaruukut ovat niin isoja ja korkeita, että niiden takaa voi
joku kävellä tai pyöräillä täysin huomaamatta suoraan eteen. Vaarallisin näistä ruukuista
on sijoitettu Aren aukiolle Hemingwaysin terassin viereen – eli laatukäytäväreitin suoralle
ajolinjalle sekä pyöräparkin ja Vapaudenkadulta tulevan kujan eteen. Ruukun luona sattuu
jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, kun eri suuntiin kulkevat eivät huomaa ajoissa toisiaan.
Osuuden ainut risteys on Väinönkadun ylitys. Bussit, taksit ja luvattomat henkilöautot
ajavat Väinönkatua melko kovilla vauhdeilla, joten risteyksessä tapahtuu usein vaara- ja
läheltä piti -tilanteita. Risteyksessä on myös kaksi matalaa terävää kivistä reunatukea,
jotka vähentävät pyöräilijän mahdollisuuksia havainnoida ympäristöään ja vaikeuttavat
erityisesti lastin kanssa pyöräilemistä. Väinönkatua kaakkoon ei voi pyöräillä
liikennesääntöjen mukaisesti, koska yksisuuntaisella kadulla saa toistaiseksi autoilla ja
pyöräillä vain kaakosta luoteeseen – käytännössä kadulla kuitenkin pyöräillään molempiin
suuntiin. Väinönkatu muuttuu onneksi kävelyalueeksi lähitulevaisuudessa.
Aren aukion suihkulähteen vieressä on vaarallinen matala musta tolppa. Tolppa on
vaarallinen keskustan suuntaan pyöräiltäessä, jos joutuu väistämään edessä olevia
jalankulkijoita – matalaa tolppaa ei välttämättä lainkaan huomaa jalankulkijoiden takaa.
Kävelykadulla on laattapinnoite, joka on pyörälläkin miellyttävä ajaa. Paikoitellen
laatoituksessa on pieniä vaurioita.
Osuudella ei ole opastusta, joten ilman karttaa vierailijalla ei ole mitään tietoa esimerkiksi
siitä, miten päästä vaikkapa Vaajakosken suuntaan. Erityisesti Kompassille ja Aren
aukiolle, laatukäytäväreitin yhdelle keskeiselle epäjatkuvuuskohdalle, kaivattaisiin
viitoitusta. Vähintään Kompassille tarvittaisiin myös Jyväskylän keskeiset kävely- ja
pyöräreitit esittävä karttataulu. Tällainen karttataulu varmasti lisäisi myös reittien käyttöä.
Valaistus on osuudella riittävä.
Kompassin ympäristön parkkiongelmia on käsitelty Mustalammen suunnan
laatukäytäväselvityksessä. Parkkiongelma on samantyyppinen Aren aukiolla ravintola
Popparin edustalla. Väinönkadun risteyksen molemmin puolin parkkitilaa ei ole riittävästi,
ja käytetyt telinemallit ovat huonompia kuin Kompassilla tai Aren aukiolla.

Reittikuva 1. Laatukäytävän alkupiste
Kauppakadun kävelykatualueen Kompassilla.
Alkupisteessä ei ole opasteita eikä karttataulua
kävelyn ja pyöräilyn pääreiteistä.

Reittikuva 2. Väinönkadun risteyksessä on terävät
kiviset reunatuet. Heti risteyksen jälkeen
kukkaruukut aiheuttavat kesäaikaan hankalan
näkemäongelman.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU
Kaupunki,
investoinnit.

1

Kompassi.

Ei opastusta, missään ei
kerrota reiteistä eri
suuntiin. Mihin suuntaan
pitää lähteä, jos on
menossa vaikkapa
Vaajakoskelle?

Lisätään karttataulu, jossa näkyvät
keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Lisätään myös viitoitus. Tällainen on
myös yleinen käytäntö monissa maissa
ja pyöräily-ystävällisissä kaupungeissa.

2

Kompassin
ympäristö.

Pyöräparkit ovat
riittämättömiä ja käytetyt
telinemallit
vahingoittavat pyöriä
(pyöräpaikat on sijoitettu
liian tiiviisti).

Selvitetään pyöräparkin
Kaupunki,
laajentamismahdollisuudet Asemakadun investoinnit.
kävelykaturemontin yhteydessä.
Hankitaan pyörätelineitä, joissa
pyöräpaikkoja ei ole sijoitettu liian
lähekkäin, ja jotka ovat mieluiten
katettuja. Ks. lisää: www.jyps.info >
Pyöräily > Laadukkaat pyöräparkit.

3

Kompassilta
Aren aukiolle,
noin 200 m.

Leveys- ja
esteongelmaa: pylväitä,
terasseja ja muita
rakenteita.

Ahtaudelle ei sinänsä ole tehtävissä juuri mitään, mutta taulukon kohdassa 11
mainitut yksisuuntaiset pyöräkaistat
voisivat selkiyttää ja tehostaa liikennettä.
Kannattaa myös kehittää muita
pitkittäissuuntaisia keskustan reittejä.

4

Halosen edusta,
100 metriä
osuuden alusta,
Brick'sin edusta,
reilut 150 m
osuuden alusta,
ja Aren aukio,
noin 200 m
osuuden alusta.

Kesäaikaan isoja ja
korkeita kukkaruukkuja,
jotka peittävät
näkyvyyttä pahasti.
Erityisesti Aren aukion
kukkaruukku on sijoitettu
vaarallisesti.

Kannattaa selvittää vähintään ruukkujen Kaupunki,
sijoittamista turvallisemmin. Erityisesti
ylläpito.
Aren aukion ruukkua ei missään
tapauksessa kannata laittaa uudelleen
kesän 2010 sijainnille.

5

Väinönkadun
risteys.

Kaksi terävää
reunatukea, bussit ja
luvattomat henkilöautot
ajavat välillä vaarallisen
kovaa, eivätkä
kävelykadulla kulkijat
useinkaan osaa varoa
autoja riittävästi.

Ongelmat poistunevat kävelykatualueen laajetessa Väinönkadulle.

6

Väinönkadun
risteyksen
molemmin
puolin.

Pyöräparkit ovat
riittämättömiä ja ahtaita
sekä vahingoittavat
pyöriä. Telineiden
pyöräpaikat on sijoitettu
liian tiiviisti, eivätkä
irtotelineet tue pyöriä
riittävästi.

Toteutetaan kunnolliset pyöräparkit
Väinönkadun kävelykaturemontin
yhteydessä. Hankitaan pyörätelineitä,
joissa pyöräpaikkoja ei ole sijoitettu liian
lähekkäin, ja jotka ovat mieluiten
katettuja.

7

Väinönkatu
Matkakeskuksen
suuntaan.

Liikennesääntöjen
Ongelma poistunee Väinönkadun
mukainen pyöräileminen kävelykaturemontin yhteydessä. Jos
ei ole mahdollista.
remontti viivästyy, toteutetaan myös
Kauppakadun risteyksestä
Matkakeskuksen suuntaan eroteltu
pyörätie.
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Kaupunki,
investoinnit.

Kaupunki,
investoinnit.

8

Aren aukio.

Ehkä Jyväskylän tärkein
laatukäytäväreittien
haarautumiskohta. Ei
tiedä, mihin
laatukäytäväreitit
jatkuvat. Ei viitoitusta.

Lisätään opasteviitoitus sekä
karttataulu, jossa näkyvät keskeiset
jalankulku- ja pyöräreitit.
Kulkijoita voidaan ohjata myös
katumerkinnöillä.

Kaupunki,
investoinnit.

9

Aren aukio,
suihkulähteen
vieressä.

Matala musta tolppa
vaarallisesti ajolinjalla
keskustan suuntaan
pyöräiltäessä.

Selvitetään voiko tolppaa siirtää
lähemmäksi suihkulähdettä. Jos mitään
muuta ratkaisua ei ole, merkitään tolppa
kirkasvärisellä huomioteipillä.

Kaupunki,
ylläpito, ja
kauppakeskus
Kolmikulma.

10

Aren aukion
koilliskulmaus,
ravintola
Popparin
edusta.

Pyöräparkki on melko
riittämätön ja käytetty
telinemalli vahingoittaa
pyöriä (pyöräpaikat on
sijoitettu liian tiiviisti).

Selvitetään pyöräparkin
laajentamismahdollisuudet. Hankitaan
pyörätelineitä, joissa pyöräpaikkoja ei
ole sijoitettu liian lähekkäin.

Kaupunki,
investoinnit, ja
kauppakeskus
Kolmikulma.

11

Koko osuus.

Pyöräilylinjan
puuttuminen sekä
mutkitteleminen
esteiden ja
jalankulkijoiden seassa.

Kannattaa harkita pyöräilijöille varatun
kapean väylän maalaamista keskelle
katua. Väylä kannattaisi jakaa kahteen
yksisuuntaiseen kaistaan, näin väylän
tehokkuus maksimoitaisiin.

Kaupunki,
investoinnit.

Reittikuva 3. Aren aukiolla kukkaruukku aiheuttaa
kesäaikaan yhden laatukäytävän vaarallisimman
näkemäongelman. Laatukäytäväreitin suunta on
merkitty keltaisella nuolella. Aukiolta puuttuu myös
opastus – laatukäytävät Palokan suuntaan
kääntyvät ennen kukkaruukkua vasemmalle.

Reittikuva 4. Aren aukion laidalla suihkulähteen
vieressä on matala musta tolppa, jota ei
välttämättä huomaa lainkaan esimerkiksi muiden
kulkijoiden takaa. Tolppa pitäisi siirtää tai
vähintään maalata kirkkaalla värillä.
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Reittikartta 1. Ensimmäinen osuus Kauppakadun Kompassin ja Väinönkadun väliltä. Reittikartat on
laadittu VeloMap.org-pyöräilykartan pohjalle. Velomap puolestaan pohjautuu avoimeen
OpenStreetMap-aineistoon. Kartta-aineistoa saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kartta-aineistojen
lisenssi löytyy osoitteesta http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

Reittikartta 2. Ensimmäinen osuus Väinönkadun ja Ilmarisenkadun väliltä.
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2.1.2 ILMARISENKATU JA YRJÖNKATU VÄLILLÄ KAUPPAKATU–KINAKUJA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Kävely koko matkan reunustavilla jalkakäytävillä, pyöräily ajoradalla.
Pituus: Noin 0,35 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Aren aukion laidalta, jossa Kauppakadun kävelykatualue muuttuu
Ilmarisenkadun autoliikennepainotteiseksi kaduksi. Noin 300 metrin mittaisen suoran
päässä reitti kääntyy 90 astetta vasemmalle Yrjönkadulle. Osuus päättyy Yrjönkadun ja
Kinakujan risteykseen. Osuudella on nelikaistaisen Kalevankadun iso liikennevalo-ohjattu
risteys ja pienimuotoisempi Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun risteys. Osuudella on runsaasti
kävely- ja pyöräliikennettä. Autoliikennettä on jonkin verran lähinnä Kauppakadun ja
Kalevankadun välisellä alueella erityisesti Kolmikulman parkkihallin vuoksi.
Osuuden alussa kävelykadun laatoituksen ja Ilmarisenkadun asfaltoinnin liittymiskohdassa
on terävä reunakiveys, joka haittaa lähinnä keskustan suuntaan pyöräiltäessä.
Reunakiveyksen jälkeen vasemmalla ovat Kolmikulman parkkihallin sisään- ja uloskäynnit.
Erityisesti keskustan suuntaan kadun luoteisreunaa kävellessä tai pyöräillessä joutuu usein
väistämään parkkihallin autoliikennettä. Kolmikulman kiinteistö ja ajoliittymien ovet ovat
aivan kiinni jalkakäytävässä, joten kohdassa on myös melko vaarallinen näkemäongelma
eritoten parkkihallin uloskäynnin osalta. Ongelmaa korostaa se, että jalkakäytävä
kävelykadun ja Kalevankadun välillä on liikennemäärään nähden kapeahko.

Reittikuva 5. Osuuden alkupisteessä kävelykatualue muuttuu Ilmarisenkadun autoliikennepainotteiseksi
kaduksi. Suositeltavat pyöräilylinjat on merkitty keltaisella ja ongelmakohdat punaisella. Ehkä
merkittävin ongelma on jalkakäytävillä pyöräileminen – punaiset nuolet osoittavat näitä ajolinjoja.
Vasemmassa reunassa pyöräilijä ohittaakin kävelijää ahtaalla jalkakäytävällä. Vasemmassa reunassa
ovat myös parkkihallin sisään- ja uloskäynnit, jotka tuottavat kadulle varottavaa autoliikennettä.
Kävelykadun ja ajoradan liitoskohdassa on terävä reunatuki ja mukulakiveä.
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Parkkihalliliikenteen lisäksi Ilmarisenkadun ja kävelykadun vaihettumisalueella on
yllättävän paljon ympäri kääntyvää autoliikennettä. Ilmarisenkadun ajorata päättyy
pistomaisesti parkkihallin sisäänkäyntien ja kävelykadun luo, joten kadun päässä, yleensä
kävelykadun puolella, on autoliikennettä, joka pyrkii kääntymään ympäri ja palaamaan
Ilmarisenkatua takaisin Kalevankadun risteykseen. Myös pysähtyneitä purkavia,
kuormaavia tai odottavia autoja on alueella usein yllättävän paljon.
Osuuden alun ja Kalevankadun risteyksen välillä pyöräilyreitti on selvästi varsin epäselvä
molempiin suuntiin. Varmasti lähemmäs puolet kävelykadun suunnasta tulevista pyöräilee
Ilmarisenkadun jalkakäytävillä sallitun ajoradan sijasta. Kalevankadun kevytväylältä
kävelykadulle kuljettaessa varmaan 90 prosenttia pyöräilee Ilmarisenkadun jalkakäytävillä.
Miksi ihmiset käyttäytyvät edellä mainitusti? Lähtökohtaisesti ongelma koskettaa lähinnä
pyöräilemistä kävelykadun ja Kalevankadun ainoan eli lounaispuoleisen kevytväylän (ja
samalla laatukäytävän täydentävän reittiyhteyden, ks. luku 2.2.2) välillä – ja tällä reitillä
liikennesääntöjen vastainen kulkeminen on selvästi nopeampaa ja sujuvampaa kuin
liikennesääntöjen mukainen liikkuminen. Jos pyöräilee kävelykadun suunnasta
Ilmarisenkatua ja aikoo kääntyä oikealle Kalevankadun kevytväylälle, niin jalkakäytävä
näyttää selvästi pyöräilykelpoiselta, mitään pyöräilyn kieltäviä merkkejä ei ole, eikä
jalkakäytävän kautta kulkiessaan tarvitse jäädä odottamaan risteyksen liikennevaloja.
Ongelma on vielä konkreettisempi Vapaudenkadun suunnasta Kalevankadun kevytväylää
tultaessa: jos aikoo kulkea kävelykadulle, niin Kalevankadun kevytväylää ja
Ilmarisenkadun kaakkoispuolista jalkakäytävää voi pysähtymättä pyöräillä kävelykadulle –
liikennesääntöjen mukaisesti ajaessaan pitäisi pysähtyä Ilmarisenkadun liikennevaloihin,
ylittää vihreällä katu suojatietä pitkin, kääntyä vasemmalle ajoradan reunaan, ajaa sata
metriä ajorataa, ja nousta lopuksi reunakiveyksen yli kävelykadulle. Ei liene kovin kaukaa
haettua todeta, että tällainen liikennekäytös on monille turhan hidasta ja tuntematontakin –
etenkin kun liikenneympäristö ei mitenkään opasta tällaisiin ajolinjoihin, eikä pyöräilyä
koskevia liikennesääntöjä opeteta käytännössä missään. Liikennesääntöjen vastaisesti
risteyksessä pyöräilleiden ihmisten kanssa jutellessa juuri kukaan ei edes tiedäkään
tehneensä mitään väärää. Jos kerran kävelykadulla saa pyöräillä, niin miksei kiinteästi
kävelykatuun liittyvillä väylillä – varsinkin, kun kävelykadulta tultaessa ei ole minkäänlaisia
merkkejä pyöräilyoikeuden päättymisestä? Harva tuntee kunnolla jalkakäytävien,
kevytväylien ja ajoratojen välillä liikkumisen keskeisetkään periaatteet.

Reittikuva 6. Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteysalueen ongelmat erottuvat Google Street View
-näkymään pohjautuvassa kuvassa erinomaisesti. Pyöräileminen laatukäytävän pääreitillä on vielä
selkeää (keltaiset viivat), mutta liikennesääntöjen mukainen liikkuminen Ilmarisenkadun ja
Kalevankadun välillä (siniset viivat) on useimmille liian hankalaa. Suojatien kautta kulkiessa joutuu
pysähtymään liikennevaloihin ja varomaan teräviä reunatukia. Moni pyöräileekin jälkimmäisellä reitillä
suoraan Ilmarisenkadun jalkakäytävää (punainen viiva).
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Kalevankadun risteyksen jälkeen suurin osa pyöräilee
siististi ajoradalla. Tämä onkin suotavaa, sillä edellä
mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta Ilmarisenkadun
ajoradalla on nopeampi, sujuvampi ja turvallisempi
pyöräillä kuin ympäröivillä jalka- tai mahdollisilla
kevytväylillä. Kevytväyliä ei kadulle edes kannata harkita,
koska liikenne ajoradalla toimii hyvin, ja molemmilla
reunustavilla jalkakäytävillä on näkemäongelmia.
Aiemmin mainitun parkkihallin lisäksi ennen
Kalevankadun risteystä on näkemäongelmainen
kerrostalon tonttiliittymä, ja Kalevankadun risteyksen
jälkeen näitä on useita molemmin puolin. Autoliikenteen
määrä tai laatukaan ei mitenkään erityisesti haittaa
Ilmarisenkadun ajoradalla pyöräilemistä – päinvastoin
pyöräilijä liikkuu kadulla usein aivan samaa vauhtia kuin
autotkin. Harmillisesti suomalaiset usein vierastavat
ajoradoilla pyöräilemistä, vaikka keskustoissa ja
asuntokaduilla ajoradat ovat usein erillisiä kevytväyliä
selvästi parempia vaihtoehtoja – suomalaiset totutetaan
pienestä pitäen pyöräilemään kaikkialla muualla paitsi
autojen kanssa samoilla väylillä.

Reittikuva 7. Ilmarisenkatua
Kalevankadun risteyksen jälkeen.
Ajoradalla pyöräileminen on selkeää
ja nopeaa. Pyöräkaistat
parantaisivat tilannetta entisestään.

Pitkittäissuuntaisen liikenteen kannalta Kalevankadun risteyksen keskeisin ongelma on se,
etteivät liikennevalot tunnista ajoradalla kulkevia pyöriä. Ilta- ja yöaikaan valot näyttävät
koko ajan vihreää Kalevankadulle kulkeville autoille, joten Ilmarisenkatua pyöräilevien on
surutta poljettava päin punaisia. Esimerkiksi toinen tämän raportin kirjoittajista on pyöräillyt
Kalevankadun risteyksessä lukuisia kertoja päin punaisia. Tässä näkee, ettei
risteysjärjestelyissä ole juurikaan mietittyä pyöräilyä. Vastaavia risteyksiä on Jyväskylässä
muuallakin, esimerkiksi Kilpisenkadulla.
Kalevankadun risteyksessä Kalevankadun kevytväylällä on molempiin suuntiin reunatuet.
Ilmarisenkadun, Yrjönkadun ja Kinakujan risteysalueella on kaksi noppakivistä rakennettua
korotettua suojatietä. Suojatiet ovat näyttävän näköisiä, mutta lastissa pyöräillessä ne
mielellään kiertää vaikka jalkakäytävän kautta.
Osuudella ei ole viitoitusta. Kunnollinen viitoitus tarvitaan erityisesti Yrjönkadun
risteykseen, jossa on laatukäytävän merkittävä epäjatkuvuuskohta. Ensimmäinen pääreitti
kääntyy 90 astetta vasemmalle Yrjönkadulle, kun taas toinen, myöhemmin käsiteltävä,
pääreitti jatkuu kymmenen metriä suoraan ja kääntyy sitten 90 astetta oikealle eli toiseen
suuntaan Yrjönkatua.
Asfaltin kunto osuudella on ajoradoille tyypillisesti parempi kuin reunustavilla jalka- ja
kevytväylillä. Kalevankadun ja Yrjönkadun risteysten välissä on joitain epätasaisuuksia.
Valaistus on osuudella riittävä.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Reunatuki on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

1

Osuuden alku,
kävelykadun ja
Ilmarisenkadun
ajoradan
liittymiskohta.

Terävähkö reunatuki,
ympärillä mukulakiveä.
Lastin kanssa
kävelykadun suuntaan
pyöräillessä mielellään
väistää kiveyksen
jalkakäytävän kautta.

2

Osuuden alku,
Kolmikulman
parkkihallin
uloskäynti.

Näkemäongelma
Lisätään varoituskyltti parkkihallin
Kauppakeskus
Ilmarisenkadun luoteisen ajorampille ennen uloskäyntiä. Ks. myös Kolmikulma.
jalkakäytävän ja
taulukon kohta 3.
ajoradan sekä
parkkihallin uloskäynnin
välillä.

3

Osuuden alusta Kapeahko jalkakäytävä.
Kalevankadun
risteykseen,
Kolmikulman
puolella, 50 m.

Tutkitaan mahdollisuudet poistaa
Ilmarisenkadun varren kaksi
pysäköintipaikkaa ja leventää
Kolmikulman puoleista jalkakäytävää.

4

Osuuden alusta
Kalevankadun
risteykseen,
erityisesti
liikenteellisesti
vilkkaampi
kadun
kaakkoispuoli,
noin 50 m.

Ks. taulukon kohdat 1, 7 ja 12. Näiden
Kaupunki,
kohtien toteuttaminenkaan ei vielä
investoinnit.
ratkaisse ongelmaa täysin, vaikka
helpottaa sitä merkittävästi –
kaksisuuntaisten kevytväylien ja
yksisuuntaisten ajoratojen yhdistäminen
turvallisesti ja luontevasti on vaikeaa.
Ilmarisenkadun ajoradalta keskustan
suunnasta voitaisiin kuitenkin toteuttaa
yleisimpään kääntymissuuntaan oikealle
Kalevankadun kevytväylälle
pyöräilijöiden oma kääntymiskaista jo
ennen risteyksen liikennevaloja – näin
pyöräilijä pystyisi kulkemaan sujuvasti
pysähtymättä Vapaudenkadun
suuntaan. Toisena vaihtoehtona ovat
pyöräilijöiden liikennevalot, joilla voisi
kääntyä oikealle, vaikka autoilla on
punaiset valot. Kalevankadun
kevytväylältä voitaisiin maalata ohjaava
pyöräkaista Ilmarisenkadun ajoradalle
kävelykadun suuntaan.

5

Oikealla puolella Näkemäongelma
noin 60 m
kerrostalon liittymän ja
osuuden alusta. tonttia reunustavan
pensasaidan vuoksi.

Madalletaan pensasaitaa. Ei toteuteta
kevytväylää nykyiselle jalkakäytävälle.
Ks. myös taulukon kohta 12.

Kaupunki,
ylläpito, ja
kiinteistö.

6

Ilmarisenkadun Kiviset reunatuet
ja Kalevankadun molempiin suuntiin.
risteys,
Kalevankadun
kevytväylä.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Ilmarisenkadun Pyöräilijöille ei paikkaa
ja Kalevankadun ryhmittäytyä.
risteys.

Toteutetaan risteykseen uuden
Kaupunki,
lainsäädännön mahdollistamat värilliset investoinnit.
pyörätaskut. Ks. myös taulukon kohdat 4
ja 12.

Hankala pyöräillä
erityisesti Kalevankadun
kevytväylän ja
kävelykadun välillä
liikennesääntöjen
mukaisesti.
Kävelykadulta tultaessa
pyöräiltävä väylä ei jatku
ajoradalle kovin
sujuvasti. Pyöräillään
yleisesti jalkakäytävillä.
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Kaupunki,
investoinnit, ja
kauppakeskus
Kolmikulma.

8

Ilmarisenkadun Liikennevalot eivät
Kehitetään valojen tunnistimia.
ja Kalevankadun tunnista pyöriä, ja ilta- ja
risteys.
yöaikaan valot näyttävät
aina vihreää
Kalevankadulla
kulkeville autoille, joten
ko. aikaan risteyksen yli
pitää polkea päin
punaisia.

Kaupunki,
investoinnit.

9

Ilmarisenkadun Ei viitoitusta.
ja Kalevankadun
risteys.

Lisätään viitoitus keskeisiin suuntiin.

Kaupunki,
investoinnit.

10

Ilmarisenkadun, Kaksi noppakivistä
Yrjönkadun ja
suojatietä, noin 20 m
Kinakujan
kumpikin.
risteysalue.

Harkitaan jatkossa tarkasti
noppakiviosuuksien toteuttamista
erityisesti pyöräilyn pääväylille.

-

11

Ilmarisenkadun
ja Yrjönkadun
risteys.

Merkittävä
laatukäytäväreittien
haarautumiskohta. Ei
viitoitusta.

Lisätään aukiolle karttataulu ja
opasteviitat. Kulkijoita voidaan ohjata
myös katumerkinnöillä.

Kaupunki,
investoinnit.

12

Koko osuus.

Pyöräily
liikennesääntöjen
mukaisesti ajoradalla; ei
kevytväyliä tai
pyöräteitä. Ihmiset
arastelevat turhaan
ajoradoilla pyöräilemistä.

Toteutetaan osuudelle värilliset
pyöräkaistat, jotka osoittavat pyöräilijän
paikan ja rohkaisevat pyöräilemään
ajoradalla. Ks. myös taulukon kohta 7.

Kaupunki,
investoinnit.

Reittikuva 8. Ilmarisenkadulta ensimmäinen pääreitti kääntyy vasemmalle Yrjönkadulle ja toinen
oikealle myöskin Yrjönkadulle. Risteysalueella on molemmilla pääreiteillä kaksi mukulakivistä
suojatietä. Risteyksessä ei ole nykyään opasteita.
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Reittikartta 3. Toinen osuus Kauppakadun ja Kalevankadun väliltä.

Reittikartta 4. Toinen osuus Kalevankadulta eteenpäin.

Reittikartta 5. Toinen osuus Ilmarisenkadulta Kinakujalle.
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2.1.3 KINAKUJA JA MATARANKATU VÄLILLÄ YRJÖNKATU–RUSOKINKATU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan yhdistetty kevytväylä.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Yrjönkadun ja Kinakujan risteyksestä, jossa ajoradalla pyöräileminen päättyy
ja siirrytään autoteistä erilliselle yhdistetylle kevytväylälle. Osuudella on Touru- ja
Ailakinkatujen kohdalla kevytväyläristeykset. Lisäksi Tourujoen molemmin puolin väylältä
lähtee polkureittejä. Rusokinkadun lähellä väylän ylitse kulkee autoliittymä kahden
kiinteistön pihaan. Noin 500-metrinen osuus päättyy Rusokinkadun risteykseen. Osuus on
pyöräilyn ja jalankulun kannalta miellyttävästi melko suora, tasainen ja maisemiltaan
viehättävä.
Osuuden alussa suojatien kohdalla on terävä kivinen reunatuki, joka on erityisesti
liukkaalla kelillä suorastaan vaarallinen. Ilmarisenkadun suunnasta pyöräillään risteykseen
ajorataa, joten reunakivi ylitetään vinoittain – ylittämisessä on se riski, että eturengas
tarttuu kiinni kiveykseen ja pyörä kaatuu alta. Myös kadun toisella puolella on samanlainen
reunatuki.
Osuuden alussa on laattapinta vajaan sadan metrin matkalta. Pinta on kuitenkin melko
miellyttävä ja helppo pyöräillä. Tourukadun risteyksen jälkeen, heti laattapinnan loputtua,
asfaltissa on melko paha railo ja töyssy. Tämän jälkeen asfaltti on melko vanhaa ja
kulunutta, mutta kuitenkin vielä toimivaa.
Tourukadulta luoteesta laatukäytäväreitille tultaessa ajoradan päässä on loivahko kivinen
reunatuki. Myös toisesta suunnasta Tourukadulta tultaessa ajoradan ja kymmenmetrisen
kevytväylän liitoskohdassa on loiva reunatuki – kyseinen vinoittain ylitettävä kiveys ei
harvinaisesti kuitenkaan käytännössä haittaa pyöräilemistä.

Reittikuva 9. Yrjönkadun ja Kinakujan risteyksessä Reittikuva 10. Tourujoen ylittävällä sillalla
on ikävän terävä reunatuki, joka pitää vielä ylittää maisema on varsin miellyttävä. Asfaltti on melko
vaarallisesti vinoittain.
vanhaa ja kulunutta.
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Tourujoen ylityksen jälkeen, noin 150 metriä osuuden alusta, asfaltissa on kapeita railoja.
Ailakinkadun kärjen kohdalla väylälle tulee liittyviltä hiekkapintaisilta kevytväyliltä hiekkaa
ja soraa. Muutaman kymmenen metrin päässä yliopiston viestintätieteiden laitokselle
vievän liittymän alussa on pahoja epätasaisuuksia. Vieressä varsinaisen laatukäytävän
puolella on joitain railoja ja epätasaisuuksia.
Noin 150 metrin matkalla ennen Rusokinkatua kevytväylän runkoa ei ole tehty kovin hyvin.
Edellä mainittujen ongelmien lisäksi pätkällä on muutaman kymmenen metrin matkalla
melko pahoja railoja, ja vähän myöhemmin, satakunta metriä ennen osuuden loppua,
pahoja epätasaisuuksia, railoja ja monttuja. Ennen Rusokinkatua muutaman metrin
matkalla on vielä epätasaisuuksia ja töyssy. Pätkällä on myös jo joitain tuoreesti korjattuja
kohtia, ja keväällä routa nostaa joitain kohtia koholle. Keväällä 2010 Ailakinkadun ja
Rusokinkadun välinen pätkä oli melkoisen hankalasti pyöräiltävissä kaikkien
epätasaisuuksien sekä vesimonttujen, lumilaikkujen ja jäätyneiden läikkien vuoksi.
Osuudella valaistus on riittävä. Osuuden alkuun Yrjönkadun ja Kinakujan risteykseen
tarvittaisiin opastus – risteys on yksi merkittävä laatukäytävän epäjatkuvuuskohta.

Reittikuva 11. Ailakinkadulla kevytväylän pinnoite ja runko eivät ole kovin hyvässä kunnossa.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Yrjönkadun ja
Kinakujan
risteys.

Terävä kivinen reunatuki, Reunatuet on poistettava.
johon pyöräillään
keskustan suunnasta
vaarallisesti vinoittain.
Reunatuki myös
liittyvällä reitillä kadun
toisella puolella.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Yrjönkadun ja
Kinakujan
risteys.

90 asteen käännös, ei
Lisätään viitoitus. Kulkijoita voidaan
tiedä, mihin laatukäytävä ohjata myös katumerkinnöillä tai
jatkuu. Ei viitoitusta.
vastaavilla.

Kaupunki,
investoinnit.

3

Kinakujan ja
Tourukadun
risteys.

Kivinen reunatuki
Tourukatua luoteesta
tultaessa.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Kinakujan ja
Epätasaisuuksia, töyssy, Tasoitettava pikaisesti.
Tourukadun
railoja.
risteysalue, noin
10 m.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Tourujoen
Joitain kapeita railoja.
ylityksen
jälkeen, noin
150 m osuuden
alusta, 20 m.

Tasoitettava seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Ailakinkadun
kärjen
risteysalue.

Risteäviltä
hiekkapintaisilta
kevytväyliltä tulee
hiekkaa. Hieman
epätasainen asfaltin
reuna.

Liittyvien hiekkapintaisten kevytväylien
alkuja kannattaa asfaltoida muutaman
metrin matkalta seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Noin 35 metriä
Ailakinkadun
kärjestä.

Kevytväyläliittymän
alussa epätasainen
asfaltti.

Tasoitettava seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Noin 35 metriä
Ailakinkadun
kärjestä, 10 m.

Joitain railoja ja
epätasaisuuksia.

Railot ja epätasaisuudet on tasoitettava. Kaupunki,
ylläpito.

9

Noin 100 metriä Epätasaisuuksia,
Kannattaa harkita koko pätkän
Ailakinkadun
paikkoja, railoja, routivaa kunnostamista. Ks. myös taulukon
kärjestä, noin
ym.
kohdat 9–12.
150 m osuuden
loppuun asti.

Kaupunki,
investoinnit.

10

Noin 100 metriä
Ailakinkadun
kärjestä, noin
20 m.

Melko pahoja
epätasaisuuksia ja
pitkittäissuuntaisia
railoja, yksi montulla
oleva kaivonkansi.

Alue on tasoitettava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.

11

Noin 140 metriä
Ailakinkadun
kärjestä, noin
30 m.

Asfaltti on noussut
korkeaksi harjanteeksi,
railoja, puuttuu pala
asfalttia.

Alue on t asoitettava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.

12

Juuri ennen
Rusokinkadun
risteystä.

Epätasaista, töyssy.

Alue on tasoitettava seuraavan remontin Kaupunki,
yhteydessä.
ylläpito.

Tasoitetaan kiveykseen reitti pyörille.
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Reittikartta 6. Kolmas osuus Yrjönkadun ja Tourujoen väliltä.

Reittikartta 7. Kolmas osuus Tourujoelta Matarankadulle.

Reittikartta 8. Kolmannen osuuden loppu.
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2.1.4 TOURULANTIE VÄLILLÄ RUSOKINKATU–VAAJAKOSKENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan yhdistetty kevytväylä.
Pituus: Noin 0,6 km.
Korkeusprofiili: Muuten tasainen, mutta notkelma Tourulantien alittavan tunnelin kohdalla.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Rusokinkadun risteyksestä ja päättyy noin 600 metrin päässä Tourulantien,
Seppäläntien ja Vaajakoskentien risteysalueelle. Kevytväylä jatkuu osuudella pääosin
autoteistä erillisenä, vain osuuden lopussa väylä on autotien vieressä. Osuus ei silti ole
yhtä miellyttävä ja rauhallinen kuin edellinen. Osuudella on viisi kevytväyläristeystä, joista
kaksi on erittäin vilkkaita, ja kolme ajorataristeystä. Osuuden alussa kuljetaan
parkkipaikalta liikekeskukseen laatukäytäväreitin ylitse.
Rusokinkadun risteyksessä joutuu usein varomaan autoja, jotka kiihdyttävät kadulla
jompaan kumpaan suuntaan – jostain syystä Rusokinkadulla ajetaan varsin lujaa.
Näkemätkään eivät ole parhaat mahdolliset puiden vuoksi. Risteyksessä on jyrkähkö
asfalttinen reunaluiska. Kivääritehtaankadun suuntaan käännyttäessä liikennemerkkitolppa
on ajolinjalla. Kivääritehtaan suuntaan ei ole kevytväylämerkkiä, vaikka kyseessä on
yhdistetty kevytväylä.
Muutama kymmenen metriä Rusokintien risteyksestä kaivonkansi on montulla. Tämän
jälkeen pinnoitteen kunto heikkenee: asfaltti on karheaa, halkeillutta ja paikkailtua.
Ongelma jatkuu noin 400 metriä Tourulantien alittavalle tunnelille. Tunnelin jälkeen asfaltin
kunto paranee, vaikkei asfaltti vieläkään ole erityisen sileää.
Sata metriä osuuden alusta reunustavat pensaat ja puut muodostavat este- ja
näkemäongelmaa parin kymmenen metrin matkalla. Pusikon vierestä lähtevällä väylällä ei
ole kevytväylämerkkiä. Samassa kohdassa kevytväylän omat valopylväät loppuvat jostain
syystä, joten noin 250 metrin matkan reitillä on täysin riittämätön valaistus.

Reittikuva 12. Laatukäytävän ja Rusokinkadun risteys kuvattuna Tourulantien suunnasta. Vasemmassa
reunassa asfaltissa on vaurioita. Oikeassa reunassa nähdään jyrkähkö reunaluiska, liikennemerkki
ajolinjalla Tourulantien suuntaan käännyttäessä ja näkemäongelmaa aiheuttava puu. Risteykseen
kannattaisi harkita korotetun suojatien toteuttamista. Kuva perustuu Google Street View -näkymään.
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K-Rauta Tourutornin kulmalla kiinteistö ja puut muodostavat näkemäongelmaa.
Näkemäongelmaa on myös Tourutornin parkkipaikalta tulevan ajorataliittymän luona.
Parkkipaikan vierellä asfaltti on epätasaista ja paikkailtua noin 30 metrin matkalta. Lähes
saman matkan väylä on kapeahko ja sen reuna epäselvä. Parkkipaikan kevytväyläliittymä
on asfaltoitu turhan suppealta alueelta, joten väylälle kulkeutuu hiekkaa ja soraa.

Reittikuva 13. Reunustavat puut ja pensaat
kasvavat osin kevytväylän puolella. Asfaltissa on
runsaasti halkeamia ja paikkauksia. Väylällä ei ole
lainkaan valaistusta.

Reittikuva 14. Tourutornin kulmalla on
näkemäongelmia kiinteistön ja pensaiden vuoksi.
Parkkipaikan liittymästä valuu väylälle soraa.
Väylä on huonokuntoinen ja kapeahko.

Tourulantien alittavan tunnelin seutu on tunnetusti moniongelmainen ja vaarallinen –
alikulun toteutusta voi pitää epäonnistuneena. Notkelmassa sijaitseva alikulku on
näkemäongelmainen tunnelin reunojen sekä reunustavien puiden ja pensaiden vuoksi,
väylä tekee alikulun luona kaksi jyrkkää käännöstä, ja alikulun molempien aukkojen
viereen on sijoitettu risteykset. Keskustan suunnasta tunneliin tultaessa vasemmalle
liittyvälle kevytväylälle ei näe juuri lainkaan maapenkan, sähkökaapin ja pensaiden vuoksi,
oikealle tunneliin ei näe lainkaan tunnelin ja pensaiden vuoksi, asfaltissa on sen verran
vaurioita, että pyöräilijä joutuu tarkkailemaan myös pinnoitteen kuntoa, ja vauhtiakin kertyy
tunneliin notkelmassa sijaitsemisen vuoksi melkoisesti. Tunneliin pyöräillessä voi vain
toivoa, ettei mitään satu. Alikulun toisella puolella risteyksessä tilanne on onneksi hieman
parempi loivemman käännöksen ja rauhallisemman liikenteen ansiosta.

Reittikuva 15. Tourulantien alittava tunneli. Maapenkka, sähkökaappi ja pensaat aiheuttavat vaikeita
näkemäongelmia. Tunneli sijaitsee montussa ja sen edustalle on sijoitettu vilkasliikenteinen risteys.
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Nelostien kahden liittymärampin suojatieylityksissä
on painonapilliset liikennevalot. Esimerkiksi
kevättalvella 2010 osa katkaisimista oli pitkään
lumipenkkojen takana siten, ettei niiden luo päässyt
jalkautumatta pyörän päältä. Päiväsaikaan valot
onneksi vaihtuvat automaattisesti. Toisen risteyksen
luona teräväreunainen pieni sadevesikaivo on
turhan keskellä eli ajolinjalla juurikin
liikennevalopainikkeen luokse.
Osuudelle tarvitaan viitoitus Tourulantien alittavan
tunnelin risteyksiin. Jostain syystä niissä ei
nykyisellään ole lainkaan viitoitusta, toisin kuin
vähän myöhemmin osuuden päätepisteessä
Nelostien toisen liittymärampin ja Seppälän
suuntaan johtavan kevytväylän luona.
Päätepisteenkään viitoituksia ei kyllä huomaa kovin
helposti kylttien pienuuden, korkealle sijoittamisen,
vilkkaan liikenteen ja kaikkien muiden tolppien
vuoksi.

Reittikuva 16. Osuuden päätepisteessä
pienet ja korkealle sijoitetut opasviitat ovat
vaikeasti havaittavissa. Erottuvia
lisäviittoja olisi kätevä sijoittaa sinisellä
ympyrällä merkittyyn kaiteeseen.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Kannattaa loiventaa seuraavan remontin Kaupunki,
yhteydessä.
ylläpito.

1

Rusokintien
risteys.

Jyrkähkö asfaltoitu
reunaluiska.

2

Rusokintien
risteys.

Melko vaarallinen ylitys, Kannattaa harkita töyssyjä Rusokintielle
autojen kovat vauhdit, ei tai suojatien toteuttamista korotettuna.
parhaat näkemät.
Myös huomiovalopylväät ovat yksi
vaihtoehto.

Kaupunki,
investoinnit.

3

Rusokintien
risteys.

Näkemäongelma puun
vuoksi.

Puuta on leikattava.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Kevytväylä
Rusokintien
risteyksestä
Kivääritehtaan
suuntaan.

Liikennemerkkitolppa
ajolinjalla. Ei
kevytväylämerkkiä.

Siirretään tolppaa ja lisätään
kevytväylämerkki.

Kaupunki,
ylläpito.

5

20 metriä
Rusokintien
risteyksestä.

Kaivonkansi montulla.

Tasoitetaan kansi seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

6

20 metriä
Rusokintien
risteyksestä,
noin 400 m.

Asfaltti karkeaa,
Osuus asfaltoitava uudelleen
halkeamia, paikkauksia, lähitulevaisuudessa. Ks. myös kohta 11.
epätasaisuuksia ym.

Kaupunki,
investoinnit.

7

Sata metriä
Rusokinkadun
risteyksestä,
noin 20 m.

Este- ja
näkemäongelma
reunustavien puiden ja
pensaiden vuoksi.

Puita ja pensaita on leikattava.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Sata metriä
Rusokinkadun
risteyksestä,
noin 250 m.

Ei omia valoja, puut
varjostavat autotieltä
tulevaa valoa.

Toteutettava kevytväylälle pikaisesti oma Kaupunki,
valaistus.
investoinnit.
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9

Sata metriä
Ei kevytväylämerkkiä.
Rusokinkadulta,
väylä ajoradan
varteen.

Lisätään merkki.

10

K-Raudan
kulmaus ja Palueen
autoliittymä.

Näkemäongelmia puiden Leikataan puita ja pensaita.
ja pensaiden vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito, ja KRauta
Tourutorni.

11

K-Rauta
Tourutornin
kulmalta, 30 m.

Epätasaista, paikkoja,
Tourutornin
kevytväyläliittymältä
tulee hiekkaa.

Alue on asfaltoitava uudelleen.
Laajennetaan asfaltointia tai laatoitusta
liittymän luona. Ks. myös kohta 6.

Kaupunki,
ylläpito, ja KRauta
Tourutorni.

12

K-Rauta
Tourutornin
kulmalta, 20 m.

Kapeahko väylä,
epäselvä reuna.

Kannattaa harkita väylän leventämistä.
Ks. myös kohdat 6 ja 11.

Kaupunki,
ylläpito.

13

Tourulantien ja
Vapaaherrantie
n kevytväylien
risteysalue ja
Tourulantien
alittava tunneli.

Näkemäongelmia
sähkökaapin,
maapenkan ja
pensaiden vuoksi.

Tutkitaan mahdollisuudet madaltaa
penkkaa ja siirtää sähkökaappia.
Raivataan pensaat risteysalueelta ja
alikulun suuaukon reunoilta.

Kaupunki,
ylläpito.

14

Tourulantien ja
Vapaaherrantie
n kevytväylien
risteys sekä
Tourulantien
kevytväylien
risteys.

Ei viitoitusta.
Epäjatkuvuuskohdat
risteysten ja jyrkkien
mutkien vuoksi.
Erityisesti Seppälän
suunnasta vaarassa
haarautua väärille
reiteille.

Lisätään viitoitus molemmin puolin
Kaupunki,
ennen risteysaluetta, jotta ihmiset ehtivät investoinnit.
reagoida opasteisiin, ja jotta opasteiden
tutkiminen ei aiheuta lisää vaaratilanteita
jo ennestään vaarallisessa risteyksessä.

15

Tourulantien ja
Vapaaherrantien
kevytväylien
risteys.

Vaarallinen risteys ja ajo
tunneliin: kovat vauhdit,
heikot näkemät, jyrkät
mutkat, asfaltissa
vaurioita.

Merkitään kaistat asfalttiin ja myös
Kaupunki,
alikulun kattorakenteisiin. Selvitetään
investoinnit.
voitaisiinko Vapaaherrantielle kääntyville
toteuttaa erillinen kääntymiskaista. Ks.
myös kohdat 6 ja 13.

16

Tourulantien
alittavan
tunnelin
kaakkoispuoli.

Kovat vauhdit, heikot
näkemät, melko
vaarallinen risteys.

Ks. kohta 15. Raivataan pensaita.

17

Nelostien
liittymäramppien
suojatieylitykset.

Painonapilliset
liikennevalot. Toimivat
päiväsaikaan
automaattisesti.

Muutetaan liikennevalot kokonaan
Kaupunki,
automaattisiksi seuraavassa remontissa. investoinnit.

18

Nelostien toisen Sadevesikaivo
liittymärampin
ajolinjalla.
suojatien luona.

Merkitään reunat kirkkaalla
huomiovärillä. Vältetään jatkossa
kaivojen rakentamista vastaaville
sijainneille.

19

Tourulantien ja Haarautumiskohta:
Vaajakoskenlaatukäytävä Seppälään
tien risteysalue. kääntyy vasemmalle ja
Vaajakoskelle oikealle.
Opasteviitat pienet,
korkealla, eikä niitä ehdi
vilkkaassa risteyksessä
havainnoimaan.

Isommat lisäviitat voisi kiinnittää
Kaupunki,
molemmista päistään kevytväylien
investoinnit.
risteysten kaiteeseen. Lisättävä myös
kunnolliset opasteviitat molemmin puolin
risteystä.

30

Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 9. Neljäs osuus Rusokinkadulta eteenpäin.

Reittikartta 10. Neljättä osuutta Tourulantien varrella.

Reittikartta 11. Neljännen osuuden loppu.
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2.1.5 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ TOURULANTIE–LÄNSISAUMA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Vaajakoskentien koillispuoleista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,65 km.
Korkeusprofiili: Melko tasainen. Noin keskivaiheilla alin kohta.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa kohdasta, jossa Tourulantien kevytväylä muuttuu Vaajakoskentien
kevytväyläksi ja Seppäläntien kevytväylä haarautuu vasemmalle. Sadan metrin päässä
reitti ylittää suojatietä Vaajakoskentien ajoradan. Samassa kohdassa reitiltä haarautuu
Vaajakoskentien eteläpuolella kulkeva täydentävä reitti (ks. luku 2.1.6). Osuus päättyy
puolen kilometrin päässä Länsisauma-kadun kärjen kohdalle, jossa varsinainen ja
täydentävä reitti jälleen yhtyvät. Osuudella kevytväylä kulkee alkua lukuun ottamatta
vierekkäin vilkasliikenteisen Vaajakoskentien autoajoradan kanssa. Osuudella on
yhdeksän kevytväyläristeystä tai -liittymää sekä kolme autokadun risteystä.
Reilut 50 metriä osuuden alusta, junarataylityksen jälkeen, asfaltissa alkaa olla halkeamia,
jotka täristävät ikävästi. Pari tällaista halkeamaa ei vielä haittaa mitään, mutta varsinaisella
reitillä halkeamat jatkuvat 80 metriä ja täydentävällä reitillä vielä 150 metriä pidemmälle.
Vaajakoskentien ylitys on muuten selkeä ja toimiva, mutta keskustan puolella risteyksessä
on epätasaisuuksia, ja kääntymisalueen kapean asfaltoinnin vuoksi pientareelta tulee
väylälle hiekkaa. Liikennevaloton risteys ei ehkä ole Vaajakoskentiellä kaikkein turvallisin
autoilijoiden käyttäytymisen vuoksi, mutta risteys on kuitenkin huomattavasti miellyttävämpi
ylitettävä kuin useimmat muut Vaajakoskentien jyrkän reunatuelliset suojatiet. Myös
seuraava Itä-Päijänteentien ylitys on selkeä ja tasainen.
Vaajakoskentien ylityksen luo kaivattaisiin opasteviittoja. Ilman opastusta pyöräilijä kulkee
täydentävälle reitille. Varsinaista eksymisen vaaraa tässä tuskin on, mutta täydentävä reitti
on toistaiseksi varsinaista reittiä huonommassa kunnossa, eikä täydentävältä reitiltä
nykyisellään ole ainuttakaan kunnollista liittymää Vaajakoskentien ylitse. Liittymien
ongelmia käsitellään täydentävän reitin yhteydessä.

Reittikuva 17. Pääreitti kääntyy vasemmalle
Vaajakoskentien ylitse ja laatukäytävän
täydentävä reitti kulkee suoraan.

Reittikuva 18. Ennen Vaajakoskentien ylitystä
asfaltissa on epätasaisuuksia. Ylitys on kuitenkin
paremmassa kunnossa kuin seuraavat
Vaajakoskentien suojatiet.
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Tuohitien ja seuraavan nimettömän kevytväylän välillä asfaltissa on halkeamia ja muita
vaurioita noin 30 metrin matkalla. Samoin ennen Runkotien risteystä asfaltissa on
epätasaisuuksia 30 metrin matkalla.
Runkotien risteyksen suojatiemerkinnät ovat epätasaisen töyssyiset – esimerkiksi tällaisten
ongelmien vuoksi väylillä kannattaisi käyttää pyörätien jatke -merkintöjä. Runkotien ja
Vaajakoskentien kevytväylien risteykseen tulee soraa pientareen puolelta. Soraa valuu
myös seuraavalta nimettömältä hiekkapintaiselta kevytväylältä.

Reittikuva 19. Google Street View -näkymän pohjalle toteutettu kuva Vaajakoskentien ylityksestä. Reitti
on melko selkeä ja tasainen, esimerkiksi reunatukia ei ole. Asfaltin epätasaisuudet on merkitty
punaisella.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

50 metriä alusta, Halkeamia, jotka
80 m.
täristävät pyöräilijää.

Pätkä kannattaa asfaltoida uudelleen
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Vaajakoskentien Keskustan puolella
ylitys.
epätasaisuuksia ja
pientareelta tulee
väylälle hiekkaa.

Alue pitää asfaltoida melko pian siististi
uudelleen. Samalla voidaan asfaltoida
kääntymisaluetta hieman nykyistä
laajemmalti.

Kaupunki,
investoinnit.

3

Tuohitien ja
nimettömän
kevytväylän
välillä, 30 m.

Asfaltoitava uudelleen seuraavan
remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

4

60 metriä ennen Asfaltissa
Runkotien
epätasaisuuksia.
risteystä, 30 m.

Kannattaa asfaltoida uudelleen
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Vaajakoskentien Pientareelta valuu
ja Runkotien
hiekkaa.
kevytväylien
risteys.

Runkotien kevytväylää on juuri asfaltoitu Kaupunki,
uudelleen. Väylälle olisi kannattanut
ylläpito.
kerralla tehdä paremmat reunat. Reunat
asfaltoitava uudelleen.

6

Vaajakoskentien Epätasaiset
ja Runkotien
suojatiemerkinnät.
risteys.

Jatkossa kannattaa toteuttaa pyörätien
jatke -merkinnät suojatiemerkintöjen
sijasta.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Kevytväylän
liittymä
Runkotien
jälkeen.

Liittyvää kevytväylää pitää pikaisesti
asfaltoida muutaman kymmenen metrin
matkalta.

Kaupunki,
ylläpito.

Asfaltissa halkeamia ja
epätasaisuuksia.

Hiekkapintaiselta
väylältä valuu runsaasti
hiekkaa ja soraa sateen
ja kulkijoiden mukana.
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Reittikartta 12. Viides osuus Tourulantieltä eteenpäin sekä Vaajakoskentien täydentävän reitin alku..

Reittikartta 13. Viides osuus ja täydentävä reitti Aholaidantieltä eteenpäin.

Reittikartta 14. Viidennen osuuden ja täydentävän reitin loppu.
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2.1.6 TÄYDENTÄVÄ REITTI VAAJAKOSKENTIETÄ VÄLILLÄ ITÄ-PÄIJÄNTEENTIE–
LÄNSISAUMA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien lounaispuoleista kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Melko tasainen. Noin keskivaiheilla alin kohta.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa kohdasta, jossa varsinainen reitti ylittää Vaajakoskentien ajoradan suojatietä
pitkin. Täydentävä reitti kulkee suoraan Vaajakoskentien eteläpuolista kevytväylää noin
500 metrin matkan. Matkalla on viisi suojatieliittymää, kolme jalkakäytävän liittymää, yhden
kevytväylän liittymä sekä kaksi autoajoradan ylitystä.
Osuuden alusta noin 150 metrin matkalla asfaltissa on pyöräilijää täristäviä halkeamia.
Ennen Aholaidantien risteystä kevytväylältä on suojatie Vaajakoskentien ylitse. Suojatiellä
on kaksi erittäin jyrkkää reunatukea ja painonappivalot. Valtakunnallinen pyöräretkeilyreitti
on merkitty kulkevaksi tämän suojatien kautta, vaikka pyörälaukkujen kanssa tämän
suojatien ylitse on mahdoton pyöräillä. Myös Aholaidantien risteyksen jälkeisessä
Vaajakoskentien suojatieylityksessä on painonappivalot ja jyrkät reunakiveykset.
Aholaidantien risteyksessä suojatiemerkinnät ovat epätasaisen töyssyiset ja Vaajakosken
puoleinen asfaltoitu reunaluiska on vaarallisesti hajonnut teräväreunaiseksi. Risteyksessä
on myös painonappivalot, jotka tosin päiväsaikaan ovat onneksi automaattiset.
Aholaidantien varrella on vain jalkakäytävät. Käytännössä suurin osa pyöräilee
Vaajakoskentien ja Aholaidantien välillä tien länsipuoleisen jalkakäytävänpätkän kautta.
Kevytväylän ja Aholaidantien jalkakäytävän kulmauksessa asfalttia on liian kapeasti.

Reittikuva 20. Aholaidantien risteys. Vaajakoskentien ylityksessä eli valtakunnallisella
pyöräretkeilyreitillä on painonappivalot ja jyrkät reunatuet. Aholaidantien ja Vaajakoskentien välillä
pyöräillään yleisesti oikeassa reunassa näkyvän jalkakäytävän kautta. Aholaidantien ylityksessä on
painonappivalot, röykkyiset suojatiemerkinnät ja vaarallisesti hajonnut reunaluiska.
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Rantaraitilta tulevan kevytväylän uusi liittymä on muotoiltu huonommin kuin entinen.
Entinen oli näppärä haaraliittymä, joka ei vienyt kulkijan vauhtia – tilalla on tavanomaisen
jyrkästi muotoiltu liittymä. Samassa kohdassa Vaajakoskentien yli johtaa uusi
suojatieliittymä, jossa on terävähköt reunakiveykset. Muutama reunakivi on asetettu
ikävästi muita korkeammalle.
Runkotien kärjen lähellä asfaltin kunto heikkenee uudelleen. Asfaltti onkin melko
epätasaista ja halkeillutta noin 200 metriä eli täydentävän reitin loppuun asti. Runkotien
kärjen lähellä väylä on myös kapeahko ja reunaltaan huono noin 20 metrin matkalta.
Runkotien kärjen jälkeen, Aittorinteen Siwan luona, Vaajakoskentien yli johtaa suojatie,
jonka ongelmana ovat jälleen jyrkät reunakiveykset.
Noin 70 metriä ennen Länsisauman risteystä väylällä on noin 15-metrinen epätasaisen
asfaltin alue. Reunasta myös puuttuu pala asfalttia. Ennen osuuden loppua asfalttia on
väylän mutkassa kapeasti.
Osuus päättyy juuri ennen Länsisauman risteystä Vaajakoskentien ylittämiseen suojatien
kautta. Suojatiellä on kaksi jyrkkää reunakiveystä, joten ylitys on kaukana optimaalisesta.
Kohdassa ei myöskään ole viitoitusta, joten ilman opasteiden lisäämistä kulkija joutuu
miettimään reitin jatkumista. Vaajakoskentien eteläpuolella kevytväylä päättyy ja alkaa
pelkkä jalkakäytävä. Moni kyllä pyöräilee huoleti kyseistä jalkakäytävää pitkin, koska
muuten monien kerrostalojen luokse ei pääse pyöräillen – Vaajakoskentien jalkakäytävään
liittyvillä Viklontiellä ja Itäsauma-kadulla on jopa kevytväylätkin, vaikkei niiden luo pääse
Vaajakoskentien puolelta mitenkään liikennesääntöjen mukaisesti pyöräillen.
Vaajakoskentien ajoradallakaan pyöräilemistä ei voi juuri suositella vilkkaan auto- ja
bussiliikenteen vuoksi.
Osuudella valaistus on riittävä.
Täydentävän reitin kartat on esitetty edellisessä luvussa.

Reittikuva 21. Aholaidantien suojatieylityksen
reunaluiska on hajonnut vaarallisen
teräväreunaiseksi.

Reittikuva 22. Aholaidantien risteyksen jälkeisessä
Vaajakoskentien suojatieylityksessä on tällainen
pystysuora reunakiveys. Ainakaan pyörällä tästä
ei pääse.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Osuuden alusta, Pyöräilijää täristäviä
150 m.
halkeamia.

Pätkä kannattaa asfaltoida uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Suojatiet
Jyrkät reunakiveykset ja
Vaajakoskentien painonapilliset
yli ennen
liikennevalot.
Aholaidantien
risteystä ja sen
jälkeen.

Reunakiveykset pitää poistaa pikaisesti.
Liikennevalot kannattaa muuttaa
automaattisiksi seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito ja
investoinnit.

3

Aholaidantien
länsipuolinen
jalkakäytävä.

Vain jalkakäytävä,
vaikka suurin osa
pyöräilee kyseistä
väylää pitkin.
Jalkakäytävän alussa
jyrkkä mutka ja asfalttia
kapeasti.

Jalkakäytävä kannattaa muuttaa
Kaupunki,
yhdistetyksi kevytväyläksi. Jalkakäytävän ylläpito, ja
ja Vaajakoskentien kevytväylän kulmaus investoinnit.
kannattaa asfaltoida laajemmalti.

4

Aholaidantien
risteys.

Töyssyiset
suojatiemerkinnät,
rikkinäinen jyrkkä
reunaluiska
Vaajakosken puolella ja
painonapilliset
liikennevalot.

Suojatien sijasta osa ylityksestä
kannattaa merkitä pyörätien jatkeeksi.
Reunaluiska on korjattava pikaisesti.
Liikennevalot kannattaa muuttaa
seuraavassa remontissa kokonaan
automaattisiksi.

Kaupunki,
ylläpito ja
investoinnit.

5

Nimettömän
Rantaraitilta
saapuvan
kevytväylän
liittymä.

Uusi liittymä muotoiltu
vanhaa huonommin.
Entinen oli toimiva
suuntaisliittymä,
nykyinen jyrkkä 90asteinen.

Kannattaa jatkossa miettiä tarkasti
kevytväylien, erityisesti niiden liittymien
ja mutkien, riittävän loivia muotoiluja.
Pyöräilyn pitää olla mahdollisimman
helppoa, sujuvaa ja turvallista.

-

6

Suojatie
Rantaraitilta
saapuvan
kevytväylän
luona.

Kaksi reunatukea. Osa Reunakiveykset on poistettava.
reunakivistä vaarallisesti
muita korkeammalla.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Noin 60 metriä
ennen
Runkotien
kärkeä, 200 m.

Asfaltissa
epätasaisuuksia,
halkeamia ym.

Pätkä kannattaa asfaltoida uudelleen.
Ks. myös kohta 8.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Noin 50 metriä
ennen
Runkotien
kärkeä, 20 m.

Kapea väylä, huono
reuna, josta puuttuu
asfalttia.

Levennetään väylää pikaisesti,
asfaltoidaan samalla pätkä uudelleen.
Ks. myös kohta 7.

Kaupunki,
ylläpito.

9

Suojatie
Kaksi jyrkkää
Vaajakoskentien reunatukea.
yli Runkotien
kärjen jälkeen.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

10

Noin 70 metriä
Runkotien
kärjen jälkeen.

Asfaltoitava uudelleen seuraavan
remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

Epätasainen reuna,
puuttuu pala asfalttia.
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11

Noin 30 metriä
ennen
Länsisauman
risteystä.

Asfalttia mutkassa
kapeasti, moni ajaa ja
kävelee pientareen
puolella.

Kannattaa asfaltoida leveämmälti
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

12

Länsisauman
risteys.

Yksi reitin keskeinen
epäjatkuvuuskohta; ei
viitoitusta.

Lisätään opastus.

Kaupunki,
investoinnit.

13

Suojatie
Yksi pystysuora ja
Vaajakoskentien toinen hieman loivempi
yli Länsisauman reunatuki.
luona.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

14

Vaajakoskentien
eteläpuolinen
jalkakäytävä
Länsisauman
risteyksestä
eteenpäin.

Muutetaan jalkakäytävä kevytväyläksi
Telkäntielle asti. Tutkitaan
mahdollisuuksia leventää ja parantaa
jalkakäytävää samassa yhteydessä.

Kaupunki,
investoinnit.

Pelkkä jalkakäytävä,
vaikka kevytväylä voisi
varmaan hyvin jatkua
esimerkiksi Telkäntielle
asti. Moni pyöräilee
jalkakäytävällä joka
tapauksessa, koska
muuten monen
kerrostalon ja liittyvien
kevytväylien luo ei
pääse pyöräillen.
Vaajakoskentien
ajoradalla pyöräilemistä
ei voi suositella.

Reittikuva 23. Uusi liittymä Rantaraitin suuntaan
on muotoiltu aiempaa kömpelömmin. Moni
oikaisee pientareen puolelta.

Reittikuva 24. Täydentävän reitin päätepiste.
Suojatieylityksessä on jyrkät reunatuet.
Kevytväylä päättyy Vaajakoskentien eteläpuolelta,
joten moni pyöräilee jalkakäytävällä.
Vaajakoskentien ajoradalla pyöräilemistä ei voi
erityisesti suositella.
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2.1.7 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ LÄNSISAUMA–MAJAVANKUJA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,7 km.
Korkeusprofiili: Alkuun melko tasaista, loppua kohti nousevaa.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Länsisauman risteyksestä. Osuudella on yksi kevytväylän liittymä, kolme
autokadun risteystä ja Vaajakoskentien toisella puolella kaksi kevytväyläliittymää. Osuus
päättyy Majavankujan risteykseen. Kevytväylä kulkee osuuden ajoradan varressa.
Osuuden alussa on kaksi profiiliongelmaa. Kevytväylällä on noin 50 metriä pitkät ja parin
metrin korkuiset mäet – viereinen autotie on selvästi tasaisempi. Kärpänkujan tienoilta
alkaa myös pitkä ja jyrkähkö nousu, joka jatkuu aina seuraavan osuuden loppuun asti.
Viklontie ja Itäsauma Vaajakoskentien toisella puolella ovat kevytväyliä, mutta kaduille ei
pääse kunnolla Vaajakoskentieltä liikennesääntöjen mukaisesti pyöräillen. Katujen
Vaajakoskentien puoleisille osuuksille pitäisi kiertää Länsisauman ja Tavintien kautta.

Reittikuva 25. Osuuden alussa kevytväylällä on
kaksi tarpeetonta mäkeä.

Reittikuva 26. Liittyvälle Viklontien kevytväylälle ei
ole mielekästä pyöräilyreittiä. Kevytväylä alkaa
poikittaiselta jalkakäytävältä.

Vaajakoskentien ja Kärpänkujan risteykseen valuu sadevesien mukana runsaasti soraa
pientareelta Kärpänkujan suunnasta – vastaavia ongelmakohtia on Vaajakoskentiellä
lukuisia väylää reunustavien mäkien sekä huonosti toteutettujen liittymien ja väylän
reunojen vuoksi. Vieressä kaivonkansi on suojattu kivireunuksella, joka on osin
kevytväylän puolella. Kärpänkujan risteys on muuten varsin selkeä ja siisti.
Kärpänkujalta lähes Oravankujalle asfaltti on epätasaista, railoista ja karkeaa. Ennen
Oravankujaa väylällä on myös yksi montulla oleva kaivonkansi. Oravankujan kohdalla on
pätkä uutta asfalttia, jonka jälkeen pinnoitteen kunto heikkenee uudelleen. Osuuden
loppuun asti, noin 150 metrin matkan, asfaltissa on pahoja epätasaisuuksia ja halkeamia.
Viimeistään Oravankujalta väylä pitäisikin käytännössä asfaltoida kokonaan uudelleen aina
Halssilanrinteelle asti eli noin 800 metrin matkalta. Erityisesti Halssilanmäen päältä alas
keskustaa kohti pyöräileminen on yhtä täryytystä ja epätasaisimpien kohtien väistelyä.
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Oravankujan ja Jänönkujan välillä epätasainen asfaltti pitäisi kiireellisesti uusia noin 30
metrin matkalta. Reunassa on myös yksi kaivonkansi vaarallisesti koholla. Jänönkujan
risteyksen kohdalla on jälleen pahasti epätasaista noin kymmenen metrin matkalta.
Risteyksessä on myös peräti kolme kaivonkantta, joista yksi on reunoiltaan vaarallisen
huono. Ennen Majavankujaa reunassa on vielä yksi montulla oleva kaivonkansi.
Osuudelle valaistus on riittävä. Viitoitusta ei osuudella välttämättä tarvitakaan.

Reittikuva 27. Kärpänkujan risteykseen valuu
Reittikuva 28. Asfaltti Jänönkujan risteyksessä on
soraa. Kulmauksessa kaivonkannen kivireunus on surkeassa kunnossa.
osittain kevytväylän puolella.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Osuuden alussa
ja noin 150 m
osuuden alusta,
kaksi noin 50
metrin pätkää.

Tarpeettomat mäet
kevytväylällä. Autotie
vieressä on selvästi
tasaisempi.

Mäet on tasoitettava seuraavan remontin Kaupunki,
yhteydessä.
investoinnit.

2

Viklontien ja
Itäsauman
kevytväylät.

Kevytväylille pääsee
Vaajakoskentien puolelta
pyörällä vain taluttamalla
pyörää joitain satoja
metrejä, pyöräilemällä
Vaajakoskentien ajorataa
ja ylittämällä jyrkät
reunakiveykset pyörää
kantaen tai loikkimalla
pyörä olalla
laatukäytäväreitiltä
penger alas ajoradalle ja
taluttamalla pyörä
kevytväylien kärkeen.

Muutetaan jalkakäytävä kevytväyläksi
Telkäntielle asti. Tutkitaan
mahdollisuuksia leventää ja parantaa
jalkakäytävää samassa yhteydessä.

Kaupunki,
investoinnit.

3

Kärpänkujan
kevytväylän
risteys.

Pientareelta valuu
risteykseen soraa.

Siistitään Kärpänkujan kevytväylän
reunoja.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Kärpänkujan
kevytväylän
risteys.

Kaivon kivireunas ulottuu Merkitään kivireunus kirkkaalla
kevytväylän puolelle.
huomiovärillä.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Kärpänkujalta
Oravankujalle,
noin 70 m.

Karkeaa asfalttia,
halkeamia ja
epätasaisuuksia.

Asfaltoitava uudelleen seuraavan
remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

6

Kärpänkujalta
Pitkä ja jyrkähkö nousu.
seuraavan
osuuden
loppuun, 500 m.

Mäelle ei ole tehtävissä juuri mitään.
Väylän muu kunnostaminen auttaa
osaltaan. Ks. myös raportin luku 5.

-

7

Kärpänkujan ja
Oravankujan
välillä.

Tasoitettava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Oravankujalta
Asfaltissa on runsaasti
osuuden
epätasaisuuksia,
loppuun, 150 m. halkeamia ym.

Asfaltoitava uudelleen. Ks. myös
taulukon kohta 9.

Kaupunki,
ylläpito.

9

Oravankujan ja
Jänönkujan
puolivälistä,
noin 30 m.

10

Jänönkujan
Pahoja epätasaisuuksia, Alue on asfaltoitava pikaisesti uudelleen. Kaupunki,
risteysalue, noin kolme kaivonkantta,
ylläpito.
10 m.
joista yksi vaarallisesti
reunoiltaan huono.

11

Puolivälissä
Reunassa montulla
Jänönkujalta
oleva kaivonkansi.
Majavankujalle.

Kaivonkansi montulla.

Pahoja epätasaisuuksia, Asfaltoitava pikaisesti uudelleen. Ks.
koholla oleva
myös taulukon kohta 8.
kaivonkansi.

Kaivonkansi on tasoitettava.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 15. Kuudes osuus Länsisaumalta Kärpänkujalle.

Reittikartta 16. Kuudes osuus Kärpänkujalta Majavankujalle.
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2.1.8 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ MAJAVANKUJA–ILVESKUJA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,4 km.
Korkeusprofiili: Koko matka nousua.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Majavankujan risteyksestä. Väylä seuraa koko matkan Vaajakoskentien
ajoradan vartta. Osuudella on kolme suojatieliittymää, neljä autokadun risteystä, yksi
tunneliliittymä ja yksi Vaajakoskentien toisella puolella oleva kevytväyläliittymä.
Osuuden alussa autotien puolella on kaivonkansi, jonka asfalttireunat ovat vaarallisesti
lohkeilleet. Samasta sijainnista asfaltin kunto heikkenee muutenkin kauttaaltaan –
Majavankujan kohdalla asfaltti oli kymmenen metrin matkan parempaa. Asfaltin kunto
jatkuu heikkona lähes osuuden loppuun asti. Asfaltissa on runsaasti epätasaisuuksia,
halkeamia ja pieniä paikkauksia. Vaajakoskentien kevytväylä on kokonaisuudessaan yksi
Jyväskylän seudun huonokuntoisimpia, jos ei suorastaan kaikkein huonoin.
Vaajakoskentieltä on pyöräreittiopastus Aittokalliontielle ja edelleen Rantaraitille.
Opasteiden mukaan Vaajakosken suunnasta tultaessa keskustaan pitäisi ajaa
Aittokalliontien ja Rantaraitin kautta. Ongelmana on kuitenkin se, ettei opastuksesta
huolimatta Vaajakoskentien ja Aittokalliontien välillä ole pyöräiltävää reittiä. Katujen välillä
kulkee vain jalankulkijoille tarkoitettu suojatie ja jalkakäytävän pätkä – pyöräilijöiden pitäisi
siirtyä katujen välillä pitkät pätkät ajoradalla pyöräillen (jolloin tietysti Vaajakoskentien
kevytväylän opasteista ei ole mitään hyötyä, kun ryhmittäytyminen pitäisi tajuta selvästi
aikaisemmin) tai kiihdyttämällä suoraan Vaajakoskentien ajoradan ja pystysuoran
reunakiveyksen ylitse.
Aittokalliontien risteyksen jälkeen väylän reunassa on hieman montulla oleva kaivonkansi.

Reittikuva 29. Pyöräreitti Jyväskylän keskustaan on opastettu Aittokalliontien kautta, mutta
Aittokalliontien ja Vaajakosken kevytväylän välillä ei kuitenkaan ole pyöräiltävää reittiä. Kuva on
toteutettu Google Street View -näkymän pohjalle.
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Lumikonkujan luona väylä on liian kapea noin 40 metrin matkalta. Bussipysäkki kaventaa
kevytväylää, vaikka Lumikonkujan risteyksen ja Vaajakoskentien suojatieylityksen vuoksi
tilaa tarvittaisiin hieman normaalia enemmän. Lumikonkujan risteyksen kohdalla väylä on
myös selvästi vinossa, asfaltissa on epätasaisuuksia ja Lumikonkujalta valuu risteykseen
soraa. Risteyksessä on vielä näkemäongelmakin reunustavan aidan ja pensaiden vuoksi.
Onneksi Lumikonkujalla on sentään pakollisen pysähtymisen tarvetta osoittava
liikennemerkki.
Halssilan koulun suuntaan vievä, Vaajakoskentien alittava, tunneli on remontissa. Tunneli
onkin ollut melkoisen vaarallinen ja huonosti toteutettu. Heti tunnelin kahden liittymän
jälkeen Revonhäntä-kadun ja Vaajakoskentien välillä on näkemäongelma lauta-aidan
vuoksi. Vieressä on myös hieman koholla oleva kaivonkansi.
Päästäiskujan risteyksen luona on kolme hieman koholla tai montulla olevaa kaivonkantta.
Muutama kymmenen metriä risteyksen jälkeen reunassa autotien puolella on pienehkö
monttu. Vähän matkan päässä taas on laakeareunainen monttu. Asfalttia on myös
paikkailtu sieltä täältä.
Metsontien kevytväylä Vaajakoskentien toisella puolella remontoitiin tänä vuonna.
Ongelmaksi jäi se, ettei tällekään kevytväylälle ole pyöräiltävää reittiä. Viereinen suojatie ja
jalkakäytävänpätkä on tarkoitettu vain jalankulkijoille, joten pyöräilijän olisi talutettava tai
ajeltava suoraan Vaajakoskentien ja pystysuorien reunakiveysten ylitse.
Vaajakoskentien kevytväylän ja Ilveskujan kulmaukseen tulee soraa pientareelta.
Valaistus osuudella on riittävä. Uusia opasteitakaan ei välttämättä tarvita.

Reittikuva 30. Lumikonkujan risteyksessä on näkemäongelma. Kaltevalle väylälle valuu runsaasti
hiekkaa – näitä ongelmakohtia on Vaajakoskentiellä lukuisia. Risteyksen alueella väylä on myös liian
kapea. Tällaisella väylällä ei pysty ajamaan kovin nopeasti.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Majavankujan
risteyksen
jälkeen.

Kaivonkansi, jota
Kaivonkannen ympäristö on tasoitettava
ympäröivän asfaltin
pikaisesti.
reunat ovat epätasaiset.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Majavankujalta
alkaen, noin
350 m.

Asfaltissa halkeamia,
epätasaisuuksia,
paikkauksia.

Koko pätkä pitää asfaltoida uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Aittokalliontien
liittymä.

Opastetulle pyöräreitille
ei pyöräiltävää reittiä.
Pyöräilijän pitää taluttaa
viereisen suojatien ja
jalkakäytävän kautta tai
ajaa suoraan
Vaajakoskentien ja
pystysuoran
reunakiveyksen ylitse.

Ongelma on melko hankala ratkaista
Kaupunki,
elegantisti. Ehkä selkeintä olisi kuitenkin investoinnit.
muuttaa jalkakäytävä kevytväyläksi ja
poistaa samalla jalkakäytävän reunatuet.
Pyöräilyn kannalta paras ratkaisu olisi
kuitenkin tehdä pyöräiijöille kokonaan
oma liittymä Vaajakoskentien
kevytväylän ja Aittokalliontien ajoradan
välille – tällöin reunakivi pitäisi poistaa
kevytväylältä sekä pyöräilijöille maalata
omat ylitysmerkinnät ja Aittokalliontielle
pyöräkaistat. Näkemät risteyksessä ovat
vähintään kohtuulliset.

4

Aittokalliontien
kärjen jälkeen.

Hieman montulla oleva
kaivonkansi.

Kansi pitää tasoittaa.

5

Lumikonkujan
risteyksen
luona, noin 40
m.

Väylä on liian kapea
Kannattaa tutkia mahdollisuutta leventää Kaupunki,
bussipysäkin,
kevytväylää. Ks. myös taulukon kohdat 2 investoinnit.
Lumikonkujan risteyksen ja 6.
ja Vaajakoskentien
ylittävän suojatien
vuoksi. Vaajakoskentien
ja Lumikonkujan välillä
on lisäksi
näkemäongelma.

6

Lumikonkujan
risteys.

Näkemäongelma
Vaajakoskentien
kevytväylän ja
Lumikonkujan välillä
aidan ja pensaiden
vuoksi.

7

Lumikonkujan
risteys.

Väylä on vino, asfaltissa Risteyksen alue pitää tasoittaa ja
on epätasaisuuksia ja
asfaltoida melko pikaisesti uudelleen.
Lumikonkujalta valuu
Ks. myös taulukon kohdat 2 ja 5.
hiekkaa.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Halssilan
koulun
suuntaan vievä
tunneli.

Vaarallinen ja kömpelö
tunneli.

-

9

Revonhännän
risteys.

Näkemäongelma
Revonhännälle kannattaa sijoittaa
laatukäytävän ja
kolmion tilalle pakollinen pysähdys
Revonhännän välillä
-merkki.
reunustavan lauta-aidan
takia.

Kaupunki,
ylläpito.

10

Revonhännän
risteys.

Hieman montulla oleva
kaivonkansi.

Kaupunki,
ylläpito.

Reunustava kasvusto pitää poistaa. Ks.
myös taulukon kohta 5.

Tunneli on paraikaa remontissa.

Kaivonkansi on tasoitettava seuraavan
remontin yhteydessä. Ks. myös kohta 2.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

11

Päästäiskujan
risteys.

Kolme hieman montulla
tai koholla olevaa
kaivonkantta.

Kaivonkannet on tasoitettava. Ks. myös
taulukon kohta 2.

Kaupunki,
ylläpito.

12

Noin 30 metriä
Päästäiskujan
risteyksestä.

Asfaltissa pieni
reunamonttu.

Monttu on tasoitettava seuraavan
remontin yhteydessä. Ks. myös
taulukon kohta 2.

Kaupunki,
ylläpito.

13

Noin 70 metriä
Päästäiskujan
risteyksestä.

Asfaltissa laakea
monttu.

Monttu on tasoitettava seuraavan
Kaupunki,
remontin yhteydessä. Ks. myös taulukon ylläpito.
kohta 2.

14

Metsontien
liittymä.

Kevytväylälle ei
pyöräiltävää reittiä.
Pyöräilijän pitää taluttaa
viereisen suojatien ja
jalkakäytävän kautta tai
ajaa suoraan
Vaajakoskentien ja
pystysuorien
reunakiveysten ylitse.

Ehkä selkeintä olisi muuttaa jalkakäytävä Kaupunki,
kevytväyläksi ja poistaa samalla
investoinnit.
jalkakäytävän reunatuet. Pyöräilyn
kannalta paras ratkaisu olisi tehdä
pyöräiijöille kokonaan oma liittymä
Vaajakoskentien kevytväylän ja
Metsontien välille – tällöin reunakivi
pitäisi poistaa kevytväylältä ja
pyöräilijöille maalata omat
ylitysmerkinnät.

15

Ilveskujan
liittymä.

Hiekkapintaiselta Siwan
pihan reunalta valuu
soraa.

Laajennetaan asfaltointia.

Reittikuva 31. Liittyvälle Metsonkujan kevytväylälle ei ole pyöräilyreittiä.
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Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 17. Seitsemäs osuus Majavankujalta Revonhännälle.

Reittikartta 18. Seitsemäs osuus Revonhännältä Ilveskujalle.
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2.1.9 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ ILVESKUJA–KOIVURANNANTIEN ALIKULKU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Koko matka laskua.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Halssilan Siwan luota Ilveskujan risteyksestä. Vaajakoskentietä seuraavalla
kevytväylällä on kolme autokadun risteystä, kaksi muuta autoliittymää, yksi suojatieliittymä
Vaajakoskentien ylitse ja yksi kevytväyläliittymä. Kadun toisella puolella on kaksi
pyöräilyväylän liittymää. Osuus päättyy Vaajakoskentien alittavan ja Koivurannantien
kevytväylälle johtavan tunnelin luokse. Keskustasta tulevat kaksi laatukäytävän pääreittiä
yhtyvät tunnelin edustan risteyksessä.
Ilveskujan risteys on pääosin selkeä, suora ja
tasainen. Risteyksen jälkeen väylällä on pinta- ja
rakenneongelma noin 25 metrin matkalta. Asfaltti on
epätasaista, kohoillutta ja väylän reunassa on yksi
montulla oleva kaivonkansi.
Siilinkujan risteykseen valuu soraa Siilinkujan
puolelta. Risteyksessä on myös näkemäongelma
ympäröivien puiden vuoksi. Risteyksen jälkeen
asfaltti on epätasaista ja halkeillutta noin 35 metrin
matkalta. Kadun puoleisessa reunassa on
repeämiä.
Vaajakoskentien toisella puolella Lokintiellä ei ole
jalkakäytävää tai kevytväylää, mutta kevytväylä
jatkuu Lokintien toisesta päästä. Harmillisesti
Lokintiellä on sama ongelma kuin aiemmin
Aittokalliontiellä ja Metsontiellä: kadun ja
laatukäytäväreitin välillä on vaikea pyöräillä
Reittikuva 32. Siilinkujan risteyksen
jälkeen väylän reuna on repeillyt.
liikennesääntöjen mukaisesti. Lokintielle
päästäkseen pitäisi pyörää taluttaa vähintään 50
metriä, risteystä varten pitäisi ryhmittyä ajoradalle kymmeniä metrejä aiemmin tai sitten
Vaajakoskentie ja pystysuora reunakiveys pitää ylittää suoraan Lokintielle.
Lokintien jälkeen kevytväylän poikki kulkee liittymä tontille. Hiekkapintaiselta
liittymäväylältä kulkeutuu väylälle hiekkaa.
Ennen Halssilanrinteen risteystä väylällä on halkeamia ja muita epätasaisuuksia noin 35
metrin matkalta. Tiirantien kevytväylälle johtaa Vaajakoskentien ylitse suojatieliittymä, jossa
on kaksi reunatukea. Halssilanrinteen varressa kulkee hyväkuntoinen kevytväylä
Halssilanmäen päälle.
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Väylän jatkuminen Halssilanrinne-kadun risteyksen jälkeen ei näytä erityisen selvältä.
Reitti mutkittelee risteyksessä melkoisesti ja väylä kaventuu heti risteyksen jälkeen.
Risteyksessä on opasteet, mutta osuuden alusta mäen päältä laskiessa pieniä korkealle
sijoitettuja viittoja tuskin kukaan huomaa.
Heti Halssilanrinteen risteyksen jälkeen asfaltti on huonokuntoista noin 15 metrin matkalta.
Asfaltissa on runsaasti halkeamia ja kulmauksessa reuna on epätasainen.
Ennen Koivurinteentien kärkeä asfaltissa on halkeamia ja epätasainen paikkaus. Tämän
jälkeen asfaltin kunto huononee vähän lisää – tähänkään asti asfaltti ei ole osuudella ollut
erityisen sileää ja tasaista muutamaa lyhyttä uutta pätkää lukuun ottamatta.
Koivurannantien kärjen kohdalta lähes osuuden loppuun asfaltissa on jatkuvasti halkeamia
ja muita epätasaisuuksia.
Koivurannantien kärjen kohdalla väylän yli kulkee huoltotien liittymä. Hiekkapintaiselta
väylältä valuu runsaasti hiekkaa. Liittymän kohdalla on myös yksi reunatuki.
Osuuden loppu sijaitsee Koivurannantieltä tulevan kevytväylän ja tunnelin vuoksi syvässä
notkelmassa. Erityisesti risteys tunnelin luona on vaarallinen kovien vauhtien, jyrkkien
mutkien ja surkeiden näkemien vuoksi. Tunnelialueen ohitse kannattaisikin linjata
vaihtoehtoinen reitti Halssilanrinteen mäen puolelta. Tällaisen suoremman, tasaisemman
ja turvallisemman reitin rakentaminen olisi selvästi mahdollista – melko hyvä
vaihtoehtoinen linjaus oli käytössäkin kesällä 2010, kun Jyväskylän Energialla oli työmaa
Koivurannantien tunnelin luona. Notkelmareitti voitaisiin jättää Rantaraitin ja
Vaajakoskentien väliä kulkevan liikenteen käyttöön, kun taas Vaajakoskentietä jatkavat
voisivat turvallisesti ohittaa uutta reittiä pitkin koko vaarallisen risteysalueen.
Ennen tunnelia ja osuuden päättymistä väylällä on epätasainen paikkaus, railo, monttu ja
huono reuna. Nämä vauriot sijoittuvat noin 25 metrin matkalle.
Erityisesti Vaajakoskentien suuntainen
opastus Vaajakoskentien ja Koivurannantien
risteyksen luona on riittämätön. Kyltit
risteyksessä ovat pienet ja korkealla, eikä
niitä juuri ehdi notkelman kovien vauhtien
vuoksi havainnoimaan. Viereiset puut vielä
peittävät viitat lähes kokonaan.

Reittikuva 33. Ajolinja Halssilanrinteen
risteyksessä on mutkitteleva, ja asfaltissa on
halkeamia. Suojatietä pitäisi siirtää.

Reittikuva 34. Nimettömän huoltotien liittymää ei
juuri voi kehua: halkeamia, hiekkaa, reunatuki...
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Ilveskujan
Pinta- ja
jälkeen, noin 25 rakenneongelma:
m.
kohoumia, epätasaista,
kaivonkansi.

Pätkä on tasoitettava ja asfaltoitava
uudelleen seuraavan remontin
yhteydessä. Ks. myös kohta 19.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Siilinkujan
risteys.

Liittymästä valuu soraa.

Liittymän reunat kannattaa siistiä.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Siilinkujan
risteys.

Näkemäongelma
reunustavien puiden
vuoksi.

On selvitettävä voitaisiinko Siilinkujan
autoliikenne ohjata kulkemaan muuta
kautta. Puita on raivattava.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Siilinkujan ja
Pinta- ja
Lokintien välillä, rakenneongelma:
noin 35 m.
epätasaista, reunarailo,
halkeamia.

Pätkä on tasoitettava ja asfaltoitava
Kaupunki,
pikaisesti uudelleen. Ks. myös kohta 19. ylläpito.

5

Lokintien
liittymä.

Pyöräilyn kannalta paras ratkaisu olisi
Kaupunki,
tehdä pyöräiijöille oma liittymä
investoinnit.
Vaajakoskentien kevytväylän ja Lokintien
välille – tällöin reunakivi pitäisi poistaa
kevytväylän puolelta ja Lokintieltä
kevytväylälle maalata
pyöräkaistamerkinnät.

6

Pihaliittymä
Hiekkapintaisesta
Lokintien kärjen liittymästä valuu reitille
jälkeen.
hiekkaa.

Liittymä kannattaa asfaltoida muutaman
metrin matkalta.

7

Ennen Tiirantien Asfaltissa halkeamia ja
liittymää, noin
muita epätasaisuuksia.
35 m.

Alue on tasoitettava seuraavan remontin Kaupunki,
yhteydessä. Ks. myös kohta 19.
ylläpito.

8

Tiirantien
liittymä.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

9

Halssilanrinteen Väylä mutkittelee
risteys.
risteyksen kohdalla.

Tällaiset risteykset kannattaisi jo
rakentamisvaiheessa muotoilla toisella
tavalla. Ks. liiteraportti tai www.jyps.info
> Pyöräily > Laadukkaat pyöräväylät.
Vaajakosken puolella väylä voitaisiin
linjata selvästi suoremmin ja
leveämpänä. Suojatie kannattaa myös
siirtää lähemmäs Vaajakoskentien
ajorataa. Ks. myös taulukon kohta 19.

Kaupunki,
investoinnit.

10

Halssilanrinteen Reitti näyttää lähes
Lisätään opasteviitat molemmin puolin
risteys.
päättyvän, väylä
risteystä. Ks. myös taulukon kohta 9.
mutkittelee ja kapenee
risteyksen jälkeen.
Opasteviitat pienet, eikä
niitä pysty
havainnoimaan
vauhdikkaasti
Halssilanmäeltä
laskettaessa.

Kadulle ei pyöräiltävää
reittiä. Pyöräilijän pitää
taluttaa viereisen
suojatien ja
jalkakäytävän kautta,
pyöräillä ennakoivasti
ajoradan kautta tai ajaa
Vaajakoskentien ja
pystysuoran
reunakiveyksen ylitse.

Kaksi reunatukea.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
investoinnit.

11

Halssilanrinteen Halkeamia,
risteyksen
sisäkaarteessa huono
jälkeen, noin 15 reuna.
m.

Alue kannattaa asfaltoida uudelleen
melko pikaisesti. Ks. myös kohdat 9 ja
19.

Kaupunki,
ylläpito.

12

Ennen
Epätasainen paikkaus,
Koivurannantien halkeamia.
kärkeä, 5 m.

Kohta on asfaltoitava uudelleen
seuraavan remontin yhteydessä. Ks.
myös kohta 19.

Kaupunki,
ylläpito.

13

Ennen
Epätasaisuuksia,
Koivurannantien halkeamia, kulunut
kärkeä, noin
asfaltti.
150 m.

Koko pätkä pitää asfaltoida uudelleen.
Ks. myös kohta 19.

Kaupunki,
ylläpito.

14

Nimettömän
autotien liittymä
Koivurannantien
kärjen kohdalla.

Hiekkapintaiselta
rinteelle nousevalta
huoltotieltä valuu
hiekkaa. Liittymässä on
myös yksi reunatuki.

Reunatuki on poistettava. Liittyvä,
jyrkkään mäkeen nouseva väylä pitäisi
asfaltoida muutaman kymmenen metrin
matkalta.

Kaupunki,
ylläpito.

15

Noin 75 metriä
ennen osuuden
loppumista,
yhteensä noin
150 m.

Profiiliongelma
Koivurannantieltä
tulevan kevytväylän ja
tunnelin notkelman
vuoksi. Ks. myös kohta
17.

Rakennetaan uusi vaihtoehtoinen
suorempi, turvallisempi ja tasaisempi
reitti Halssilanrinteen mäen puolelle.
Suoraan Vaajakoskentietä kulkevat
voivat käyttää uutta reittiä, vanha reitti
voidaan varata kääntyvälle liikenteelle.

Kaupunki,
investoinnit.

16

Noin 50 metriä Railo, epätasainen
Pätkä on tasoitettava ja asfaltoitava
ennen osuuden paikkaus, monttu, huono uudelleen. Ks. myös kohta 19.
loppumista,
reuna.
noin 25 m.

Kaupunki,
ylläpito.

17

Vaajakoskentien ja
Koivurannantien
kevytväylien
risteys ja
Koivurannantien
tunnelin edusta.

Vaarallinen risteys ja ajo Merkitään uudelleen kaistat ajorataan.
tunneliin: paljon vauhtia Ks. myös kohta 15.
notkelman vuoksi, jyrkät
mutkat, surkeat
näkemät.

Kaupunki,
ylläpito.

18

Vaajakoskentien ja
Koivurannantien
kevytväylien
risteys.

Erityisesti
pituussuuntaiset
opasteet ovat
riittämättömät ja vieläpä
puiden peitossakin.

Puiden oksistoa kannattaa raivata.
Kaupunki,
Lisäksi kylttejä pitäisi sijoittaa molempiin ylläpito, ja
suuntiin jo vähän matkan päähän
investoinnit.
risteyksestä.

19

Koko osuus.

Asfaltti kulunutta ja
monin paikoin
vaurioitunutta.

Kannattaa harkita koko osuuden
asfaltoimista uudelleen. Vain näin
osuudesta saisi kokonaisuudessaan
laadukkaan ja hyväkuntoisen.
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Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 19. Kahdeksas osuus Ilveskujalta Halssilanrinteelle.

Reittikartta 20. Kahdeksas osuus Halssilanrinteeltä eteenpäin.

Reittikartta 21. Kahdeksannen osuuden loppu.
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2.1.10 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ KOIVURANNANTIEN ALIKULKU–RINNEKUJA
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,95 km.
Korkeusprofiili: Ensin jyrkähkö nousu, sitten melko tasaista.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki Tammitien risteykseen, sen jälkeen ELY-keskus. Liittyviä
katuja hallinnoi Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Vaajakoskentien ja Koivurannantien kevytväylien risteyksestä, jossa
keskustasta tulevat laatukäytävän pääreitit yhtyvät. Osuudella on iso autokadun risteys,
kolme kiinteistö- tai muuta autoliittymää, kolme Vaajakoskentien yli vievää suojatietä ja
kevytväylän liittymä. Osuus päättyy Rinnekujan luokse. Rinnekujan kohdalta johtaa
kevytsilta Vaajakosken moottoritien yli Valmetintielle ja
sen täydentävälle laatukäytäväreitille.
Alussa on jyrkkää nousua noin 75 metriä. Nousun
tasaannuttua ja profiiliongelman (ks. luku 2.1.9) päätyttyä
asfaltin kunto huononee. Noin 150 metrin matkalta
asfaltissa on runsaasti halkeamia ja muita
epätasaisuuksia.
ST1:n huoltoasemalle on suojatieliittymä Vaajakoskentien
ylitse. Liittymässä on reunatuki.
Tammitien liikenneympyräristeys on pyöräilyn kannalta
moniongelmainen. Kevytväylä kiertää kiertoliittymän
puoliympyrän muotoisella kaarella, ja koska suojatietä on
vielä viety Tammitien suuntaan, niin kevytväylällä on kaksi
jyrkkää ja kaksi jyrkähköä mutkaa. Tilaa olisi ollut selvästi
loivempiinkin linjauksiin – kevytväylä olisi pitänyt linjata
pari metriä kauemmaksi kiertoliittymän reunoilta.
Nykyiselläänkin lähes kaikki oikaisevat keskustan
puoleisen mutkan kaukaa pientareen puolelta,
Vaajakosken puolella liikennemerkit ja epätasainen
piennar estävät enimmät oikaisemiset. Risteyksessä on
linjausongelman lisäksi kaksi jyrkähköä reunatukea.

Reittikuva 35. Vaajakoskentien ja
Koivurannantien kevytväylien risteys
sijaitsee tunnelinotkelmassa.
Viereinen autotie on selvästi
tasaisempi. Viitat eivät erotu juuri
lainkaan.

Satakunta metriä Tammitien risteyksestä asfaltin kunto huononee. Kyseisestä pisteestä
alkaen asfaltti pitäisi uusia kaikkiaan noin 1,4 kilometrin matkalta. Asfaltissa on kyseisellä
matkalla epätasaisuuksia, halkeamia, railoja, töyssyjä ja aika lailla kaikkia muitakin
mahdollisia ongelmia. Välillä vauriot ovat melko vähäisiä, mutta niitä on kokonaisuutena
niin paljon, ettei asfaltin kuntoa mitenkään voi pitää edes tyydyttävänä. Kokonaisuutena
tämä väli – kuten koko Vaajakoskentien reittikin – on yksi Jyväskylän kevytväylien
huonokuntoisimpia.
Kuokkalantien kevytväylän suojatieliittymän luona asfaltissa on jäljellä poistetun
liikennemerkkitolpan kanta. Liittymässä on myös jyrkähkö betoninen reunatuki. Suojatien
kohdalta laatukäytäväväylä voisi olla leveämpikin.
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Reittikuva 36. Kevytväylä Tammitien risteyksen kohdalla olisi selvästi voitu linjata huomattavasti
suoremminkin. Suojatieylityksessä on jyrkät reunatuet.

Reilut sata metriä ennen osuuden päättymistä väylällä on pahoja pinta- ja rakennevaurioita
noin 35 metrin matkalla. Monttuihin, railoihin ja töyssyjen vierustoille valuu lisäksi hiekkaa
pientareelta. Hiekkapintaiselta Isonkiventien jalkakäytävältä/pihatieltä valuu väylälle
runsaasti hiekkaa ja soraa – varsinkaan rullaluisteluun Vaajakoskentien kevytväylä ei
lukuisten tällaisten ongelmien vuoksi sovellu nykyisellään juuri lainkaan.
Isonkiventien liittymässä on näkemäongelma, samoin seuraavassa tonttiliittymässä.
Jostain syystä Tammitien risteyksestä puuttuu
viitoitus – autotien viittoihinkaan ei pyöräilijä aina
voi luottaa, koska pyörä- ja autoreittejä voidaan
linjata eri tavoin.

Reittikuva 37. Isonkiventien jalkakäytävältä/pihatieltä
valuu runsaasti hiekkaa.
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Reittikuva 38. Isonkiventien liittymän lähellä
väylä on kuin perunapeltoa.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Noin 75 metriä Runsaasti halkeamia ja
osuuden alusta, muita pieniä
noin 150 m.
epätasaisuuksia.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen
lähitulevaisuudessa.

Kaupunki,
ylläpito.

2

ST1:n
Reunatuki.
suojatieliittymä.

Reunatuki on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Tammitien
risteys.

Ei viitoitusta.

Lisätään viitoitus. Hyvissä ajoin ennen
risteyksiä ja kohtisuoraan kulkijaan
nähden sijoitetut viitat ovat parhaat.

Kaupunki,
investoinnit.

4

Tammitien
risteys.

Mutkitteleva ajolinja,
jyrkät mutkat, asfalttia
puuttuu kulmista, kaksi
jyrkähköä reunatukea.

Oikaistaan väylä suurinpiirtein kartalla
esitetyn linjauksen mukaisesti.
Poistetaan reunatuet samassa
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

5

Noin 100 metriä
Tammitien
risteyksestä,
yhteensä noin
1,4 km.

Jatkuvasti halkeamia,
Asfaltoidaan koko 1,4 kilometrin matka
epätasaisuuksia ja muita pikaisesti uudelleen.
pinnoitevaurioita. Monin
paikoin valuu hiekkaa
pientareilta ja liittymistä.

ELY-keskus.

6

Kuokkalantien
liittymä.

Poistetun
liikennemerkkitolpan
kanta jäljellä.

Kanta on poistettava.

ELY-keskus.

7

Kuokkalantien
liittymä.

Reunatuki.

Reunatuki on poistettava.

ELY-keskus.

8

Noin 125 metriä
ennen osuuden
päättymistä, 35
m.

Pinta- ja
rakenneongelma:
töyssyjä, monttuja,
railoja ja muita
epätasaisuuksia.

Pätkä on rakennettava uudelleen
pikaisesti. Ks. myös taulukon kohta 5.

ELY-keskus.

9

Isonkiventien
liittymä.

Hiekkapintaiselta
väylältä valuu runsaasti
hiekkaa ja soraa.

Isonkiventietä on pikaisesti asfaltoitava
muutaman kymmenen metrin matkalta.
Ks. myös kohta 8.

Kaupunki,
ylläpito.

10

Isonkiventien
liittymä ja sitä
seuraava
tonttiliittymä.

Näkemäongelma
reunustavien puiden
vuoksi.

Raivataan puita ja lisätään liittymiin
STOP-merkit.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.
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Reittikartta 22. Yhdeksäs osuus Koivurannantieltä eteenpäin.

Reittikartta 23. Yhdeksäs osuus Tammitieltä Kuokkalantielle.

Reittikartta 24. Yhdeksäs osuus Kuokkalantieltä eteenpäin.

Reittikartta 25. Yhdeksännen osuuden loppu.

56

2.1.11 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ RINNEKUJA–ASMALAMMENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,65 km.
Korkeusprofiili: Tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Rinnekujan kohdalta ja päättyy Asmalammentien risteykseen. Osuudella on
viisi kiinteistöliittymää, kolme autokadun risteystä ja kaksi jalkakäytävän liittymää.
Vaajakoskentien yli on kolme suojatieliittymää.
Rinnekujan liittymästä valuu hiekkaa. Samasta kohdasta Vaajakoskentien toiselta puolelta
lähtee kevytväyläsilta moottoritien ja junaradan ylitse Valmetintielle ja sen täydentävälle
laatukäytäväreitille. Sillan suojatieliittymässä on matalahko reunatuki ja toisella puolella
melko terävä asfaltin reunus.
Jyskän Varastomyymälän parkkipaikan liittymää vastapäätä hiekkapintaisesta
tonttiliittymästä kulkeutuu väylälle hiekkaa. Vieressä on epätasainen asfaltin paikkaus.
Suomen Gideonien rakennuksen molemmat kulmaukset aiheuttavat näkemäongelmaa.
Noin 200 metriä osuuden alusta väylällä on koko kaistan levyinen ja melko syväkin monttu.
Vajaat 50 metriä eteenpäin väylällä on siellä täällä pieniä, melko teräväreunaisia monttuja.
Ennen Jyrkännetien ylikulkusiltaa väylän kunto heikkenee huonosta surkeaksi. Reilun 100
metrin matkalla on monttuja, railoja ja töyssyjä. Asfalttia puuttuu useammastakin kohdasta.
Jyrkännetielle johtavien rappusten luota väylälle valuu hiekkaa. Väylä on liian kapeakin
bussipysäkin ja sen ryhmitysalueen vuoksi. Tilaa tarvittaisiin päinvastoin normaalia
enemmän bussipysäkin odotusalueen sekä Hokkalankujan ja sitä edeltävän
näkemäongelmaisen tonttiliittymän vuoksi. Myös Hokkalankujan kulmalla on
näkemäongelma rakennuksen vuoksi.

Reittikuva 39. Jyskän Varastomyymälää
vastapäätä väylällä on leveä monttu.

Reittikuva 40. Liittymä Jyrkännetien
ylikulkurampille ei ole kovinkaan siisti. Väylä on
myös tästä eteenpäin liian kapea.
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Reittikuva 41. Jyrkännetien ja Hokkalankujan välillä asfaltin kunto on surkea. Kiinteistön kulmalla on
näkemäongelma.

Hokkalankujan ja Parkkosentien puolivälissä on näkemäongelmainen tonttiliittymä.
Parkkosentien risteyksessä väylällä on kaksi jyrkähköä reunatukea. Parkkosentien
varressa on vain jalkakäytävä. Parkkosentien ja Asmalammentien puolivälissä
tonttiliittymästä kulkeutuu väylälle soraa. Liittymässä on myös näkemäongelma.
Rinnekujan risteyksessä voisi olla opastus Valmetintien kautta kulkevalle reitille.

Reittikuva 42. Parkkosentien risteyksessä suojatie Reittikuva 43. Parkkosentien reunatuki
on toimivasti suoralla linjalla, mutta reunatuki
lähikuvassa.
puuttuu vain Vaajakosken puolelta metrin pätkältä
– seurauksena ajolinjat ovat mutkittelevia.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Siistitään muutaman metrin matkalta
Rinnekujan reunat ja asfaltoidaan
tarvittaessa liittymää laajemmalti.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

1

Rinnekujan
liittymä.

Rinnekujalta valuu
väylälle hiekkaa.

2

Suojatieliittymä
Rinnekujan
kohdalla.

Reunatuki ja toisella
Poistetaan reunatuki ja asfaltoidaan
puolella, kevytväyläsillan kevytväyläsillan alku siististi uudelleen.
alussa, terävä reunus.

ELY-keskus.

3

Rinnekujan
liittymä.

Ei viitoitusta Valmetintien Lisätään opastus.
kautta kulkevalle reitille.

Kaupunki,
investoinnit, ja
ELY-keskus.

4

Rinnekujan
liittymä ja
tonttiliittymä 30
m alusta.

Näkemäongelma
rakennuksen vuoksi ja
pensaiden vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Tonttiliittymä
Epätasainen paikkaus,
noin 30 m
liittymästä kulkeutuu
osuuden alusta. väylälle hiekkaa.

6

Tonttiliittymä
Näkemäongelma puiden Raivataan puita.
noin 150 m
vuoksi.
osuuden alusta.

ELY-keskus.

7

Noin 200 metriä Koko väylän levyinen
osuuden alusta. monttu.

Monttu on tasoitettava pikaisesti.

ELY-keskus.

8

Noin 250 metriä Pieniä melko
osuuden alusta, teräväreunaisia
noin 10 m.
monttuja.

Montut on tasoitettava.

ELY-keskus.

9

Jyrkännetien
ylikulkusillan
läheltä, noin
120 m.

Pinta-, rakenne- ja
leveysongelma:
Töyssyjä, monttuja,
railoja, puuttuu asfalttia.
Jyrkännetielle johtavan
portaikon luota valuu
hiekkaa. Väylä on kapea
bussipysäkin vuoksi.

Kannattaa tutkia voisiko väylää leventää. ELY-keskus.
Vähintään pätkä reunoineen pitää
rakentaa pikaisesti kokonaan uudelleen.
Jyrkännetielle johtavan portaikon
ympäristö pitää samalla siistiä. Ks. myös
luvun 2.1.10 taulukon kohta 5.

10

Tonttiliittymä
Jyrkännetien ja
Hokkalankujan
välissä.

Näkemäongelma
erityisesti Vaajakosken
suunnasta tultaessa
kapean väylän sekä
puiden vuoksi.

Puita ja pensaita on raivattava. Ks. myös ELY-keskus.
taulukon kohta 9.

11

Hokkalankujan
liittymä.

Näkemäongelma
keskustan suunnasta
tultaessa rakennuksen
vuoksi.

Näkemäongelmalle ei ole sinänsä
ELY-keskus.
tehtävissä juuri mitään. Voisi harkita
pakollista pysähtymistä osoittavaa
merkkiä Hokkalankujalle varoituskolmion
sijasta. Ks. myös taulukon kohta 9.

12

Tonttiliittymät
Parkkosentien
molemmin
puolin.

Näkemäongelmat
puiden vuoksi.

Puita on raivattava.

ELY-keskus.

13

Parkkosentien
risteys.

Kaksi jyrkähköä
reunatukea.

Reunatuet on poistettava.

ELY-keskus.

14

Noin 80 m
Tonttiliittymästä tulee
ennen osuuden väylälle soraa.
päättymistä.

Liittymä kannattaa asfaltoida muutaman
metrin matkalta.

ELY-keskus.

Lisätään liittymiin kolmiot tai STOPmerkit.

Asfaltoidaan liittymä muutaman metrin
ELY-keskus.
matkalta. Asfaltoidaan paikkauksen alue
laajemmalti uudelleen.
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Reittikartta 26. Kymmenes osuus Rinnekujalta Jyrkännetielle.

Reittikartta 27. Kymmenes osuus Jyrkännetieltä Parkkosentielle.

Reittikartta 28. Kymmenes osuus Parkkosentieltä Valmetintielle.
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2.1.12 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ ASMALAMMENTIE–JÄRVELÄNTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Huonokuntoinen ja Vaajakoskentien ahtain osuus alkaa Vaajakoskentien ja
Asmalammentien risteyksestä. Osuudella on kolme kevytväyläliittymää, kaksi autokadun
risteystä ja neljä tonttiliittymää. Kahdesta kohdasta pääsee suojatietä Vaajakoskentien yli.
Osuus päättyy Vaajakoskentien ja Järveläntien risteykseen.
Asmalammentien risteys on pyöräilyn kannalta moniongelmainen hieman samalla tavoin
kuin aiempi Tammitien risteyskin. Asmalammentien ylittävä suojatie on viety jonkin matkaa
Vaajakoskentieltä Asmalammentien varteen, joten kevytväylälle tulee jyrkät mutkat. Moni
oikookin mutkia pientareiden puolelta sen verran kuin on vain mahdollista. Vaajakoskentien
puolelta kulmauksesta puuttuu iso pala asfalttia, ja suojatiellä on jyrkähköt reunatuet.
Autojen odotustilakaan Vaajakoskentien ja suojatien välissä ei toimi suunnitellusti:
risteyksessä on autoja usein pysähtyneenä keskelle suojatietä eli pyöräilijöiden ja
jalankulkijoiden kulkureitille. Erityisesti keskustan suunnasta tultaessa risteyksessä on
melko vaikea näkemäongelmakin reunustavien puiden, pensaiden ja sähkökaappien
vuoksi. Pisteeksi iin päälle Vaajakoskentien ja Asmalammentien kevytväylien
liittymäkohtaan valuu soraa pientareen puolelta.

Reittikuva 44. Asmalammentien risteys on pyöräilyn kannalta moniongelmainen. Mutkitteleva ajoreitti
aiheutuu Asmalammentien suuntaan vedetystä suojatiestä ja jyrkistä reunatuista, jotka pyritään
kiertämään loivimmasta mahdollisesta kohdasta. Talviaikaan, kun reunatuet loiventuvat lumen ansiosta,
suuri osa käyttää vihreällä merkittyä suoraa reittiä. Vasemmassa kulmassa on näkemäongelma. Autoille
on onneksi STOP-merkki. Asmalammentiellä on eroteltu reitti 100 metrin matkalla, vaikka katurakenne
ei mitenkään tue erottelua. Kuva on toteutettu Google Street View -näkymän pohjalta.
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Laiduntien kevytväyläliittymän luo kertyy runsaasti hiekkaa. Laiduntien kevytväylä on
asfaltoitu, mutta hiekkaa tulee epäselvien pientareiden puolelta. Laiduntien ja Järveläntien
noin 300 metrin mittaisella välillä hiekkaa tulee huonoista liittymistä ja osin myös väylän
reunoilta kaikkiaan kuudesta kohdasta. Väylän vasemmalla puolella on jyrkähkö rinne,
asfaltti ja väylän reuna ovat huonokuntoisia ja tonttiliittymien alkuja ei pääsääntöisesti ole
asfaltoitu.
Laiduntien jälkeen väylä on liian kapea noin 200 metrin matkalta. Väylän reunakin on
pahasti epäselvä heinittymisen ja hiekoittumisen vuoksi. Useiden näkemäongelmaisten
tonttiliittymien vuoksi leveyttä tarvittaisiin pätkällä vielä normaalia enemmän.
Laiduntien jälkeisen tonttiliittymän ja laatukäytäväväylän välillä on näkemäongelma
reunustavien pensaiden vuoksi. Ongelma on samanlainen tonttiliittymässä vähän
pidemmällä Vekaratien lähellä. Vekaratien kevytväyläristeyksessä näkemäongelmaa
aiheuttavat puut ja lauta-aita ja Vekaratien jälkeen tonttiliittymässä pensasaita.
Latostentien liittymässä on puolestaan puita ja pensaita – onneksi Latostientiellä on myös
STOP-merkki. Järveläntien lähellä on vielä yksi näkemäongelmainen tonttiliittymä.
Laiduntien jälkeisen tonttiliittymän luota valaistus on riittämätön noin 130 metrin matkalta.
Kevytväylällä ei ole omia valoja ja puut varjostavat autotien lampuista tulevaa valaistusta.
Valoa tarvittaisiin vielä normaalia enemmän väylän kapeuden ja huonokuntoisuuden
vuoksi. Myös Latostentien liittymän jälkeen valaistus on riittämätön noin 50 metrin
matkalla. Puut varjostavat sen verran, ettei autotielle suunnattujen lamppujen valo riitä
kunnolla kevytväylälle.
Noin 1,4-kilometrinen, parinkin osuuden mittainen asfaltin kunto-ongelma päättyy
Vekaratien lähellä – Vekaratien liittymän edusta asfaltoitiin uudelleen syksyllä 2010.
Pintaongelma kuitenkin jatkuu heti uuden asfaltoinnin jälkeen: asfaltissa on runsaasti
halkeamia ja muita epätasaisuuksia sadan metrin matkalla. Esimerkiksi Latostentien
liittymän alue on surkeassa kunnossa. Latostentien liittymän jälkeen sekä pinta- että
leveysongelmat päättyvät juuri ja juuri – väylän leveys on noin 2,5 metriä ja asfaltti
uudehkoa.

Reittikuva 45. Laiduntien liittymän luo valuu
runsaasti hiekkaa.

Reittikuva 46. Laiduntien ja Latostentien välillä
väylä on liian kapea. Väylälle kertyy hiekkaa
monin paikoin.

62

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Asmalammentien ja
Vaajakoskentien
kevytväylien
liittymäkohta.

Pientareelta valuu soraa, Väylän reunat pitää siistiä. Ks. myös
vähintään osin siksi,
taulukon kohta 3.
koska oiotaan
pientareen puolelta.

ELY-keskus.

2

Asmalammentien risteys.

Näkemäongelma: puita,
pensaita ja
sähkökaappeja.

Puita ja pensaita on raivattava. On
tutkittava mahdollisuudet siirtää
sähkökaappeja. Ks. myös kohta 3.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

3

Asmalammentien risteys.

Mutkitteleva ajolinja,
jyrkät mutkat, asfalttia
puuttuu kulmista, kaksi
jyrkähköä reunatukea.

Väylän linjausta kannattaa muuttaa.
ELY-keskus.
Pyöräilyn ja kävelyn kannalta
ihanteellinen olisi mahdollisimman
viivasuora Vaajakoskentien vartta
kulkeva reitti. Vaihtoehtoisesti kevytväylä
voitaisiin linjata kauemmaksi
Vaajakoskentien autotiestä nykyistä
selvästi pidemmältä matkalta – näin
kevytväylän linjat saataisiin loivemmiksi.
Samassa yhteydessä risteyksen
reunatuet on poistettava.

4

Laiduntien
kevytväyläliittymä.

Laiduntieltä valuu
runsaasti hiekkaa.

Laiduntien reunat on siistittävä.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

5

Laiduntien
liittymän
kohdalta, noin
200 m.

Väylä on liian kapea,
paikoin selvästi alle 2metrinen. Ongelmaa
korostavat useat
näkemäongelmaiset
tontti- ja muut liittymät.

On selvitettävä mahdollisuudet väylän
leventämiseen. Ks. myös luvun 2.1.10
taulukon kohta 5.

ELY-keskus.

6

Neljä
tonttiliittymää
Laiduntien ja
Järveläntien
välillä sekä
Vekaratien ja
Latostentien
risteykset

Näkemäongelmia puiden Puita ja pensaita on raivattava.
ja pensaiden vuoksi.
Asennetaan Vekaratielle kolmion sijaan
STOP-merkki. Ks. myös taulukon kohta
5.

ELY-keskus.

7

Kolme
tonttiliittymää
Laiduntien ja
Järveläntien
välillä.

Hiekkapintaisilta
tonttiväyliltä kulkeutuu
hiekkaa ja soraa
laatukäytävälle.

Liittymiä on asfaltoitava muutaman
metrin matkalta. Ks. myös taulukon
kohdat 5 ja 10.

ELY-keskus.

8

Noin 30 metriä
Laiduntieltä,
noin 130 m,
sekä
Latostentien
jälkeen, noin 50
m.

Autotien valaisimet ovat
kevytväylän päällä,
mutta puut varjostavat
melko pahasti.
Valaistuksen ongelmia
korostaa väylän kapeus
ja huonokuntoisuus –
ongelmakohdat pitäisi
havaita pimeäänkin
aikaan.

Puustoa on raivattava tai kevytväylälle
on rakennettava oma valaistus.

ELY-keskus.
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9

Noin 50 metriä
Laiduntieltä, ja
noin 50 metriä
Latostentien
risteyksestä.

Väylän reunalta tulee
runsaasti hiekkaa.

Väylän reunat on siistittävä. Ks. myös
taulukon kohta 5.

ELY-keskus.

10

Vekaratien
risteyksestä,
noin 100 m.

Asfaltissa on runsaasti
halkeamia,
epätasaisuuksia ja
muita vaurioita.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen. Ks.
myös taulukon kohta 5.

ELY-keskus.

11

Latostentien
risteys.

Alue on pahasti
epätasainen.
Latostentieltä valuu
soraa.

Alue on asfaltoitava pikaisesti uudelleen. ELY-keskus.
Latostentien reunat on siistittävä. Ks.
myös taulukon kohdat 5 ja 10.

Reittikuva 47. Pahimpia vauriokohtia paikkailtiin
syksyllä 2010.

Reittikuva 48. Vähän matkan päässä viereisen
kuvan sijainnista Latostentien liittymä jäi kuitenkin
jostain syystä asfaltoimatta.
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Reittikartta 29. Osuus 11 Asmalammentieltä Laiduntien ja Vekaratien puoliväliin.

Reittikartta 30. Osuuden 11 keskiosa Laiduntien ja Vekaratien puolivälistä Latostentielle.

Reittikartta 31. Osuuden 11 loppu Latostentieltä Järveläntielle.
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2.1.13 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ JÄRVELÄNTIE–NIITYNPÄÄNTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,65 km.
Korkeusprofiili: Alkuun tasaista, sitten jyrkähkö pitkä lasku, lopussa loivaa nousua.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Järveläntien risteyksestä Jyskän koulun läheltä ja päättyy Niitynpääntien
risteykseen. Matkalla on peräti kahdeksan tonttiliittymää, kaksi isohkon autokadun
risteystä, kaksi suojatieliittymää Vaajakoskentien ylitse, kolme kevytväylän liittymää ja
kaksi jalkakäytävän liittymää. Osuuden keskiosa oli vuosikausia Vaajakoskentien
huonokuntoisin, mutta huonoimmat kohdat onneksi asfaltoitiin syksyllä 2010. Jyskän
täydentävä laatukäytäväreitti liittyy pääreittiin Vähäperän liittymän kautta.
Järveläntien risteyksessä on Vaajakoskentielle tyypillinen näkemäongelma pensaiden
vuoksi. Järveläntiellä on sentään STOP-merkki. Järveläntien varrella on vain jalkakäytävät,
mutta katu on melko rauhallinen pyöräiltävä. Risteyksen pohjoiskulmauksen rinteeltä valuu
melko runsaasti hiekkaa.
Järveläntien risteyksessä on myös jatkuvuusongelma keskustasta Vaajakoskelle
kuljettaessa: varsinaisen reitin sijasta pyöräilee helposti viereistä noin sadan metrin
mittaista notkelmareittiä. Ongelmaan vaikuttaa se, että sekä suojatie että opasteviitta
käytännössä johdattavat notkelmareitille – varsinaista reittiä jatkaakseen pitää taas tehdä
pieni mutka. Notkelmareitti vie pahasti näkemäongelmaisen Jyskän koulun tunnelin luokse.
Notkelmareitillä asfaltti on huonokuntoista, eikä valojakaan ole lainkaan.
Järveläntien risteyksestä alkaen väylällä on pintaongelma noin sadan metrin matkalla.
Leveysongelma alkaa samasta kohdasta, mutta jatkuu noin satakunta metriä pidemmälle.

Reittikuva 49. Järveläntien risteyksessä
harhaantuu melko helposti suoraan suojatien yli
notkelmareitille. Opastekyltti on hieman turhan
kaukana risteyksestä. Vasempaan kulmaan valuu
rinteeltä hiekkaa.

Reittikuva 50. Jyskän koululle johtavan tunnelin
yllä väylä on kapea ja huonokuntoinen.
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Noin sata metriä osuuden alusta tonttiliittymästä tulee väylälle hiekkaa. Samasta kohdasta
alkaen Sulunperäntielle asti on pitkä ja jyrkähkö alamäki.
Vähäperän liittymän lähellä väylän huonoin pätkä uusittiin sadan metrin matkalta syksyllä
2010. Remonttia olisi kannattanut jatkaa keskustan suunnassa Järveläntielle ja
Vaajakosken suunnassa Sulunperäntielle asti, niin koko osuudesta olisi tullut hyvä. Nyt
esimerkiksi Sulunperäntien lähistölle jäi joitain pahoja ongelmakohtia.

Reittikuva 51. Vähäperän liittymän lähellä väylä
näytti ennen tältä.

Reittikuva 52. Asfaltoinnin jälkeen viereisessä
kuvassa esitetty kohta näytti näin siistiltä.

Vähäperän liittymä Vaajakoskentien toisella puolella on tunnetusti erittäin ongelmallinen –
liittymän ongelmista on keskusteltu esimerkiksi jo Vaikuttajien Pyöräilyllä useita vuosia
sitten. Moni – suuri osa kulkijoista on lapsia – kulkee Vähäperän ja Vaajakoskentien
laatukäytävän väliä muun muassa Jyskän koululle tai sen viereiselle jalkapallokentälle,
mutta liittymä on kuitenkin melko pahasti näkemäongelmainen, eikä mitään toimivaa
pyöräilyreittiä ole. Vähäperälle päästäkseen pitää ajella pitkä matka Vaajakoskentien
ajorataa tai sitten ylittää Vaajakoskentie ja jyrkkä reunakiveys kohtisuoraan.
Vaajakoskentien kevytväylä on vielä sen verran kapea, että muutama kadun ylitykseen
sopivaa hetkeä odottava pyöräilijä tukkii lähes koko kevytväylän.
Uusi asfaltointi päättyy jonkun matkaa Vähäperän liittymän jälkeen. Vanhalla osuudella on
heti monttu ja runsaasti halkeamia, asfalttia puuttuu reunasta ja tonttiliittymästä tulee myös
hiekkaa. Sulunperäntien lähellä väylä on käytännössä liian kapea usean kymmenen metrin
matkalta – moni oikaisee väylän mutkitellessa pientareen puolelta. Ihme, ettei näitä
ongelmia korjattu aiemmin mainitun remontin yhteydessä. Kunnollista kannattaisi tehdä
kerralla, eikä useassa pienessä erässä.
Ennen Sulunperäntietä on suojatieliittymä Vaajakoskentien yli huoltoaseman, kaupan ja
Postin pihaan. Liittymään on jäänyt melkoisen korkea reunatuki, joten ainakaan kovin
suuren kauppalastin kanssa liittymää ei voi käyttää. Väylä on myös liittymän kohdalla
turhan kapea – laatukäytävällä on liittymän kohdalla kaupungista tultaessa todella kova
vauhti, joten tilaa pitäisi olla selvästi enemmän.
Sulunperäntienkään risteystä ei voi paljoa kiitellä pyöräilyn näkökulmasta. Risteyksen
kohdalla väylä mutkittelee ja asfaltti on huonoa ja epätasaista. Minikokoisia kylttejäkään ei
erota mistään suunnasta pyöräiltäessä, koska kaikista kolmesta pyöräilysuunnasta
risteykseen tultaessa on vauhdikas alamäki ja risteys ohitetaan tyypillisesti 20–30 km/h.
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Sulunperäntien varrella on toisella puolella jalkakäytävä ja toisella pyörätie. Molempien
väylien asfaltti on huonokuntoista. Kartta.jkl.fi-sivu näyttää jostain syystä kadun molemmille
puolille pyörätien, mutta maastossa toisella puolella ei kummassakaan päässä ole
kevytväylämerkkejä. Esimerkiksi tällaisten varsin yleisten ongelmien vuoksi ei tarvitse
ihmetellä, miksi ihmiset välillä pyöräilevät jalkakäytävillä – monesti on erittäin vaikeaa
tietää, onko kyseessä jalkakäytävä vai kevytväylä.
Sulunperäntien jälkeen väylän laatu ja kunto paranee huomattavasti – väylä onkin
uudehko. Noin sadan metrin päässä Sulunperäntieltä väylän reunassa on kuitenkin syvä
monttu. Tonttiliittymän kohdalla väylällä on myös halkeamia ja muita epätasaisuuksia.

Reittikuva 53. Vähäperän liittymälle ei ole mitään
toimivaa reittiä Vaajakoskentien yli.

Reittikuva 54. Sulunperäntien risteyksessä
ongelmat ovat melko tyypillisiä: asfalttia puuttuu
kulmauksesta, ajolinja mutkittelee ja
asfaltti/suojatiemerkinnät ovat epätasaiset.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

KUNNOSTUSVASTUU

1

Järveläntien
risteys.

Näkemäongelma
reunustavien pensaiden
vuoksi.

Raivataan pensaita.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

2

Järveläntien
risteyksen
pohjoiskulma.

Rinteeltä valuu hiekkaa.

Rinne on siistittävä.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

3

Järveläntien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta:
pyöräilee helposti
viereisen notkelmareitin
kautta. Notkelmareitillä
on näkemäongelmainen
tunneli.

Maalataan risteykseen pyörätien jatke
-merkinnät keskemmälle. Opastekyltti
voisi myös olla keskemmällä ja vähän
lähempänä varsinaista risteystä.

ELY-keskus.

4

Järveläntien
risteyksestä,
noin 100 m.

Asfaltissa on runsaasti
halkeamia ja muita
epätasaisuuksia.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen. Ks.
myös taulukon kohta 5.

ELY-keskus.

5

Järveläntien
risteyksestä,
noin 200 m.

Väylä on ensimmäiset
100 metriä selvästi liian
kapea, lopuilla 100
metrillä kapeutta
aiheuttaa lähinnä
huonokuntoinen ja
epäselvä reuna.

On selvitettävä mahdollisuudet leventää
väylää ensimmäisen sadan metrinkin
matkalta. Loput 100 metriä levenevät,
kun väylän reunat kunnostetaan.

ELY-keskus.

7

Jyskän koululle
johtava
notkelmareitti.

Ei valoja, asfaltti on
Lisätään reitille valot ja uusitaan asfaltti.
huonokuntoista ja tunneli Tunnelia on enää jälkikäteen vaikea
on pahasti
korjata.
näkemäongelmainen.

ELY-keskus.

8

Tonttiliittymä
Hiekkaa
noin 100 metriä hiekkapintaisesta
osuuden alusta. liittymästä.

Asfaltoidaan liittymä parin metrin
matkalta. Ks. myös kohdat 4 ja 5.

ELY-keskus.

9

Noin 100 m
Pitkä ja jyrkähkö mäki.
osuuden alusta,
noin 350 m.

Mäelle sinällään ei ole tehtävissä juuri
mitään. Ks. myös raportin luku 5.

-

10

Vähäperän
liittymä.

Ei pyöräiltävää reittiä:
Rakennetaan liittymän luo korotettu
ylitettävä Vaajakoskentie suojatiereitti. Ks. myös luku 2.4.3.
ja pystysuora
reunakiveys omaa reittiä
pitkin kohtisuoraan tai
ennakoitava
pyöräilemällä pitkähkö
matka Vaajakoskentien
ajorataa pitkin. Vilkas
liikenne koululle ja
urheilukentille.
Kulmauksessa
näkemäongelma puiden
vuoksi.
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Kaupunki,
investoinnit, ja
ELY-keskus.

11

Noin 100 metriä
ennen
Sulunperäntien
risteystä, noin
100 m.

Pinta- ja leveysongelma: Kunnostetaan koko pätkä pikaisesti.
kapea väylä,
epätasaisuuksia, puuttuu
asfalttia, hiekkaa
liittymästä, Sulunperäntien lähellä suuri osa
ajaa mutkan kapean
asfaltoinnin vuoksi
pientareella.

ELY-keskus.

12

Liittymä
kaupalle ja
Postille
Vaajakoskentien yli.

Jyrkähkö reunatuki.
Moni kiertää reunatuen
läheisen tonttiliittymän
kautta. Muutenkin melko
vaarallinen ylitys.

ELY-keskus.

13

Sulunperäntien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta:
Risteykseen kannattaa sijoittaa isommat ELY-keskus.
opasteet erottuvat
ja näkyvämmät opasteviitat. Ks. myös
heikosti, koska vauhdit
taulukon kohta 14.
ovat kovat ja
risteyksessä joutuu
keskittymään
mutkittelevaan väylään
ja epätasaiseen asfalttiin
sekä muuhun
liikenteeseen.

14

Sulunperäntien
risteys.

Mutkitteleva väylä, kovat
vauhdit, epätasainen
asfaltti erityisesti
keskustan puolella, autot
odottavat usein suojatien
päällä ajolinjalla.

Ajolinja risteyksessä kannattaisi linjata
uudelleen suoremmaksi eli lähemmäksi
Vaajakoskentietä. Vähintään suojatie
pitäisi toteuttaa korotettuna. Ks. myös
taulukon kohta 11.

15

Sulunperäntien
jalkakäytävä ja
kevytväylä.

Huonokuntoinen asfaltti
molemmilla puolilla
katua. Keskustan
puoleinen väylä on
Jyväskylän
pyöräilykartassa
(kartta.jkl.fi) merkitty
kevytväyläksi, mutta
maastossa ei ole
kevytväylämerkkejä.

Vaajakosken puoleinen kevytväylä
Kaupunki,
kannattaisi asfaltoida uudelleen. Toisella investoinnit, ja
puolella liikenne on selvästi
ELY-keskus.
vähäisempää. Korjataan myös
liikennemerkkiongelma.

16

Noin 100 metriä Väylän reunassa syvä
Sulunperäntien monttu.
risteyksestä.

Monttu on tasoitettava pikaisesti.

ELY-keskus.

17

Noin 100 metriä Railoja ja muita
Sulunperäntien epätasaisuuksia.
risteyksestä,
noin 10 m

Alue on tasoitettava.

ELY-keskus.

Reunatuki on poistettava. Melko
vaarallisen kohdan vuoksi voisi myös
harkita korotettua suojatietä. Ks. myös
taulukon kohta 10.
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ELY-keskus.

Reittikartta 32. Osuus 12 Järveläntieltä eteenpäin.

Reittikartta 33. Osuus 12 Vähäperältä Sulunperäntielle.

Reittikartta 34. Osuus 12 Sulunperäntieltä Niitynpääntielle.
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2.1.14 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ NIITYNPÄÄNTIE–VESMANNINTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,9 km.
Korkeusprofiili: Alkuun melko tasaista, sitten pitkä jyrkähkö nousu.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Niitynpääntien risteyksestä, josta on linjattu myös mahdollinen täydentävä
reittiyhteys Haapaniemen suuntaan. Osuudella on kolme kevytväylän liittymää,
liikekiinteistön liittymä/parkkialue sekä kaksi kiinteistön pelastustietä, jotka normaalisti ovat
vain kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä. Autokaturisteyksiä osuudella ei ole lukuun
ottamatta Vesmannintietä, jonka luo osuus päättyy.
Niitynpääntien liittymän ongelmia käsitellään luvussa 2.5.1.
Alussa väylän reunassa on pieni monttu. 50 metriä osuuden alusta väylällä on railo.
150 metriä osuuden alusta ylitetään uudehko alikulkutunneli kaksine liittymineen. Tunnelia
ei kuitenkaan kukaan käytä, koska se ei johda mihinkään.
Tunnelialueen jälkeen asfaltin kunto heikkenee uuden asfaltin loppuessa. Samalla alkaa
pitkä ja raskas nousu Vesmanninmäen päälle. Varsinkin mäkeä alas laskiessa väylä on
liian kapea kovien vauhtien (jopa yli 50 km/h) vuoksi – jos väylällä on muuta liikennettä,
niin alas laskeminen ei ole mitenkään
turvallisen tuntuista. Mäen puolivälissä on
myös joitain vaarallisia railokohtia. Osa
pyöräilijöistä laskeekin mäen väljemmällä
ajoradalla. Pimeään aikaan mäen
turvattomuus vielä korostuu, koska
valaistusta ei ole riittävästi. Kevytväylällä ei
ole omaa valaistusta, vaikka valoa
tarvittaisiin normaalia enemmän.

Reittikuva 55. Liittymä Urheilutien suuntaan ja
tarpeettomalle Vaajakoskentien alittavalle
tunnelille. Asfaltti on sileää ja tasaista.

Reittikuva 56. Vesmanninmäen nousu on pitkä ja
raskas. Asfaltissa on vaarallisia railoja.
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Noin 200 metriä ennen Vesmannintien risteystä puita kasvaa osin kevytväylän puolella.
Väylän reunasta tulee myös hiekkaa reitille.
Vesmanninmäen päällä, sata metriä ennen Vesmannintien risteystä, on pinta- ja
rakenneongelma noin 20 metrin matkalla: väylä on pullistunut töyssylle, ja töyssyn keskelle
on repeytynyt railo.
Bussipysäkki lähellä Vesmannintien risteystä on varmastikin Vaajakoskentien vilkkain, ja
pysäkin luona onkin usein pyöriä parkissa. Pysäkin luokse kannattaisi sijoittaa
katoksellinen pyöräparkki liityntäliikenteen helpottamiseksi.
Osuuden päätepisteessä Vaajakoskentien kevytväylän ja Vesmannintien kevytväylän
välillä on melko paha näkemäongelma pensaiden, puiden ja infotaulun vuoksi.

Reittikuva 57. Vesmannintien risteyksen luona on hankalahko näkemäongelma. Vesmannintien
ylityksessä liikennevalopainike on vain väärällä puolella. Opasteiden tekstit erottuvat juuri ja juuri läheltä
kuljettaessa.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Osuuden alku.

Pieni reunamonttu.

Monttu on tasoitettava.

ELY-keskus.

2

Noin 50 metriä
alusta, 5 m.

Railo.

Railo on tasoitettava.

ELY-keskus.

3

Noin 200 metriä Valaistus ei riitä.
Väylälle on lisättävä oma valaistus.
osuuden alusta, Kevytväylällä ei ole omia
noin 0,5 km.
valoja, vaikka mäen
kovien vauhtien vuoksi
valoa tarvittaisiin
normaalia enemmän.

4

Noin 250 metriä Pitkä ja jyrkähkö mäki.
osuuden alusta,
noin 0,3 km.

5

Noin 400 metriä Vaarallinen
Railo on tasoitettava välittömästi.
ennen osuuden pitkittäissuuntainen railo.
päätettä, 15 m.

ELY-keskus.

6

Noin 350 metriä Pitkittäissuuntainen railo. Railo on tasoitettava.
ennen osuuden
päätettä, 10 m.

ELY-keskus.

7

Noin 200 metriä Puiden oksia
ennen osuuden kevytväylän puolella.
päätettä, 20 m.

Oksat on raivattava.

ELY-keskus.

8

Noin 150 metriä Reunasta tulee hiekkaa
ennen osuuden väylälle.
päättymistä.

Reuna on siistittävä.

ELY-keskus.

9

Noin 100 metriä
ennen osuuden
päättymistä,
noin 20 m.

Pinta- ja rakenneVäylä on kokonaan uusittava tältä
ongelma: korkeahko
pätkältä.
töyssy, jonka keskelle on
repeytynyt railo.

ELY-keskus.

10

Bussipysäkki
ennen
Vesmannintien
risteystä.

Varmastikin
Pysäkin luokse kannattaisi sijoittaa
Vaajakoskentien vilkkain katoksellinen pyöräparkki
bussipysäkki, usein
liityntäliikenteen helpottamiseksi.
pyöriä parkissa.
Rakenteet eivät tue
pysäköintiä.

Kaupunki,
investoinnit, ja
ELY-keskus.

11

Vaajakoskentien ja
Vesmannintien
kevytväylän
kulmaus.

Näkemäongelma
pensaiden, puiden ja
infotaulun vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

ELY-keskus.

Mäelle ei sinällään ole tehtävissä mitään. Ks. myös raportin luku 5.

Puita ja pensaita on raivattava. On
selvitettävä, voiko infotaulua siirtää.
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Reittikartta 35. Osuus 13 Niitynpääntieltä Vesmanninmäelle.

Reittikartta 36. Osuuden 13 keskiosa.

Reittikartta 37. Osuuden 13 loppu Vesmannintielle.
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2.1.15 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ VESMANNINTIE–LEPPÄVEDENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Vaajakoskentien pohjoispuolista kevytväylää.
Pituus: Noin 0,2 km.
Korkeusprofiili: Alkuun tasaista, sitten pitkähkö ja jyrkkä alamäki.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Reitti kulkee Vaajakosken keskustan läpi 200 metriä laatukäytäväreitin päätepisteeseen
Leppävedentien risteykseen. Matkalla on Vesmannintie mukaan lukien kaksi
autokaturisteystä, kaksi kevytväyläliittymää, kaksi jalkakäytäväliittymää sekä kolme
suojatietä Vaajakoskentien yli. Päätepisteestä lähtee lisäksi kevytväyliä kolmeen suuntaan.
Osuudellä leimaa antava ongelma on epäselvyys jalkakäytävien ja kevytväylien välillä.
Liikennemerkit ja Jyväskylän pyöräilykartta (kartta.jkl.fi) näyttävät alueelle jalkakäytäviä ja
kevytväyliä eri tavoin, lisäksi myös liikennemerkkejä on sijoiteltu miten sattuu.
Ennen Vesmannintien risteystä vasemmalle pääsee kevytväylää pitkin ja oikeallekin on
suojatie, mutta Vaajakoskentien toisella puolella on vain jalkakäytävä. Moni kuitenkin
pyöräilee Vaajakoskentien eteläpuolista melko leveää ja näkemäongelmatonta
jalkakäytävää viereiselle liikekiinteistölle sekä läheisille kerrostaloille. Näyttäisi siltä, että
Vesmannintieltä Jyväskylän suuntaan Vaajakoskentien eteläpuolellakin voisi – ja ehkä
myös pitäisi – olla kevytväylä. Vaajakoskentiellä pyöräilemistä ei juuri voi suositella
varsinkaan kokemattomille.
Vaajakoskentien eteläpuolisen väylän osalta Vesmannintieltä Leppävedentielle
pyöräilykartta ja kyltit kertovat eriävää informaatiota. Kartan mukaan kyseessä on
jalkakäytävä, mutta Leppävedentien ja Haapatien risteyksissä kevytväylämerkit selvästi
ovat Jyväskylän suuntaan. Toiseen eli Naissaaren suuntaan merkkejä ei taas ole, mutta ei
ole kyllä jalkakäytävämerkkejäkään. Ilmeisesti pitäisi tulkita niin, että Leppävedentien,
Haapatien ja Vesmannintien väliset pätkät ovat kevytväyliä? Kevytväylästatus ei ole kyllä
ongelmaton ahtaiden väylien, vilkkaan kävelyliikenteen ja huonojen näkemien vuoksi.
Erityisesti Haapatien ja Vesmannintien väli voisi hyvin olla vain jalkakäytävä. Puolestaan
liittyvälle Haapatielle pyöräilykartta näyttää kevytväylän, mutta kadulla ei ole ainuttakaan
kevytväylästä kertovaa merkkiä. Kuinkahan oikeus tulkitsisi tällaista sekamelskaa, jos
vaikkapa kävelijä ja pyöräilijä törmäisivät toisiinsa vakavin seurauksin?

Reittikuva 58. Liittyvällä Haapatiellä ei ole yhtään kevytväylämerkkiä, vaikka pyöräilykartta näyttää
kadulle kevytväylät. Oikeasta kulmasta alkava väylä pitäisi olla puolestaan jalkakäytävä, mutta tällä
väylällä taas on kevytväylämerkki, tosin sekin vain toiseen suuntaan.
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Vaajakoskentien ja Leppäveden kevytväylien risteyksessä, osuuden päätepisteessä,
kevytväylämerkki on vain Vaajakosken keskustan suuntaan.
Vesmannintien risteyksen suojatiellä on toiseen suuntaan jyrkähkö asfalttinen reunaluiska.
Toisella puolella on hieman haittaava kaivonkansi. Risteyksen merkittävin ongelma ovat
kuitenkin liikennevalot. Risteyksen valot vaihtuvat ensinnäkin vain nappia painamalla – ja
niinkin harvinaisen hitaasti. Keskustan suunnasta tultaessa katkaisin on liikennesääntöjen
vastaisesti vasemmalla ja vieläpä erittäin lähellä ajorataa. Myös toisesta suunnasta
tultaessa ensimmäinen katkaisin on jälleen väärällä puolella eli vasemmalla. Näin
pyöräilijän pitää risteyksessä mutkitella puolelta toisella katkaisimien perässä. Vain
keskisaarekkeella painonapit ovat molemmilla puolilla.
Vesmannintien risteyksen jälkeen alkaa koko ajan jyrkkenevä alamäki, joka vie pyöräilijää
vauhdikkaasti eteenpäin. Heti ensimmäisessä Savonmäentien risteyksessä saa kuitenkin
olla erittäin tarkkana, koska ennen risteystä vasemmalla puolella on paha näkemäongelma
puiden ja pensaiden vuoksi, ja oikeassa reunassa taas on tolppa vaarallisesti suoralla
ajolinjalla. Autoilijoilla on kolmio, mutta se on lähes täysin piilossa puun takana. Erityisen
turvallisena risteystä ei voi mitenkään pitää.

Reittikuva 59. Vesmannintien risteyksessä joutuu
mutkittelemaan liikennevalopainikkeiden perässä.
Reunaluiska on hieman liian jyrkkä.

Reittikuva 60. Savonmäentien risteyksessä on
vaarallinen näkemäongelma. Suoralla ajolinjalla
on lisäksi tolppa.

Savonmäentieltä osuuden loppuun on
valaistusongelma. Kevytväylällä ei ole omia
valoja, ja puut varjostavat pahasti autotieltä
tulevaa valaistusta. Ongelmaa korostavat
kovat alamäkivauhdit, joiden vuoksi valoa
pitäisi olla normaalia enemmän.
Haapatien kärjen kohdalla asfaltin reunalta,
sähkökaapin edestä, puuttuu iso pala
asfalttia. Erityisesti pimeään aikaan
monttuun on vaarassa jopa kaatua. Monttu
on ollut korjaamatta useita vuosia.
Reittikuva 61. Sähkökaapin edustalta puuttuu
asfalttia. Kevytväylällä ei ole omia valaisimia, ja
puut varjostavat autotieltä tulevaa valaistusta.
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Ennen osuuden päättymistä jyrkimmän alamäen kohdalla on vaikea näkemäongelmien
keskittymä. Jyväskylän suunnasta tultaessa vasemmalla on puita, jotka peittävät
näkyvyyttä Leppävedentien kevytväylälle, ja oikealla on puu, joka peittää näkyvyyttä etelän
suunnan tunneliin ja myös suoraan Kanavuoren suunnan tunneliin. Tunnelit on jo itsessään
sijoitettu niin lähelle risteystä, että nekin estävät näkyvyyttä pahasti. Molempien tunnelien
valot ovat myös jo pitkään olleet poissa toiminnasta.
Osuuden päättävä nelisuuntainen risteys on kaiken kaikkiaan erittäin ongelmallinen.
Risteys sijaitsee notkelmassa, joten kaikista suunnista saa risteykseen kovan
pyöräilyvauhdin, polkemattakin helposti 20–35 km/h – näkemät ja jyrkät ajolinjat
soveltuvat taas korkeintaan vauhdeille 10–15 km/h. Risteysalueen asfaltti on myös erittäin
huonossa kunnossa, kuin perunapeltoa. Tämä risteys on niitä harvinaisia kohtia, joissa
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden keskinäinenkin kuolonkolari on mahdollinen. Nykyistä
suuremmilla liikennemäärillä onnettomuuden riski kasvaa vielä selvästi.
Risteyksessä on viitoitus, mutta jotta pienikokoisten kylttien viidakosta saisi selvää, on
pakko pysähtyä tutkimaan kylttejä vaarallisesti keskelle risteystä.
Pääreitti päättyy edellä esiteltyyn nelisuuntaiseen risteykseen. Risteyksestä haarautuvat
reitit vasemmalle Kaunisharjuun, Leppävedelle ja Laukaaseen, suoraan Naissaareen,
Kanavuoreen, Jääskelään, Haapaniemeen ja Kuopioon sekä oikealle Vaajakummun
koululle ja myös takaisin kohti Jyväskylää. Kaunisharjuun, Kanavuoreen ja Haapaniemeen
meneviä laatukäytävän haarareittejä esitellään tarkemmin luvuissa 2.6, 2.7 ja 2.8.

Reittikuva 62. Ennen Leppävedentien risteystä
molemmissa kulmauksissa on näkemäongelmat.

Reittikuva 63. Leppävedentien risteyksessä on
pahoja pintavaurioita. Pääreitti päättyy.

Reittikuva 64. Osuuden päätepiste kuvattuna
Kanavuoren haarareitin suunnasta.

Reittikuva 65. Pienikokoiset opasteviitat sijaitsevat
keskellä vaarallista risteystä.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Jalkakäytävä
Vaajakoskentien
eteläpuolella
Vesmannintieltä
länteen.

Vain jalkakäytävä,
Muutetaan jalkakäytävä kevytväyläksi.
vaikka leveyden ja
näkemien puolesta voisi
olla kevytväyläkin. Moni
pyöräilee jalkakäytävää
liikekiinteistölle ja
kerrostaloille.

ELY-keskus.

2

Vesmannintien
risteys.

Jyrkähkö asfalttiluiska
keskustan suuntaan
pyöräiltäessä.

Loivennetaan seuraavan remontin
yhteydessä.

ELY-keskus.

3

Vesmannintien
risteys.

Liikennevalot vaihtuvat
vain nappia painaen, ja
silloinkin hitaasti.
Valokatkaisimien
perässä joutuu
mutkittelemaan
risteyksen puolelta
toiselle. Moni kävelee ja
pyöräilee päin punaisia.

Muutetaan risteyksen liikennevalot
automaattisiksi.

ELY-keskus.

4

Vesmannintien
risteys.

Kaivonkansi hieman
epätasaisesti ajolinjalla
Naissaaren suuntaan
pyöräiltäessä.

Tasoitetaan seuraavan remontin
yhteydessä.

ELY-keskus.

5

Jalkakäytävä /
kevytväylä
Vaajakoskentien toisella
puolella
Vesmannintien
ja
Leppävedentien
välillä.

Kevytväylämerkit vain
Vesmannintien suuntaan
kuljettaessa
Leppävedentien ja
Haapatien risteyksissä.
Pyöräkartalla väylät ovat
jalkakäytäviä. Väylät
ovat ahtaita ja
näkemäongelmaisia.

Kannattaa harkita tarkkaan, mitä väylille ELY-keskus.
tehdään. Vesmannintien ja Haapatien
välinen väylä ainakin voisi hyvin olla vain
jalkakäytävä. Leppävedentien ja
Haapatien välillä väylä voisi kaiketi olla
kevytväylä, jotta Vaajakummun
suunnasta pääsee Vaajakosken
keskustaan kulkematta vaarallisen
tunneliristeyksen (ks. taulukon kohta 11)
kautta. Haapatien kohdalla on
laatukäytäväreitille suojatieylitys.

6

Vaajakoskentien ja
Savonmäentien
kulmaus.

Paha näkemäongelma
puiden ja pensaiden
vuoksi. Ks. myös
taulukon kohta 7.

Puut ja pensaat on raivattava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

7

50 m osuuden
alusta, 150 m.

Jyrkähkö mäki.

Mäelle ei sinällään ole tehtävissä juuri
mitään. Ks. raportin luku 5.

-

8

Savonmäentien Kovat vauhdit, tolppa
risteys.
suoralla ajolinjalla,
huonot näkemät,
autoilijoilla vain kolmio
(ja sekin puiden takana
piilossa).

9

Savonmäentien
risteyksestä
osuuden
loppuun, noin
150 m.

Tolppa pitää ehdottomasti poistaa
Kaupunki,
ajolinjalta. Autoilijoille kannattaa vaihtaa ylläpito, ja
STOP-merkki ja raivata kasvusto merkin ELY-keskus.
edestä. Kannattaa myös harkita
suojatien toteuttamista korotettuna. Ks.
myös taulukon kohta 6.

Riittämätön valaistus. Ei Raivattava puita ja toteutettava
omia valoja, puut
kevytväylälle oma valaistus.
varjostavat autotieltä
tulevaa valaistusta.
Vauhtien takia valoa
tarvittaisiin normaalia
enemmän.
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ELY-keskus.

10

Haapatien
kärjen kohta.

Puuttuu isohko pala
Monttu on tasoitettava välittömästi.
asfalttia reunasta. Tilalla
teräväreunainen monttu.

ELY-keskus.

11

Vaajakoskentien ja
Leppävedentien
kevytväylien
risteys.

Näkemäongelma ennen
risteystä molemmilla
puolilla puiden ja
pensaiden vuoksi.

Puut ja pensaat on raivattava pikaisesti.

ELY-keskus.

12

Vaajakoskentien ja
Leppävedentien
kevytväylien
risteys.

Vaarallinen
nelisuuntainen risteys.
Kovat vauhdit joka
suunnasta risteykseen
tultaessa, jyrkät mutkat
joka suuntaan, asfaltti
kuin perunapeltoa,
irtonainen kaivonkansi,
onnettomat näkemät,
kaksi tunnelia sijoitettu
aivan risteyksen viereen.

Risteyksen alue on tasoitettava ja
ELY-keskus.
asfaltoitava uudelleen välittömästi.
Samassa yhteydessä risteyksen ajolinjat
kannattaa merkitä ja kaistoittaa.
Risteyksen ohi Vaajakoskentieltä
Leppävedentielle kannattaa toteuttaa
uusi tasaisempi, suorempi ja
ajolinjoiltaan loivempi kevytväylä – näin
Vaajakosken ja Leppävedentien välinen
liikenne saadaan kokonaan pois
risteyksestä. Tällaiseen uuteen
linjaukseen selvästi olisi tilaa. Vältetään
jatkossa rakentamasta vastaavia
risteyksiä. Ks. myös taulukon kohdat 10
ja 12.

13

VaajakoskenKevytväylämerkki vain
tien ja
Vaajakosken keskustan
Leppävedentien suuntaan.
kevytväylien
risteys.

Lisätään kevytväylämerkit.

14

Vaajakoskentien ja
Leppävedentien
kevytväylien
risteys.

Merkittävä
laatukäytäväreittien ja
ylipäätään
Jyväskylän seudun
pääpyöräreittien
haarautumiskohta.
Risteyksestä lähtevät
reitit Kanavuoren,
Kaunisharjun,
Haapaniemen ja
Jyväskylän keskustan
suuntiin – sekä samalla
mm. Laukaaseen,
Mikkeliin ja Kuopioon.
Käytännössä kaikista
suunnista tultaessa
kovat vauhdit, joten
viittoja ei pysty
havainnoimaan.
Opasteiden tutkimiseksi
pitäisi pysäyttää keskelle
risteystä.

Lisätään risteyksen lähelle karttataulu,
Kaupunki,
jossa näkyvät seudun keskeiset
investoinnit, ja
jalankulku- ja pyöräreitit. Lisätään väylille ELY-keskus.
opasteita jo ennen risteystä. Lisätään
myös viitat keskeisiin kauempana
sijaitseviin kohteisiin kuten Laukaaseen,
Mikkeliin, Kuopioon ja Lahteen.

15

Tunneli
osuuden
päätepisteestä
Vaajakummun
suuntaan.

Kaikki valot rikki.

Korjataan valaistus.
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ELY-keskus.

ELY-keskus.

Reittikartta 38. Osuus 13 Vesmannintieltä Haapatielle.

Reittikartta 39. Osuus 13 Haapatieltä Leppävedentielle.
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2.2 PÄÄREITTI RANTARAITIN KAUTTA RAUHALAHTEEN SEKÄ KESKUSTAN
TÄYDENTÄVÄT REITIT
Vaajakosken laatukäytävällä kulkee Ilmarisenkadun ja Rauhalahden välillä kaksi pääreittiä.
Toinen pääreitti on linjattu Rauhalahteen Yrjönkadun, Heikinkadun, Rantaraitin ja
Koivurannantien kautta. Tämän toisen pääreitin kuvaus, ongelmakohdat ja
parannusehdotukset esitetään yhtenäisesti tässä luvussa.
2.2.1 YRJÖNKATU JA VAPAUDENKATU VÄLILLÄ ILMARISENKATU–HEIKINKATU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Yrjönkadulla pyöräily ajorataa, kävely jalkakäytävällä, Vapaudenkadun
luoteispuolella yhdistetty kevytväylä.
Pituus: Noin 0,2 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Ensimmäinen pääreitti haarautuu Ilmarisenkadulta Yrjönkatua vasemmalle ja toinen, tässä
esiteltävä reitti, oikealle pienen mutkan kautta. Sen jälkeen Yrjönkatu on viivasuora.
Yrjönkadun päässä reitti kääntyy 90 astetta vasemmalle Vapaudenkadun kevytväylälle ja
50 metrin päässä 90 astetta oikealle Vapaudenkadun ylittävälle suojatielle. Osuus päättyy
suojatien jälkeen Heikinkadun kevytväylän alkuun.
Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun risteysalueen epäjatkuvuutta on käsitelty luvussa 2.1.2.
Yrjönkadun alussa on mukulakivipätkä, joka täristää erityisesti raskaassa lastissa
pyöräiltäessä. Yrjönkadulla on hieman ongelmallisempi pyöräillä ajoradalla kuin vaikkapa
Ilmarisenkadulla. Katu on ahdas, joten on siinä hilkulla voitaisiinko kadulle toteuttaa
yksisuuntaiset pyöräkaistat. Ainakaan kaksi autoa ja pyöräilijät molemmilla puolilla
pyöräkaistoilla eivät kadulla mahtuisi yhtä aikaa kohtaamaan. Toisaalta tällaisilla kaduilla
liikenteen pitäisikin olla joustavaa ja suvaitsevaa. Maailmalla pyöräkaistoja on tehty
ahtaillekin kaduille siten, että tarvittaessa autoilijat vain väistävät pyöräkaistan puolelle –
esimerkiksi pyöräliikennettä ei kuitenkaan ole koko aikaa. Sinällään Yrjönkatu on
liikenteellisesti rauhallinen, kun läpiajavaa autoliikennettäkään ei ole.
Yrjönkadun ajoradan ja Vapaudenkadun kevytväylän välillä on toisinaan hankalahko
liikkua, koska Yrjönkadun päässä on ajoittain autoja
parkissa. Sekä oikeasta että vasemmasta reunasta
alkaa kevytväylä, ja kummankin alussa on
reunatuki. Molemmilla puolilla kiinteistöjen kulmat
aiheuttavat näkemäongelmaa. Risteys on myös
epäjatkuvuuskohta: opasteita ei ole, ja
Vapaudenkadulle pitää kääntyä 90 astetta.
Seuraava epäjatkuvuuskohta on 50 metrin päässä,
kun kevytväylältä pitää kääntyä 90 astetta oikealle
Vapaudenkadun ylittävälle suojatielle.
Vapaudenkadun kevytväylä jatkuu Tourulan
Reittikuva 66. Yrjönkatua Ilmarisenkadulta
suuntaan. Ylitys on selkeä, mutta molemmilla
Vapaudenkadulle päin.
puolilla on reunatuet.
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Reittikuva 67. Yrjönkadun päässä kiinteistöt ja parkkeeratut autot aiheuttavat näkemäongelmia ja
mutkittelua. Ajoradan ja kevytväylän liitoskohdissa on reunatuet. Kevytväylien liittymiä kannattaisi siirtää
keskemmälle, niin ongelmat helpottaisivat. Kuva on toteutettu Google Street View -näkymän pohjalle.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU
-

1

Ilmarisenkadun
ja Yrjönkadun
risteys, 20 m.

Mukulakivinen suojatie.

Harkitaan jatkossa todella tarkasti
mukulakiviosuuksien toteuttamista
erityisesti pyöräilyn pääväylille.

2

Yrjönkatu, noin
150 m.

Pyöräily
liikennesääntöjen
mukaisesti ajoradalla; ei
kevytväyliä. Ihmiset
arastelevat turhaan
ajoradoilla pyöräilemistä.

Selvitetään voisiko kadulle sovittaa
Kaupunki,
pyöräkaistat, jotka osoittavat pyöräilijän investoinnit.
paikan ja rohkaisevat pyöräilemään
ajoradalla. Ilman pyöräkaistojakin
rauhallisella Yrjönkadun osuudella voi
mainiosti pyöräillä, kunhan reitin sijainti
ja jatkuvuus osoitetaan jotenkin muuten.

3

Yrjönkadun ja
Näkemäongelma
Vapaudenkadun molemmilla puolilla
risteys.
kiinteistöjen vuoksi.
Toisinaan autoja
parkissa aiheuttamassa
näkemäongelmaa ja
mutkittelua.

Selvitetään miten autojen parkkeerausta Kaupunki,
alueella voitaisiin vähentää. Kulmausten investoinnit.
kohdalle kannattaisi maalata selkeät
kääntymiskaistat. Yrjönkadulta tuleville
pyöräilijöille kannattaisi myös lisätä
varoituskolmiot. Pysyvimmin
näkemäongelma ja mutkittelu poistuisi
siirtämällä liittymät Yrjönkadun reunoilta
keskemmälle.

4

Yrjönkadun ja
Reunatuki molempiin
Vapaudenkadun suuntiin
liittymäkohta.
Vapaudenkadulle
käännyttäessä.

Reunatuet on poistettava.

5

Yrjönkadun,
Kaksi 90 asteen
Lisätään opasteet.
Vapaudenkadun käännöstä sadan metrin
ja Heikinkadun matkalla. Ei opastusta.
risteysalue.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Vapaudenkadun Kaksi reunatukea.
ja Heikinkadun
risteys.

Kaupunki,
ylläpito.

Reunatuet on poistettava.
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Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 40. Toisen pääreitin ensimmäinen osuus Ilmarisenkadulta Heikinkadulle.
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2.2.2 TÄYDENTÄVÄ REITTI KALEVANKATUA JA VAPAUDENKATUA VÄLILLÄ
ILMARISENKATU–YRJÖNKATU
Kuten aiemmin on todettu, niin Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun/Heikinkadun välille on linjattu
toista pääreittiä täydentävä reitti vilkkaan keskustaliikenteen vuoksi ja Matkakeskuksen
alueen tavoitettavuuden parantamiseksi. Tulevaisuudessa kannattaa ehkä toteuttaa vielä
täydentävä yhteys täydentävältä reitiltä Hannikaisenkatua Matkakeskukselle ja/tai
ydinkeskustaan Väinönkatua ja Vapaudenkatua pitkin.
Täydentävälle reitille on linjattu osin vaihtoehtoinen linjaus, joka esitellään luvussa 2.2.3.
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Kalevankadun lounaista kevytväylää ja Vapaudenkadun luoteista kevytväylää.
Pituus: Noin 0,35 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteyksestä ja päättyy Vapaudenkadun ja
Yrjönkadun risteykseen. Matkalla ylitetään vilkas Kalevankatu suojatietä pitkin. Matkalla on
kaksi liittymää kerrostalokiinteistöjen parkkipaikoille. Luonnollisesti kävely-, pyöräily- ja
autoliikenne osuudella on erittäin vilkasta.
Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteyksen ongelmia on käsitelty seikkaperäisesti luvussa
2.1.2. Yksinkertaista eleganttia ratkaisua liikenteeseen Ilmarisenkadun ajoradan ja
Kalevankadun kevytväylän välillä ei ole. Tässäkin vielä voidaan todeta se, että
Kalevankadun kevytväylän ja Ilmarisenkadun välillä pitää ajaa melko kömpelösti
Ilmarisenkadun liikennevalojen kautta.
Kalevankadun kevytväylän alussa on railo. Vähän matkan päässä on näkemäongelmaa
parkkipaikka-alueen liittymän ja kevytväylän välillä.
Ennen Vapaudenkatua ensisijainen reittilinjaus kääntyy yli 90 astetta vasemmalle uuden
Kalevankadun suojatien yli. Vaihtoehtoisesti reitti voisi jatkua suoraan Vapaudenkadun
ylitse – tämä linjaus olisi vilkkaan liikenteen tavoittamiseksi parempi, mutta kyseisellä
reitillä on valitettavasti nykyisellään vaarallinen näkemäongelma. Ks. tarkemmin luku 2.2.3.
Jos reitti viedään Kalevankadun yli on suojatieliittymän luona epäjatkuvuuskohta jyrkän
mutkan vuoksi. Nykyisellään viitat osoittavat Vapaudenkadun ylitse.
Kalevankadun ylitys on moniongelmainen. Pahin ongelma on se, että lyhyessä ylityksessä
on peräti neljä terävää kivistä reunatukea. Muutama reunakivi on asennettu muita
korkeammalle, ja keskisaareke on sekin pattimaisesti koholla. Ylityksessä pitää tehdä
kaksi jyrkkää, yli 90-asteista käännöstä, eikä oikominen ole lainkaan mahdollista nopeasti
jyrkentyvien reunakiveysten vuoksi. Hieman tarkemmalla muotoilemisella risteyksestä olisi
saanut selvästi miellyttävämmän pyöräillä. Painonappivalot tuovat risteykseen oman
lisänsä. Rantaraitin suunnasta tultaessa hotelli Scandicin edustan pensaat peittävät
näkemän risteykseen.
Osuuden loppu on melko ongelmaton. Väylä on hyväkuntoinen, ja väylän leveyskin riittää
juuri ja juuri myös kerrostalojen sisäänkäyntien ja parkkipaikkaliittymän luona.
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Reittikuva 68. Osuuden alussa Kalevankadun
kevytväylällä asfaltissa on railo ja oikeassa
reunassa näkemäongelmia.

Reittikuva 69. Kalevankadun ylityksessä on neljä
reunatukea, painonappivalot ja töyssymäinen
keskisaareke. Scandicin edessä pensaat
aiheuttavat näkemäongelman.

Reittikuva 70. Kalevankadun ylityksen
töyssymäinen keskisaareke ja vaikeaa ajolinjaa.
Pyöräilijänkin pitää edetä kävelyvauhtia.

Reittikuva 71. Kalevankadun suojatien reunatuet
eivät ole erityisen pyöräily-ystävällisiä.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Osuuden
alussa.

Railo.

Railo on tasoitettava.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Noin 40 metriä
Ilmarisenkadulta.

Näkemäongelma
parkkipaikan liittymän
kulmalla puiden ja
pensaiden vuoksi.

Raivataan kasvillisuutta, lisätään
parkkipaikalle STOP-merkki.

Kaupunki,
ylläpito ja
investoinnit.

3

Kalevankadun
ylitys.

Epäjatkuvuuskohta
Lisätään opastus.
jyrkän mutkan vuoksi. Ei
opastusta ko. reitille.

4

Kalevankadun Kaksi jyrkkää mutkaa,
suojatieliittymä. peräti neljä terävää
kivistä reunatukea,
korkea hyppyrimäisesti
muotoiltu keskisaareke,
painonappivalot.

Reunatuet on poistettava ja
keskisaareketta madallettava.
Painonappivalot kannattaa vaihtaa
automaattisiin. Liittymän ajolinjat olisi
kannattanut muotoilla muutaman
kymmenen sentin verran toisin, niin
pyöräily olisi miellyttävämpää.

Kaupunki,
ylläpito ja
investoinnit.

5

Hotelli
Scandicin
edusta.

Pensaita on madallettava.

Kaupunki,
ylläpito, ja
Scandic.

Näkemäongelma
pensaiden vuoksi.
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Kaupunki,
investoinnit.

Reittikartta 41. Täydentävät reitit Ilmarisenkadulta Hannikaisenkadulle.

Reittikartta 42. Kalevankadun, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun risteysalue.

Reittikartta 43. Täydentävien reittien loput Yrjönkadulle ja Heikinkadulle.
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2.2.3 VAIHTOEHTOINEN TÄYDENTÄVÄ REITTI HANNIKAISENKATUA JA
VAPAUDENKATUA VÄLILLÄ KALEVANKATU–HEIKINKATU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Kalevankadun lounaispuoleista yhdistettyä kevytväylää, Hannikaisenkadun
itäpuoleista kevytväylää ja Vapaudenkadun kaakkoispuoleista kevytväylää.
Pituus: Noin 0,35 km.
Korkeusprofiili: Tasainen.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa kohdasta, jossa ensisijainen täydentävä reitti kääntyy jyrkästi vasemmalle
Kalevankadun ylitse. Vaihtoehtoinen reitti jatkuu suoraan, ylittää vilkkaat Vapaudenkadun
ja Hannikaisenkadun suojateitä pitkin, ja kääntyy 90 astetta Vapaudenkadun kevytväylälle.
Osuus päättyy Heikinkadun kevytväylän alkuun.
Vapaudenkadun suojatieylitys on aika lailla samanlainen kuin aiemmin esitelty
Kalevankadun ylityskin. Reitillä on neljä terävää matalaa kivistä reunatukea. Nämä ovat
ehkä kuitenkin vähän parempia kuin Kalevankadun ylityksessä. Suojatiesaarekekaan ei
muotoilultaan ole yhtä pallomainen. Painonappivalot risteyksessä on – tavoitteista (ks.
esim. vuosien 2003–2004 laatukäytävähankkeen loppuraportti) huolimatta niistä ei ole
vieläkään päästy pyöräilyn pääreiteillä eroon.
Vaihtoehtoisen reitin pahin ongelmakohta on Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun
ylitysten välissä. Kiinteistön kärki työntyy niin pitkälle Kalevankatua kohti, että kevytväylälle
jää vain kapea ja täydellisen näkemäongelmainen reitti. Tälle kohdalle ei mitenkään voi
ohjata kovin suuria määriä kävelijöitä ja pyöräilijöitä, eikä laatukäytävällä muutenkaan voi
olla tällaista kohtaa, jos on olemassa muita vaihtoehtoja.
Ennen Hannikaisenkatua vasemmalla on liittymä Kalevankadun/Vapaudenkadun toiselle
puolelle. Pitkässä ylityksessä on kaksi keskisaareketta, neljä jyrkähköä reunatukea ja
kolmet liikennevalot, joten kovin sujuvana liittymänä tätä ei voi pitää.
Hannikaisenkadun ylitys jatkaa samaa ongelmaisten suojatieliittymien sarjaa. Ylityksessä
on kaksi jyrkähköä reunatukea ja painonappivalot.
Jos Ilmarisenkadulta lähtee kaksi pyöräilijää yhtä aikaa ja samaa vauhtia, toinen
Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun laatukäytäväreittiä, ja toinen Kalevankadun ja
Vapaudenkadun reittiä, niin Ilmarisenkatua ja Yrjönkatua kulkenut on jo Heikinkadulla, kun
Kalevankadun ja Vapaudenkadun reitin valinnut on vasta ylittämässä Hannikaisenkatua.
Heti Hannikaisenkadun ylityksen jälkeen asfaltti on melkoisen epätasaista. Samassa
sijainnissa on myös epäjatkuvuuskohta: Heikinkadun suuntaan pitää kääntyä 90 astetta
vasemmalle, kun taas suoraan jatkuu reitti KOAS Veturin pihaan.
Osuuden loppu on melko ongelmaton.
Vaihtoehtoisen täydentävän reitin kartat on esitetty edellisessä luvussa.
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Reittikuva 72. Vapaudenkadun ja
Hannikaisenkadun välillä on vaikea
näkemäongelma.

Reittikuva 73. Hannikaisenkadun ylityksessä on
reunatuet ja painonappivalot. Suojatien toisella
puolella asfaltissa on vaurioita.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

KUNNOSTUSVASTUU
Kaupunki,
ylläpito, ja
investoinnit.

1

Vapaudenkadun Neljä terävää
suojatieylitys.
reunatukea,
painonappivalot.

Reunatuet on poistettava.
Painonappivalot kannattaa vaihtaa
automaattisiin.

2

Vapaudenkadun
ylityksen ja
Hannikaisenkadun ylityksen
välillä.

Ei mitään yksinkertaisia ratkaisuita. Peili Kaupunki,
ja maalatut kaistat voisivat toimia
investoinnit.
hätäensiapuna. Muuten pitäisi purkaa
rakennuksen kulmaus tai siirtää viereistä
ajorataa selvästi kauemmaksi. Jos
ongelmaa ei ratkaista, laatukäytävää ei
voi sijoittaa tälle reitille.

3

Suojatieliittymä Neljä jyrkähköä
Hannikaisenreunatukea ja
kadun
painonappivalot.
kevytväylän ja
Vapaudenkadun
kevytväylän
välillä.

Reunatuet on poistettava.
Painonappivalot kannattaa vaihtaa
automaattisiin.

Kaupunki,
ylläpito, ja
investoinnit.

4

HannikaisenKaksi jyrkähköä
kadun
reunatukea ja
suojatieliittymä. painonappivalot.

Reunatuet on poistettava.
Painonappivalot kannattaa vaihtaa
automaattisiin.

Kaupunki,
ylläpito, ja
investoinnit.

5

Hannikaisenkadun ylitys.

Lisätään opasteet.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Heti
Epätasainen asfaltti.
Hannikaisenkadun ylityksen
jälkeen, 2 m.

Alue on asfaltoitava uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.

Täydellinen
näkemäongelma
kiinteistön kulmauksen
vuoksi. Kevytväylä on
kohdassa kapeahko.

Epäjatkuvuuskohta;
jyrkkä käännös
vasemmalle ylityksen
jälkeen. Ei nykyisellään
opasteita.
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2.2.4 HEIKINKATU VÄLILLÄ VAPAUDENKATU–RANTARAITTI
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Heikinkadun lounaispuoleista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,3 km.
Korkeusprofiili: Ensin tasaista, sitten loivahko nousu Heikinsillalle, lopussa alamäkeä.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Heikinkadun kevytväylän alusta. Junarata ja Rantaväylä ylitetään Heikinsiltaa
pitkin. Osuus päättyy pian Rantaväylän ylityksen jälkeen Heikinkadun ja Rantaraitin
risteykseen – Rantaraitti alittaa Heikinsillan Rantaväylän kanssa saman alikulun kautta.
Osuudella on yksi autokadun risteys ja kaksi kevytväylän liittymää.
Heikinkadun kevytväylän ja Vapaudenkadun kevytväylän risteysalue on melko
ongelmallinen. Suoraan Vapaudenkadun suojatieylitykseltäkin tultaessa Heikinkadun
kevytväylän alussa pitää tehdä mutka, koska entisen veroviraston tontin kulmauksessa
asfalttia on melko kapeasti. Reittiä voitaisiin kulmauksen kohdalla leventää parin metrin
verran, jolloin risteysalueella olisi enemmän tilaa. Moni oikaisee joka tapauksessa
nykyisellään mutkassa pientareen puolelta.
Liittyvässä Heikinkadun suojatieylityksessä on jyrkähköt reunatuet. Loivennettu
reunatukiosuus on myös liian kapea – koko suojatien leveyttä ei voi ylityksessä käyttää.
Veturitallinkadun ylityksessä on jyrkät reunatuet, joita on yritetty epäonnistuneesti loiventaa
asfalttipaikkauksilla. Vähän matkan päässä Heikinkadun ylittää suojatieliittymä Tourulaan
johtavalle kevytväylälle. Liittymässä on samanlaiset reunatuet kuin Veturitallinkadun
risteyksessäkin.

Reittikuva 74. Heikinkadun kevytväylän alussa
reitti tekee mutkan, koska väylä siirtyy ajoradan
varteen. Liittyvällä suojatiellä on jyrkähköt
reunatuet.

Reittikuva 75. Veturitallintien ylityksessä ajolinja
on tyypillisesti tämän näköinen, koska suuri osa
pyöräilee reunatuen loivimmalta kohdalta.
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Heikinsillalla on todella leveä kevytväylä. Eroteltu väylä mahtuisi sillalle mainiosti. Sillan
loputtua väylällä on leveä poikittainen monttu.
Osuuden päätepisteessä laatukäytäväreitti irtaantuu Schaumanin puistotielle johtavalta
kevytväylältä ja kääntyy 180 astetta oikealle takaisin kohti Heikinsiltaa. Sillalta saadut
vauhdit täytyy tässä käännöksessa jarruttaa kokonaan pois. Siitä huolimatta pyörä ei
millään meinaa kääntyä näin jyrkkään ja kapeaan risteykseen. Kevytväylien välillä on myös
puita ja pensaita näkemäongelmana. Luonnollisesti risteyksessä on epäjatkuvuuskohta –
risteyksestä kertovia ja reitinvalintaan ohjeistavia viittoja pitäisi olla jo ennen käännöstä.

Reittikuva 76. Kuvassa näkyvät osuuden loppu ja seuraavan osuuden alku. Kevytväylien
risteyskohdassa on näkemäongelma.

Reittikuva 77. Käännös Heikinkadulta Rantaraitille on todella jyrkkä. Risteykseen tullaan kovaa vauhtia
Heikinsillalta, joten opasteviittoja ei juuri ehdi havainnoimaan.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Reittiä on levennettävä muutaman
Kaupunki,
metrin verran entisen veroviraston
investoinnit.
tontille. Näin Vapaudenkadun ylityksen
jälkeinen mutka saadaan kokonaan pois
ja Vapaudenkadun kevytväylää
keskustasta tultaessa jyrkkä mutka
loivenee merkittävästi.

1

Vapaudenkadun
ja Heikinkadun
risteyksen
eteläkulma.

Ajolinja- ja
leveysongelma.
Kevytväylien
yhtymäkohdassa on
jyrkkä mutka, jossa
asfalttia on vielä liian
kapeasti.

2

Suojatie
Heikinkadun
ylitse
Vapaudenkadun
risteyksessä.

Kaksi jyrkähköä
Reunatuet on poistettava.
reunatukea. Loivennettu
reunatukiosuus on liian
kapea.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Veturitallinkadun risteys.

Kaksi teräväreunaista
reunatukea, joita on
yritetty loiventaa
asfaltilla.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Liittymä
Heikinkadun
ylitse Tourulan
suuntaan
johtavalle
kevytväylälle.

Jyrkähköt reunatuet.

Reunatuet on poistettava.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Heikinsillan
jälkeen.

Poikittainen monttu
väylällä.

Monttu on tasoitettava seuraavan
remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

6

Heikinkadun ja
Rantaraitin
kevytväylien
kulmaus.

Näkemäongelma puiden Puita ja pensaita on madallettava
ja pensaiden vuoksi.
merkittävästi.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Heikinkadun ja
Rantaraitin
kevytväylien
risteys.

Todella jyrkkä kapea
mutka.

8

Heikinkadun ja
Rantaraitin
kevytväylien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta 180- Lisätään opasteviitat molemmin puolin
asteisen mutkan vuoksi. ennen risteystä.
Viitoitus vain
risteyksessä – vauhdilla
keskustan suunnasta
tultaessa viitoitusta ei
ehdi kunnolla
havainnoimaan
vaarallisen risteyksen ja
muun liikenteen vuoksi.

Ongelmalle ei ole tehtävissä mitään
Kaupunki,
ilman melko radikaaleja rakenteellisia
investoinnit.
muutoksia. Rantaraitin kevytväylän alkua
pitäisi merkittävästi leventää
Rantaväylän suuntaan. Vältetään
jatkossa rakentamasta moisia risteyksiä
kevytväylille.
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Kaupunki,
investoinnit.

Reittikartta 44. Toisen pääreitin toinen osuus Heikinkadulta eteenpäin.

Reittikartta 45. Toisen pääreitin loppu Rantaraitille.
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2.2.5 RANTARAITTI VÄLILLÄ HEIKINKATU–JYVÄSJÄRVEN KOILLISKÄRKI
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Rantaraitin yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 2,3 km.
Korkeusprofiili: Muuten tasaista, mutta joitain mäkiä ylikulkusiltojen vuoksi.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Heikinkadun kevytväylän ja Rantaraitin risteyksestä. Matkalla on kolme
kevytväylän liittymää. Osuus päättyy Rauhalahteen risteykseen, jossa pääreitiltä irtaantuu
haarareitti Väinölään. Risteyksen luona oli ennen Halssilan mattolaituri. Osuus on
Vaajakosken laatukäytäväreitin miellyttävin: reitti on pääosin tasainen, melko suora ja
maisemiltaan viehättävä.
Heikinsillan alituksen jälkeen Lutakosta tulee kevytväylä, jonka liittymä on turhan ahdas.
Risteys voisi olla muotoiltu selvästi loivemmin eli asfaltointia voisi olla laajemmin.
Nykyisellään moni oikoo kääntyessään pientareen kautta.
Tourujoen ylittävän sillan luona on epätasaisuuksia. Sillan luona on keväisin tai sateen
jälkeen aina vettä muutamassa laakeassa montussa. Sillan jälkeen on noin 20 metriä pitkä
railo. Koirien uimapaikan hiekkapintaiselta väylältä tulee Rantaraitillekin hiekkaa.
Tourujoen jälkeen väylä on melko ongelmattomassa kunnossa lähemmäs puolen kilometrin
matkan. Väylä voisi kuitenkin luonnollisesti olla leveämpikin, koska esimerkiksi
rullaluistelijoita on kesäisin reitillä niin paljon. Paikattuja halkeamia on jonkin verran.
Jyväsjärven pohjoiskärjen kohdalta lähtee Rantaraitilta ramppi moottoritien ja junaradan yli
Aholaitaan ja Vaajakoskentielle. Ramppi aiheuttaa profiiliongelman noin vajaan 150 metrin
matkalle. Rantaraitti olisi tässä kohdin kannattanut rakentaa ylikulkusillan alle moottoritien
viereen, ja sillalta olisi sitten voitu rakentaa loivat suuntaisliittymät tasaiselle Rantaraitille.
Nykyisellään erityisesti Rantaraitin ja ylikulkuväylän risteys on vaarallinen, koska
risteysalue on ahdas ja näkemäongelmainen. Erityisesti talvisin jyrkkäpiirteiseltä
ylikulkusillalta risteykseen ajaminen on riskialtista.

Reittikuva 78. Liittymä Lutakon suuntaan voisi olla Reittikuva 79. Nousu Aholaidan ylikulkusillan
muotoiltu toimivamminkin.
liittymän luo aiheuttaa reitille mäen. Risteys on
myös melko vaarallinen.
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Aholaidan ylikulkusillan jälkeen väylällä on
epätasaisuuksia ja reunavaurioita muutaman
kymmenen metrin matkalla. Tästä eteenpäin väylän
reunoja sorattiin noin kilometrin matkalla kesän
2010 lopussa – väylälle jäänyt ja levinnyt irtosora
aiheutti vähintään useita kaatumisia rullaluistinten
kanssa, kun sora juuttui rullaluistinten renkaiden
väliin.
Noin 300 metrin päässä Aholaidan ylikulkusillalta
puuttuu reunasta isohko pala asfalttia.
Seuraavat merkittävät väylän ongelmat ovat
Halssilaan johtavan ylikulkusillan luona. Rantaraitilla
on ylikulkuväylän risteyksen luona jyrkkä mutka ja
mäenkumpare, eikä ylikulkusillan väylälle näe
puiden ja pensaiden vuoksi juuri lainkaan.
Ylikulkusillalta Halssilan suunnasta tultaessa
Reittikuva 80. Noin 300 metriä Aholaidan
ahtaaseen risteykseen saa puolestaan helposti
ylikulkusillalta reunasta puuttuu asfalttia.
vauhtia 40 km/h, joten risteyksessä on suuret
potentiaalit riskit. Risteyksestä olisi voinut melko helposti tehdä selvästi turvallisemman,
joten nykyinen järjestely ihmetyttää.
Erityisesti Vaajakosken suunnasta risteykseen tultaessa risteyksessä sijaitsevat pienet
viitat ovat riittämättömät, kun huomio keskittyy risteyksen ylittämiseen turvallisesti.
Kesäaikaan autoja saattaa Rantaraitilla tulla vastaan Halssilan uimarannalla asti. Autoilu
Koivurannantieltä on ollut sallittua ilmeisesti vain Halssilan matonpesupaikalle, ja
matonpesupaikkakin on jo poistunut käytöstä, mutta edelleen jotkut autoilevat uimarannalle
asti. Yksi auto tukkii helposti koko Rantaraitin.
Risteyksen jälkeen asfaltissa on pieniä epätasaisuuksia noin 20 metrin matkalla. Vähän
pidemmälle väylällä on monttuja noin 50 metrin matkalla. Montut eivät juuri haittaa
kulkemista paitsi keräämällä vettä sateen jälkeen ja loskaa keväisin.

Reittikuva 81. Halssilan ylikulkusillan risteyksessä
reitti tekee tarpeettoman ja jopa vaarallisen
mutkan. Reitti voitaisiin oikaista vihreällä esitettyä
linjausta pitkin.

Reittikuva 82. Halssilan ylikulkusillan risteys
nähtynä Vaajakosken suunnasta.
Näkemäongelma on ympyröity punaisella.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Lutakosta
tulevan
kevytväylän
liittymä.

Liittymä on varsin ahdas, Asfaltoidaan risteystä laajemmin.
asfalttia on liian
kapeasti. Moni oikaisee
kääntyessään
pientareen kautta, tämä
mm. tuo väylälle
rullaluistelijoiden
kammoamaa irtosoraa.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Vähän ennen
Tourujoen
ylittävää siltää.

Väylällä epätasaisuuksia
ja laakeita monttuja.
Montut keräävät vettä ja
keväisin loskaa.

3

Tourujoen sillan Pitkittäisuuntainen railo.
jälkeen.

4

Tourujoen sillan Koirien uimapaikan
Asfaltoidaan liittymä muutaman metrin
jälkeen.
hiekkapintaiselta väylältä matkalta.
tulee hiekkaa ja soraa.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Aholaitaan ja
Vaajakoskentielle johtava
ylikulkuramppi,
noin 125 m.

Profiiliongelma rampin
takia.

Kannattaa harkita uuden suoremman,
tasaisemman ja turvallisemman
linjauksen toteuttamista rampin ohi
seuraavan remontin yhteydessä. Vanha
ramppi voitaisiin jättää kokonaan
kääntyvälle liikenteelle.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Aholaitaan ja
Vaajakoskentielle johtava
ylikulkuramppi.

Väylän reuna revennyt
parista kohdasta.

Korjataan repeämät.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Aholaitaan ja
Vaajakoskentielle johtavan
kevytväylän ja
Rantaraitin
risteys.

Ahdas
näkemäongelmainen
risteys, jyrkät mutkat
ylikulkusillan ja
Rantaraitin välillä
käännyttäessä,
vaarallista ajaa
erityisesti liukkaalla
kelillä ylikulkusillan
suunnasta. Järveltä
tuleva tuuli ja sade – ja
liukasteleva liikenne –
liukastavat risteyksen
usein todella ikävästi.

Kiinnitetään huomiota
talvikunnossapitoon. Ks. myös taulukon
kohta 5.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Aholaitaan ja
Vaajakoskentielle johtavan
ylikulkurampin
jälkeen, noin 1
km.

Väylän reunat sorattiin
loppukesästä 2010.
Väylälle jäänyt irtosora
aiheutta useita
kaatumisia
rullaluistellessa.

Kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota
Kaupunki,
irtosoran tarkkaan poistamiseen väylältä. ylläpito.

9

Aholaitaan ja
Vaajakoskentielle johtavan
ylikulkurampin
jälkeen, 25 m.

Epätasaisuuksia ja
huonohko reuna.

Tasoitetaan epätasaisuudet ja huono
reuna.

Tasoitetaan epätasaisuudet ja montut.
Kaupunki,
Väylä kannattaa asfaltoida alueella koko ylläpito.
leveydeltään, jotta vältytään pienten
paikkausten ongelmilta.
Tasoitetaan railo.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

10

Noin 300 m
Aholaidan
ylikulkusillalta.

Puuttuu reunasta pala
asfalttia.

Asfaltoidaan kohta uudelleen.

11

Rantaraitin ja
Halssilaan
johtavan
ylikulkusillan
kulmaus.

Näkemäongelma puiden Puut on raivattava.
vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito.

12

Rantaraitin ja
Halssilaan
johtavan
ylikulkusillan
risteys.

3-suuntainen risteys,
heikot näkemät, kova
vauhti erityisesti
ylikulkusillalta,
Rantaraitilla risteyksen
kohdalla jyrkkä mutka ja
mäenkumpare.

Rakennetaan risteyksen ohi uusi
suorempi, tasaisempi ja turvallisempi
väylä suurin piirtein kartalla esitettyä
linjausta pitkin. Jätetään vanha risteys
vain kääntyvälle liikenteelle.

Kaupunki,
investoinnit.

13

Rantaraitin ja
Halssilaan
johtavan
ylikulkusillan
risteys.

Epäjatkuvuuskohta
erityisesti Vaajakosken
suunnasta tultaessa.
Risteyksessä ei pysty
havainnoimaan pieniä
opasteviittoja, vaan
huomio keskittyy
risteyksen turvalliseen
kulkemiseen.

Lisätään opasteita ennen risteystä.

Kaupunki,
investoinnit.

14

Halssilan
ylikulkusillan
jälkeen, 20 m.

Epätasaisuuksia.

Tasoitetaan epätasaisuudet.

Kaupunki,
ylläpito.

15

Halssilan
uimarannalta,
noin 0,7 km.

Ajetaan autolla
uimarannalle.

Poistetaan Koivurannantieltä
Kaupunki,
"matonpesupaikalle ajo sallittu" -lisäkyltti. ylläpito.

16

Noin 80 m
Halssilan
ylikulkusillan
jälkeen, 50 m.

Laakeahkoja monttuja.

Asfaltoidaan alue uudelleen.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 46. Toisen pääreitin kolmannen osuuden alku Heikinkadulta.

Reittikartta 47. Toisen pääreitin kolmatta osuutta Aholaidassa.
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Reittikartta 48. Toisen pääreitin kolmatta osuutta Halssilan uimarannalle.

Reittikartta 49. Toisen pääreitin kolmatta osuutta Halssilan uimarannan luona.

Reittikartta 50. Toisen pääreitin kolmannen osuuden loppu.
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2.2.6 RANTARAITTI JA KOIVURANNANTIE VÄLILLÄ JYVÄSJÄRVEN KOILLISKÄRKI–
VAAJAKOSKENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Alkuun Rantaraittia, sitten Koivurannantien itäpuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Ensin tasaista, Koivurannatien ylityksen jälkeen jyrkkä ylämäki.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Halssilan entisen mattolaiturin luota. Kohdasta pääreitiltä irtaantuu myös
haarareitti Väinölään. Rantaraittia kuljetaan osuudella noin 0,4 km, jonka jälkeen ylitetään
Koivurannantie ja siirrytään Koivurannantien itäpuoliselle kevytväylälle. Osuus päättyy
Vaajakoskentien ajoradan alittavan tunnelin jälkeen Vaajakoskentien laatukäytäväreitille.
Osuuden alun risteyksessä opasteet ovat turhan pienet, ja sijaitsevat melko huonosti
erottuvasti keskellä risteystä. Liittymä on myös muotoiltu huonosti (ks. luku 2.3.1).
Satakunta metriä ennen Koivurannantien risteystä alkaa pätkä, jolla valaistus ei riitä. Puut
varjostavat lampuista tulevaa valoa. Sata metriä ennen risteystä väylällä on joitain
epätasaisuuksia. Ennen risteystä väylällä on vielä monttu ja joitain töyssyjä.

Reittikuva 83. Osuuden alkupisteen risteyksessä
opasteet on sijoitettu vasta risteyksen jälkeen.
Kuvassa erottuu myös risteyksen kömpelö
muotoilu. Haarareitti Väinölään kääntyy oikealle.

Reittikuva 84. Rantaraitti näytti elokuun lopun
myöhäisiltana tältä. Taustalla häämöttää
Koivurannantien risteys.

Koivurannantien risteys ei ole erityisen pyöräily-ystävällinen. Kevytväylän ja
Koivurannantien ajoradan välillä on melko paha näkemäongelma reunustavien puiden
vuoksi, eikä Koivurannantiellä ole edes suojatietä. Koivurannantien kevytväylälle sentään
on reunatuellinen loivennus, mutta sekin on melko huonossa kunnossa. Vaajakoskentieltä
lujaa alamäkeä pyöräiltäessä selkein ja turvallisin vaihtoehto on yleensä siirtyä heti
Koivurannantien varressa ajoradalle – näin välttää kevytväylän jyrkähkön reunatuen
aiheuttaman täräyksen ja suoraviivaisimman 90 asteen käännöksen.
Koivurannantien risteyksessä on opasteet, muttei niitä tällaisissa risteyksissä juuri pysty
havainnoimaan. Erityisesti Vaajakoskentieltä tultaessa viitat ovat riittämättömät.
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Reittikuva 85. Koivurannantien risteys Rantaraitin
suunnasta.

Koivurannantien kevytväylällä on vaurioita
noin sadan metrin matkalla, eli Rantaraitin
risteyksestä lähes osuuden päätepisteeseen.
Väylän reuna on huono, ja siellä täällä on
epätasaisuuksia ja halkeamia. Moottoritien
Reittikuva 86. Koivurannantien kevytväylä
sillan alla reunasta puuttuu paloja. Vähän
Vaajakosken suunnasta. Mäki on jyrkkä ja
pidemmällä kaivonkansi on vaarallisesti
asfaltissa on paljon vaurioita. Opasteet ovat
montulla. Vaajakoskentien lähellä on yksi
riittämättömät Rantaraitille käännyttäessä.
kansi koholla. Tunnelissa väylän reunasta
puuttuu pala, vaikka puolen metrin päässä alkaa uusi asfaltti – asfaltointia olisi kannattanut
jatkaa kerralla vähän pidemmälle.
Koivurannantien väylän suurin ongelma on sen jyrkkyys. Koivurannantien autotiekin on
linjattu Vaajakoskentielle vinoittain loivempaa reittiä.
Liittyvä väylä Vaajakoskentien varteen bussipysäkille on surkeassa kunnossa, ja jostain
syystä väylä on merkitty vain jalkakäytäväksi.

Reittikuva 87. Koivurannantien ja Vaajakoskentien kevytväylätunnelia ei voi pitää
kovin turvallisena. Vaajakoskentien laatukäytävä tulee vasemmalta.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Pienehköt opasteet
keskellä risteystä.

Lisätään kyltit väylille ennen risteystä.
Lisätään karttataulu, jossa näkyvät
keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.

Kaupunki,
investoinnit.

Raivataan puut ja pensaat.

Kaupunki,
ylläpito.

1

Osuuden alun
risteys.

2

Noin 100 metriä Puut varjostavat väylän
ennen Koivuvalaistusta.
rannantietä,
noin 100 m.

3

Noin 80 ja noin Epätasaisuuksia, monttu Tasoitettava seuraavan remontin
30 metriä ennen ja töyssyjä.
yhteydessä.
Koivurannantietä, noin 5 ja
15 m.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Rantaraitin ja
Näkemäongelma puiden Raivataan puut ja pensaat.
Koivurannantien ja pensaiden vuoksi.
ajoradan väliset
kulmaukset.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Koivurannantien Ei suojatietä, autoilla
Toteutetaan ylitykseen korotettu suojatie. Kaupunki,
risteys.
Koivurannantiellä melko
investoinnit.
kovat vauhdit, samoin
pyöräilijöillä molemmista
suunnista, heikot
näkemät, ylityksessä
jyrkkä mutka, reunatuki
ja asfalttivaurioita.

6

Koivurannantien 90 asteen käännös, reitti Lisätään opastekyltti Vaajakoskentien
risteys.
melko epäselvä.
puolelle ennen risteystä.
Opasteet riittämättömät
Vaajakoskentieltä
tultaessa.

Kaupunki,
investoinnit.

7

Koivurannantien Asfaltissa halkeamia ja
risteyksestä,
muita epätasaisuuksia,
noin 100 m.
huonot reunat, puuttuu
asfalttipaloja.

Asfaltoidaan koko pätkä uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Koivurannantien Jyrkkä mäki.
risteyksestä,
noin 100 m.

Mäelle ei sinällään ole tehtävissä mitään, vaikka väylän kunnostaminen auttaa
osaltaan. Ks. raportin luku 5.

9

Noin 60 m
Kaivonkansi vaarallisesti On tutkittava voiko koko kannen siirtää
Koivurannantien montulla.
pois jyrkkäprofiiliselta kevytväylältä. Jos
risteyksestä.
ei, niin kannen alue on tasoitettava
pikaisesti. Ks. myös taulukon kohta 7.

Kaupunki,
ylläpito, tai
investoinnit.

10

25 m ennen
osuuden
päättymistä.

Kaivonkansi koholla.

Kaivonkansi on tasoitettava. Ks. myös
taulukon kohta 7.

Kaupunki,
ylläpito.

11

Liittyvä väylä
Vaajakoskentien
bussipysäkille.

Huono epätasainen
asfaltti ja merkitty vain
jalkakäytäväksi.

Muutetaan kevytväyläksi ja asfaltoidaan
uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.
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Reittikartta 51. Toisen pääreitin neljännen osuuden alku.

Reittikartta 52. Toisen pääreitin neljättä osuutta Koivurannantielle.

Reittikartta 53. Toisen pääreitin loppu Vaajakoskentielle.
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2.3 HAARAREITTI RAUHALAHDESTA VÄINÖLÄÄN
Toiselta pääreitiltä Rantaraitilta, Halssilan entisen mattolaiturin luota, on linjattu haarareitti
Väinölään. Reitin toteuttaminen on olennaista, jotta Väinölän alueen saavutettavuus
pyörällä paranee – nykyisellään kulku Rantaraitin ja Väinölän välillä on melko
ongelmallista. Väinölän alue on pyörällä kulkien vain noin viiden kilometrin päässä
keskustasta, joten kyse on ihanteellisesta pyöräilyetäisyydestä. Reitti Väinölän ja
keskustan välillä on myös jo nyt pääosin toimiva, miellyttävä ja tasainenkin, joten
edellytyksiä pyöräliikenteen merkittävällä kasvattamiselle on olemassa.
Esitetysti haarareitti kulkee Rauhalahdesta Rantaraittia Kammintielle ja ylittää
Kuokkalantien Kammintien ja Tahvosentien risteyksen luona. Noin 1,9-kilometrinen
haarareitti päätyy Väinöläntien ja Äijälänkujan kautta Äijäläntien alkuun. Haarareitillä
Kuokkalantien ylitys ja Väinöläntien alku ovat ongelmallisia, joten Kammintien ja
Väinöläntien välille kannattaa vakavasti harkita myös uuden väylän toteuttamista.
2.3.1 RANTARAITTI VÄLILLÄ JYVÄSJÄRVEN KOILLISKÄRKI–KAMMINTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Rantaraitin yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 1,1 km.
Korkeusprofiili: Melko tasainen, joitain melko jyrkkäpiirteisiä kumpareita.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Rauhalahdesta risteyksestä, jossa laatukäytävän pääreitti kulkee keskustan
suunnasta kohti Koivurannantietä. Haarareitti kääntyy käytöstä poistetun mattolaiturin luota
oikealle Jyväsjärven rantaa seuraten. Rauhalahden voimalaitoksen, Peukkulan ja
Viherlandian vierestä reitti päätyy Kammintien risteykseen. Matkalla on muutamia
kävelyreittien liittymiä sekä Rauhalahden venelaiturien alue. Osuus on vilkkaassa
lenkkeily-, pyöräily- ja rullaluistelukäytössä.
Alkupisteessä Rantaraitin reittien risteys on muuten toimiva, mutta asfalttia on järven
puoleisessa kulmauksessa keskustan ja Väinölän suuntien välillä liikuttaessa liian
kapeasti. Kaikki muut paitsi rullaluistelijat oikaisevat mutkan kaukaa pientareen puolelta.
Pyöräilijöiden ja juoksijoiden kulkeminen irrottaa pientareelta irtosoraa asfaltin puolelle
rullaluistelijoiden kiusaksi.
Venelaiturien luona poikittainen auto- ja muu liikenne Rantaraitin ylitse tuottaa usein
hiekkaa ja soraa väylälle. Rantaraitti on Jyväskylän vilkkain rullaluisteluväylä, joten hiekka
ja sora aiheuttaa kaatumisia tai ainakin läheltä piti -tilanteita.
Osuuden asfaltti on muuten hyväkuntoista, mutta halkeamia on paikoitellen.
Maantäyttöalueen pohjoislaidalla, noin 400 metriä ennen osuuden päättymistä, halkeamia
ja muita epätasaisuuksia on eniten. Noin 50 metrin matka on asfaltoitava uudelleen
lähitulevaisuudessa.
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Reittikuva 88. Venelaiturien luona väylällä on
usein soraa. Valaistus on Rantaraitilla Jyväskylän
paras.

Reittikuva 89. Linjauksia ei juuri ole optimoitu
pyöräilyn kannalta. Monissa mutkissa ajautuu
maltillisellakin vauhdilla vastaantulevien kaistalle.

Reittikuva 90. Maantäyttöalueen laidalla asfaltti on Reittikuva 91. Kammintien risteys. Käännökset
ovat turhan jyrkät, joten moni oikookin pientareen
täynnä halkeamia.
puolelta. Viittoja ei juuri erota.Täydentävä reitti
Jyskään kääntyy vasemmalle.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Asfaltoidaan risteyksen kulmaus
kauttaaltaan.

Kaupunki,
ylläpito.

1

Osuuden alun
risteys.

Asfalttia on järven
puoleisessa kulmassa
kapeasti. Lenkkeilijät ja
pyöräilijät oikovat
pientareen puolelta.
Liikenne siirtää soraa
asfaltille.

2

Rauhalahden
venelaiturien
alue.

Poikittainen auto- ja muu Asfaltoidaan Rantaraitin reunat
liikenne siirtää
laajemmalti.
sorapintaiselta alueelta
hiekkaa väylälle.

3

Noin 400 metriä Runsaasti halkeamia ja
ennen osuuden muita pieniä
päättymistä,
epätasaisuuksia.
noin 50 m.

Asfaltoidaan uudelleen.
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Kaupunki,
ylläpito.

Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 54. Väinölän haarareitin alku.

Reittikartta 55. Väinölän haarareitin keskiosa.

Reittikartta 56. Väinölän haarareitin loppu Kammintielle.
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2.3.2 KAMMINTIE, VÄINÖLÄNTIE, ÄIJÄLÄNKUJA JA SALVESENINTIE VÄLILLÄ
RANTARAITTI–ÄIJÄLÄNTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko osuudella kävely ja pyöräily ajoradan reunassa, lukuun ottamatta lyhyitä
kevytväyläosuuksia Kuokkalantien ylityksen jälkeen ja Salvesenintiellä.
Pituus: Noin 0,8 km.
Korkeusprofiili: Noin osuuden puolivälissä Väinöläntiellä mäki.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki, Kuokkalantien osalta Keski-Suomen ELY-keskus.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Rantaraitin ja Kammintien risteyksestä. Kammintieltä reitti kääntyy 90 astetta
vasemmalle ja ylittää Kuokkalantien suojatietä pitkin. Lyhyen kevytväyläpätkän jälkeen
seurataan Väinöläntien ja Äijälänkujan ajoratoja Salvesenintien noin 50-metriselle
kevytväylälle. Osuus päättyy Salvesenintien ja Äijäläntien risteykseen. Osuudella on kuusi
autokaturisteystä ja kaksi kevytväyläliittymää. Rantaraitin ja Kammintien risteyksestä on
linjattu Kammintietä toiseen suuntaan täydentävä laatukäytäväreitti Jyskään.
Alussa Rantaraitin kevytväylän ja Kammintien risteyksessä pajut aiheuttavat
näkemäongelmaa. Samassa risteyksessä asfalttia on liian kapeasti erityisesti Rantaraitilta
oikealle käännyttäessä. Viitoitus erottuu puiden oksiston seasta aika heikosti, ja 90 asteen
risteyksen vuoksi kyseessä on myös yksi laatukäytävän epäjatkuvuuskohta.
Kammintiellä liikkuminen on haasteellista. Monilla autokaduilla pyöräileminen on melko
ongelmatonta, eikä kevytväyliä kannata usein harkitakaan, mutta Kammintien liikenne on
nykyisellään sangen sekavaa. Väylällä kulkee kävelijöitä, pyöräilijöitä, rullaluistelijoita,
autoja ja bussejakin melko lailla sikin sokin. Ongelmaa korostavat bussipysäkki
Viherlandian edustalla, vilkas autoliikenne Kammintietä pitkin Viherlandian parkkipaikalle
sekä Kammintien, Tahvosentien ja Kuokkalantien kaksi sekavaa risteystä. Kammintietä
kuljetaan sekä oikeaa että vasenta laitaa, rullaluistellen keskelläkin, ja Kammintien,
Tahvosentien ja Kuokkalantien risteysalueella näkee myös mitä erilaisimpia kulkulinjoja.
Paras ratkaisu olisi, jos koko kävely-, pyöräilyja luisteluliikenne saataisiin pois Kammintieltä.
Rantaraitin linjaus on ilmeisesti tulossa
lähemmäs Jyväsjärven rantaa eli tällöin
lenkkiliikenne Kammintiellä vähenisi jo
mittavasti. Vielä pitäisi ratkaista reittiongelma
Rantaraitin ja Väinölän suunnan välillä.
Näyttäisikin mahdolliselta, että Rantaraitin ja
Kammintien risteyksestä voitaisiin linjata uusi
kevytväylä Kammintien ja Kuokkalantien ylitse
ja edelleen Kuokkalantien vartta etelään
Väinöläntien päähän. Kuokkalantien varresta Reittikuva 92. Kävelijöitä Kammintiellä. Kuva on
kulkee jo nykyään hiekkapintainen kevytväylä Rantaraitin kärjestä.
Väinöläntielle.
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Kammintiellä on ajoreittiongelman lisäksi pintaongelma rullaluistelun kannalta: asfaltti on
varsin karheaa. Noin puolivälissä Kammintietä on myös joitain syväreunaisia monttuja,
joita on jo yritetty paikatakin melko epäonnistuneesti.
Kuten todettua, Kammintien, Tahvosentien ja Kuokkalantien risteysalue on varsin
kaoottinen. Nykyisillä järjestelyillä ja liikennemäärillä risteysalueesta ei oikein mitenkään
saa kunnollista. Varsinkin Kuokkalantien ylittäminen turvallisesti ja selkeästi on
haasteellista. Keskustan suunnasta pyöräiltäessä linjaukset ovat vielä johdonmukaiset ja
toimivat, mutta toiseen suuntaan pyöräiltäessä ajolinjat menevät melko mahdottomiksi:
Kuokkalantie ylitetään aika lailla suoraan vasten Kammin- ja Tahvosenteiltä tulevaa autoja pyöräliikennettä, ja oikeaoppisesti ajettaessa myös Kuokkalantieltä tulevaa liikennettä
vasten on pyöräiltävä vähän matkaa.
Luonnollisesti Kammintien, Tahvosentien ja Kuokkalantien risteysalue on nykyisellään
merkittävä laatukäytävän epäjatkuvuuskohta. Viitoitusta ei tällä hetkellä ole.
Kuokkalantien ylittäminen on varsin vaarallista sekin. Autoilla on melko kovat vauhdit, ja
erityisesti Väinöläntien ja Kuokkalantien välillä on näkemäongelma puiden vuoksi.

Reittikuva 93. Keskustan suunnasta tultaessa pyöräilylinja on vielä melko ongelmaton, mutta Äijälästä
kuljettaessa joutuu mutkittelemaan.

Väinöläntien kevytväyläjatkeella asfaltti on melko surkeassa kunnossa koko matkaltaan.
Väinöläntien kevytväyläjatkeen ja Väinöläntien ajoradan risteysalueella on seuraava
epäjatkuvuuskohta. Kevytväylän ja ajoradan välillä on näkemäongelma. Väinöläntien
ajoradalla on ensimmäiset 50 metriä pintaongelma sorapintaisen väylän vuoksi. Jos
Rantaraitin ja Väinöläntien välille saataisiin uusi väylä, niin se liittyisi Väinöläntiehen
sorapintaisen väyläpätkän päästä.
Kuokkalantieltä noustaan melko jyrkästi noin sadan metrin matka – nousu on tämän
reittilinjauksen suurin miinustekijä. Väylän asfaltointi auttaisi osaltaan, eikä onneksi
nousumetrejä ole mitenkään mahdottoman paljon. Sora- ja asfalttipintaisten väylien
risteyskohdassa on epäjatkuvuuskohta Väinölän suunnasta tultaessa. Viitoitusta ei ole.
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Reittikuva 94. Kuokkalantien ylityksen jälkeen
kevytväylä on surkeassa kunnossa.

Reittikuva 95. Väinöläntien sorapintainen osuus.

Väinöläntien asfaltoidulla osuudella kulkeminen on sekä kävellen että pyöräillen melko
ongelmatonta. Katu on rauhallinen asuntokatu, joten muuta liikennettä ei juurikaan ole.
Lähellä Äijälänkujan risteystä väylällä on noin 10-metrinen railo.
Väinöläntien ja Äijälänkujan risteys on jälleen yksi reitin epäjatkuvuuskohta. Risteyksen
länsireunasta puuttuu myös asfalttia melko isolta alueelta – autotkin oikaisevat pitkän
matkaa pientareen puolelta. Äijälänkujalla on keskellä väylää railo noin 200 metrin
matkalla, mutta reunoilla pysyttäessä railo ei aiheuta ongelmia. Äijälänkujan maisemat ovat
kuin maaseudulta. Erityisesti pyöräilyyn Äijälänkuja soveltuu mainiosti.
Äijälänkujan ja Salvesenintien risteyksessä on melko tyypillinen ajoradoilla pyöräilemisen
ja yhdistettyjen kevytväylien yhteensovittamisen ongelma. Keskustasta tultaessa
pyöräilijän kannattaa unohtaa kevytväylän suojatie ja ajaa risteyksen ylitse autojen
ajolinjoja noudattaen. Väinölänsuunnasta tultaessa ongelmaa ei ole, pyöräilijä ajaa
kevytväylältä suoraan Äijälänkujan kärkeen oikeaan reunaan.

Reittikuva 96. Äijälänkujan maisema on viihtyisä.

Reittikuva 97. Äijälänkujan ja Salvesentien
risteyksessä ajolinja on mutkitteleva. Kevytväylän
kärki ja suojatie kannattaa ohittaa suoremmin ja
turvallisemmin autojen ajoreittiä pitkin.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Rantaraitin ja
Kammintien
risteys.

Näkemäongelma
molemmissa
kulmauksissa puiden
vuoksi.

Raivataan puita.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Rantaraitin ja
Kammintien
risteys,
Rantaraitilta
Kammintielle
käännyttäessä.

Ajolinja- ja
leveysongelma: jyrkkä
mutka, asfalttia
kulmauksessa liian
kapeasti.

Asfaltoidaan kulmausta nykyistä
laajemmin.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Rantaraitin ja
Kammintien
risteys.

Reittien merkittävä
haarautumiskohta. 90asteiset käännökset
joka suuntaan. Pienet
viitat oksien peitossa.

Lisätään opasteet kaikille kolmelle
väylälle ennen risteystä.

Kaupunki,
investoinnit.

4

Kammintie sekä
Kammintien,
Tahvosentien ja
Kuokkalantien
risteysalue, noin
200 m.

Kävely, pyöräily ja
rullaluistelu ajoradalla.
Kuljetaan aika lailla
missä sattuu. Lisäksi
runsaasti auto- ja myös
bussiliikennettä.

Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa
Kaupunki,
kokonaan uusi reitti Rantaraitin kärjestä investoinnit, ja
suoraan Kammintien ja Kuokkalantien
ELY-keskus.
ylitse ja Kuokkalantien vartta etelään
Väinöläntien kevytväyläjatkeen kärkeen.

5

Kammintie, noin Karhea asfaltti, haittaa
200 m.
erityisesti luistelua.

Uusitaan asfaltti. Ks. myös taulukon
kohta 4.

Kaupunki,
ylläpito.

6

Noin 100 metriä Pari teräväreunaista
osuuden alusta. monttua, joita on yritetty
paikatakin.

Tasoitetaan montut.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Kammintien ja
Tahvosentien
risteys.

Sekava ja melko
Ks. taulukon kohta 4. Vaihtoehtoisesti
vaarallinen risteys.
risteyksen järjestelyt uusittava
Paljon kävely-, pyöräily- perusteellisesti.
ja autoliikennettä,
bussipysäkki juuri ennen
risteystä. Sekavat
kulkulinjat kaikilla.

-

8

Kammintien,
Tahvosentien ja
Kuokkalantien
risteysalue.

Epäselvä risteysalue ja
kulkureitti. Liikennesääntöjen mukainen
liikkuminen vaikeaa tai
mahdotonta. Ei
opasteita.

-

9

Kuokkalantien
ylitys.

Vaarallinen ylitys,
Ks. taulukon kohta 4.
sekavat kulkulinjat,
Kuokkalantiellä vilkas
autoliikenne ja melko
kovat vauhdit,
näkemäongelma
Kuokkalantien ja
Väinöläntien
kevytväyläjatkeen välillä.

10

Väinöläntien
Huonokuntoinen
kevytväyläjatke, epätasainen asfaltti.
noin 20 m.

Ks. taulukon kohdat 4 ja 7.
Vaihtoehtoisesti toteutettava laadukas
opastus.

-

Kunnostetaan väylä pikaisesti. Ks. myös Kaupunki,
taulukon kohta 4.
ylläpito.
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11

Kuokkalantien
ja Väinöläntien
välinen alue.

Epäjatkuvuus: väylän
Lisätään opastus. Ks. myös taulukon
laatu vaihtelee, lyhyellä kohdat 4 ja 13.
matkalla ajorataa,
kevytväylää ja
hiekkapintaista ajorataa.
Väinölän suunnasta ajaa
helposti Kuokkalantien
varteen bussipysäkille.
Ei opasteita.

Kaupunki,
investoinnit.

12

Kuokkalantien
ja Väinöläntien
risteysalue.

Näkemäongelma puiden Raivataan puustoa.
vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito.

13

Väinöläntien
Sorapinta.
ajorata, noin 50
m.

Asfaltoidaan väylä uuden kevytväylän
toteuttamisen yhteydessä. Ks. myös
taulukon kohta 4.

Kaupunki,
investoinnit.

14

Väinöläntien
sorapintaisen ja
asfaltoidun
osuuden
risteys.

Lisätään opastus.

Kaupunki,
investoinnit.

15

50 metriä ennen Railo.
Äijälänkujan
risteystä, noin
10 m.

Tasoitetaan railo seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

16

Väinöläntien ja
Äijälänkujan
risteys, noin 20
m.

Jyrkkä mutka, asfalttia
kapeasti, kaikki
oikaisevat pientareen
puolelta.

Asfaltoidaan kulmausta nykyistä
laajemmin seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

17

Väinöläntien ja
Äijälänkujan
risteys.

Jyrkkä 90 asteen
käännös. Ei opasteita.

Lisätään viitoitus.

Kaupunki,
investoinnit.

18

Äijälänkuja,
noin 200 m.

Railo keskellä väylää.

Tasoitetaan railo seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

19

Äijälänkujan ja
Salvesenintien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta; ei
viitoitusta.

Lisätään viitoitus.

Kaupunki,
investoinnit.

20

Äijälänkujan ja
Salvesenintien
risteys.

Ajolinjaongelma
keskustan suunnasta
tultaessa: kevytväylä ja
sen suojatie alkaa
Äijälänkujan ajoradan
vasemmalta puolelta.

Maalataan risteykseen tarvittaessa
pyöräkaista opastamaan pyöräilijöitä
oikealle ajolinjalle. Pyöräkaistat toimivat
ko. risteyksen lisäksi opetuksellisesti eli
opittuja taitoja voi käyttää myös muissa
risteyksissä.

Kaupunki,
investoinnit.

21

Salvesenintien
ja Äijäläntien
risteys.

Laatukäytäväreitin alkuja päätepiste. Ei
opasteita. Ilman
opasteita monilla ei
varmasti mitään tietoa
oikeasta reitistä.

Lisätään viitoitus sekä karttataulu, jossa
näkyvät keskeiset jalankulku- ja
pyöräreitit.

Kaupunki,
investoinnit.

Epäjatkuvuuskohta
erityisesti Väinölän
suunnasta tultaessa, ei
opastusta.
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Reittikartta 57. Haarareitin toisen osuuden alku Rantaraitilta.

Reittikartta 58. Haarareitin toista osuutta Kammintieltä Väinöläntielle.
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Reittikartta 59. Väinölän haarareitin loppu Väinöläntieltä Äijäläntielle.
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2.4 TÄYDENTÄVÄ REITTI RAUHALAHDESTA JYSKÄÄN
Vaajakoskentie on mäkinen, ruuhkainen, meluisa, näkemäongelmainen ja huonossa
kunnossa. Jos mahdollista, niin Vaajakoskentiellä kulkemiselle pitäisi siis olla vaihtoehtoja
myös Rauhalahden jälkeen. Vaihtoehto onkin olemassa, jos käytetään Väinölän haarareitin
alkuosuutta sekä Rauhalahden ja Jyskän välistä täydentävää laatukäytävän reittiyhteyttä.
Haarareitti ja täydentävä reitti ovat hieman pidempiä mutta rauhallisempia kuin
Vaajakoskentien reitti. Moni myös kulkee Väinölän, Jyskänvuoren ja Jyskän alueille joka
tapauksessa tätä reittiä pitkin. Tulevaisuudessa täydentävän reitin osuuksia voidaan
käyttää toivottavasti toteutettavan keskustan ja Vaajakosken välisen suoran, tasaisen ja
laadukkaan pyöräilyn valtaväylän osina (ks. tarkemmin luku 5).
2.4.1 KAMMINTIE VÄLILLÄ RANTARAITTI–VALMETINTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Pyöräily ja kävely 250 metriä Kammintien ajoradalla, lopussa 150 m kevytväylää.
Pituus: Noin 0,4 km.
Korkeusprofiili: Alussa loivaa laskua, lopun kevytväyläosuudella jyrkähkö nousu.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Rantaraitin ja Kammintien risteyksestä. Haarareitti Väinölään kääntyy
risteyksestä Kammintietä etelään ja täydentävä reitti pohjoiseen. Alussa kävellään ja
pyöräillään 250 metriä Kammintien ajorataa. Seikkailupuisto Peuhula jää vasemmalle.
Suoran päässä haara vasemmalle vie Rauhalahden voimalaitokselle ja haara oikealle
Kuokkalantien ali ja ramppia ylös Valmetintielle osuuden päätepisteeseen. Läpiajavaa
henkilöautoliikennettä Kammintiellä on vähän, mutta bussireitti kulkee Kammintietä pitkin.
Rauhalahden voimalaitokselle on rekkaliikennettä Valmetintieltä.
Liikenne Kammintietä pohjoiseen on selkeämpää kuin liikenne etelään (ks. luku 2.3.2).
Kaikkea liikennettä on huomattavasti vähemmän, joten rakenteista johtuvat ongelmat eivät
kärjisty yhtä pahoin kuin toiseen suuntaan kuljettaessa. Tarvittaessa tien itäreunaan
mahtuisi mainiosti kevytväylä, mutta nykyiselläänkin katu toimii voimalaitosristeykseen asti.
Kammintien suurin ongelma on valaistuksen puute. Kadulla ei koko matkalla ole lainkaan
valaistusta, joten katu ei toistaiseksi ole missään tapauksessa laatukäytäväkunnossa.
Laatukäytävällä pitää pystyä pyöräilemään sujuvasti, turvallisesti ja nopeasti vuorokauden
ympäri ja kaikkina vuodenaikoina.

Reittikuva 98. Kammintien ajorataa. Kuten nähdään, niin osuudella ei ole lainkaan valoja.
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Noin 80 metriä osuuden alusta väylällä on railo.
Kammintien ja voimalaitokselle johtavan tien kulmassa on näkemäongelma puiden vuoksi.
Risteyksessä viitoitus on riittämätön, koska vain Viherlandian suunta on opastettu. Risteys
on muutenkin ongelmallinen, koska mielekästä pyöräilyreittiä ei ole. Valmetintien suuntaan
kadun toisella puolella kulkee aluksi vain jalkakäytävä, ja jalkakäytävän reunassa on myös
pystysuora reunatuki. Kevytväylä alkaa vasta Kuokkalantien alittavan tunnelin jälkeen,
joten risteyksen alueella on pyöräiltävä ajoradalla – sinällään tämä onkin usein selkein ja
turvallisin vaihtoehto risteyspyöräilylle, mutta tässä tapauksessa kevytväylän ja ajoradan
välillä kulkeminen on lähes mahdottoman vaikeaa ja turvatonta.
Valmetintielle johtavan kevytväylärampin muotoilu on pahasti epäonnistunut: ramppi on
kääntösäteeltään aivan liian jyrkkä ja kallistukset ovat väärään suuntaan. Erityisesti
Valmetintien suunnasta alamäkeen tultaessa pyörä on vaarassa karata ulkokaarteesta
pusikkoon. Koko rampin matka on myös pahasti railoinen ja epätasainen. Lisäksi ramppi
tekee jyrkän mutkan takaisin tulosuuntaan eli reitille kertyy rampin vuoksi ylimääräistä
matkaa. Tällaisiakaan pätkiä ei laatukäytävällä pitäisi olla.
Ainut mielekäs vaihtoehto edellä mainittujen ongelmakohtien, eli Kammintien risteyksen ja
Valmetintielle nousevan rampin, korjaamiseksi olisi tehdä uusi kevytväylä
voimalaitosristeyksen luota Kammintien vartta ylös Valmetintielle. Reitin mahdollinen
linjaus näkyy kartalla. Vastaavasti Kammintien ajorataa voitaisiin siirtää pari metriä
nykyisen huonokuntoisen jalkakäytävän ja kevytväylän sijainnille, joten alikulunkin kohdalla
olisi riittävästi tilaa sekä ajoradalle että kevytväylälle. Uusi reitti olisi laatukäytävällä selvästi
suorempi, loivempi ja turvallisempi kuin vanha linjaus – ja fiksut pyöräilijät käyttävät
kyseistä reittilinjausta joka tapauksessa jo nykyään.
Rampilta tulevan kevytväylän ja Valmetintien risteys on sekin ongelmallinen. Valmetintien
ylityksessä on reunatuki, ja risteyksessä on myös täydentävän reitin epäjatkuvuuskohta
jyrkän mutkittelun vuoksi.

Reittikuva 99. Voimalaitoksen risteyksestä reitti kääntyy oikealle Kuokkalantien ali ja edelleen
Valmetintien varteen. Kevytväylämerkki on ympyröity punaisella, joten vasemmalla on vain
jalkakäytävä. Pyöräilijän pitää siirtyä kevytväylän alkuun vaarallisen näkemäongelmaisesta kohdasta
pientareen kautta. Kuva on toteutettu Google Street View -näkymän pohjalle.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU
Kaupunki,
investoinnit.

1

Kammintie, noin Kävely ja pyöräily
200 m.
ajoradalla. Ei erityisen
suuri ongelma
rauhallisen liikenteen
vuoksi.

Tarvittaessa voidaan helposti toteuttaa
kevytväylä Kammintien itäpuolelle.

2

Kammintie, noin Ei lainkaan valaistusta.
400 m.

Jos toteutetaan laatukäytäväreittinä, niin Kaupunki,
lisättävä ehdottomasti valaistus.
investoinnit.

3

Noin 80 m
Railo.
osuuden alusta,
noin 20 m.

Korjattava seuraavan remontin
yhteydessä.

4

Kammintien ja Näkemäongelma puiden Puita on raivattava.
voimalaitokselle vuoksi.
johtavan tien
kulmaus.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Kammintien ja Epäjatkuvuuskohta: viitat Lisätään viitat myös Jyskän ja
voimalaitokselle vain Viherlandian
Vaajakosken suuntaan ja jo ennen
johtavan tien
suuntaan.
risteystä.
risteys.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Kammintien ja
voimalaitokselle
johtavan tien
risteys.

Kaupunki,
investoinnit.

7

Kammintien ja Vain jalkakäytävä.
voimalaitokselle
johtavan tien
risteyksestä,
noin 50 m.

8

Valmetintielle
johtava
kevytväyläramppi, 50 m.

Epätasainen ja railoinen Kunnostettava pikaisesti tai ks. taulukon
asfaltti.
kohta 6.

Kaupunki,
ylläpito tai
investoinnit.

9

Kammintien
kevytväylän ja
ajoradan
välinen alue.

Näkemäongelma puiden Raivattava tai ks. taulukon kohta 6.
vuoksi. Haittaa erityisesti
liikennettä ajoradan ja
kevytväylän välillä
(kuljettava ajoradan yli
mutkan kohdalta).

Kaupunki,
ylläpito.

10

Valmetintien ja
Kuokkalantien
risteys.

Reunatuki.

Reunatuki on poistettava tai ks. taulukon Kaupunki,
kohta 6.
ylläpito.

11

Valmetintien ja
Kuokkalantien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta;
opasteet vain
Viherlandian ja
Jyväskylän suuntaan.

Lisätään opasteet myös Jyskään ja
Vaajakoskelle.

Melko turvaton risteys,
heikot näkemät,
rekkaliikennettä,
molemmista suunnista
pyöräillään vauhdilla,
monille ajoreitti ei selvä.

Toteutetaan risteyksen ja Valmetintien
välille kokonaan uusi kevytväylä, jolloin
lähes kaikki risteyksen ongelmat
ratkeavat. Mahdollinen kevytväylän
linjaus näkyy kartalla.

Kaupunki,
ylläpito.

Muutettava kevytväyläksi tai ks. taulukon Kaupunki,
kohta 6.
ylläpito tai
investoinnit.
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Kaupunki,
investoinnit.

Reittikartta 60. Jyskän täydentävän reitin alku Rantaraitilta eteenpäin.

Reittikartta 61. Jyskän täydentävän reitin ensimmäisen osuuden loppu Kammintieltä Valmetintielle.
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2.4.2 VALMETINTIE VÄLILLÄ KAMMINTIE–SIEVISENMÄENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Valmetintien yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 1,2 km.
Korkeusprofiili: Tasaista, lopussa pieni nousu.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Kuokkalantien ja Valmetintien risteyksestä, johon kevytväylä on noussut
Kammintien ramppia pitkin. Valmetintien pohjoispuolisella kevytväylällä reitti kulkee noin
300 metriä melko suorasti. Matkalla on neljä kiinteistöliittymää. Suoran päässä ylitetään
Valmetintien ajorata ja käännytään heti jyrkästi vasemmalle eli pohjoiseen. Kevytväylä
menee Valmetintien itäpuolella noin 200 m. Jälleen suoran päässä, ja yhden autokadun
ylittämisen jälkeen, siirrytään takaisin Valmetintien toiselle puolelle suojatietä pitkin.
Ylityksen kohdalta lähtee kevytväyläramppi Vaajakoskentielle. Myöhemmin ohitetaan vielä
toinen vastaava ramppi. Ennen Sievisenmäentietä on yksi kiinteistöliittymä ja kadun
toisella puolella joitain suojatieliittymiä Jyskänvuoren asuinalueelle.
Noin sadalla metrillä osuuden alusta asfaltissa on jonkin verran halkeamia ja muita
vaurioita. Liikekiinteistön liittymän luona on näkemäongelmaa puiden ja pensaiden vuoksi,
samoin kahdessa omakotitaloliittymässä myöhemmin. Jälkimmäisintä ongelmakohtaa
korostaa se, että kevytväylä on kohdalla erittäin kapea bussipysäkin vuoksi. Väylä
kapenee ja heikkenee pysäkin kohdalla muutenkin.
Valmetintien ylityksen kohta on jälleen ongelmallinen. Väylä tekee jyrkän mutkan
suojatielle, vasemmalle Valmetintien ajoradalle on paha näkemäongelma, ja reunatukeakin
on esteenä. Kevytväylä myös siirtyy kadun toiselle puolelle vain 200 metrin matkaksi.
Onneksi ensi vuonna väylä ilmeisesti siirretään kadun länsipuolelle, jotta kahdelta
tarpeettomalta ylitykseltä ja väylän epäjatkuvuudelta vältytään. Valmetintien itäpuolella
oleva väylänpätkä pitäisi muutenkin remontoida pinnoitevaurioiden ja reunatukien vuoksi.
Valmetintien ja Vaajakoskentielle vievän kevytväylärampin risteyksessä vain toisesta
päästään kiinnitetyt viitat ovat kokeneet tyypillisen kohtalon: ne on väännetty mutkalle.
Muutenkin kyseisessä sijainnissa on vaarassa eksyä reitiltä ramppien yli Vaajakoskentielle.
Ramppiristeyksen jälkeen asfaltissa on runsaasti halkeamia ja muita epätasaisuuksia noin
300 metrin matkalla. Muutama metri tällaista asfalttia ei haittaisi mitään, mutta pidempänä
jatkumona täryytys haittaa kulkemista merkittävästi. Valmetinkujan risteyksestä ongelma
jatkuu vielä vähän lievempänä osuuden loppuun asti.
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Yritysalueelle johtavan kadun suojatieliittymässä on tyypillinen kaksisuuntaisen
kevytväylän ja yksisuuntaisen ajoradan yhteensovittamisen ongelma: liittyvältä kadulta
tultaessa suojatien kohtaa on hankala käyttää. Valmetinkujalle johtavan kevytväylänpätkän
suojatieliittymän kohdalla on yritetty vähän enemmän, mutta lopputulos on pyöräilyn
kannalta vielä huonompi: korotetun suojatien ja kevytväylien reunatukien väliin on jätetty
montut, jotka estävät pyöräilyn lähes täysin.
Vaajakoskentielle johtavan rampin kulmauksesta puuttuu asfalttia, joten moni oikoo
pientareen puolelta. Jyskänvuorentien kärjen kohdalla asfaltissa on melkoisen pahoja
vaurioita noin 20 metrin matkalla.
Liittyvälle Laamannintielle ei ole pyöräilyreittiä. Laamannintien varrella on vain
jalkakäytävä, ja suojatieliittymä Valmetintien ylitse johtaa sen päähän – pyöräilijän pitää
ajella pidempi pätkä Valmetintien ajorataa tai pystysuoran reunakiveyksen ylitse.
Pyöräilykartta (kartta.jkl.fi) tosin näyttää Laamannintielle pyörätien, mutta maastossa
kevytväylämerkkejä ei näy missään.
Osuuden päätepisteessä Sievisenmäentien risteyksen pohjoispuolella opasteviitat on
käännetty solmuun – ongelma on Suomessa melko tyypillinen, kun viitat kiinnitetään vain
toisista päistään. (Viitat voidaan kääntää myös siististi väärään suuntaan, jolloin ongelma
on oikeastaan vielä suurempi.)

Reittikuva 100. Valmetintien ja Salvesentien
Reittikuva 101. Valmetintietä Lähteeläntien läheltä
risteyksessä reitti mutkittelee ja vie pariksi sadaksi eteenpäin. Asfaltti on täynnä pieniä halkeamia.
metriksi Valmetintien toiselle puolelle. Väylä on
kapea ja huonokuntoinen.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Korjataan seuraavan remontin
yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

1

Osuuden
alusta, 100 m.

Halkeamia ja muita
epätasaisuuksia.

2

Liikekiinteistöliittymä
Kammintien
kärjen kohdalla
sekä kaksi
kiinteistöliittymää
Kammintien ja
Salvesenintien
välillä.

Näkemäongelmia puiden Raivataan kasvustot.
ja pensaiden vuoksi.

3

50 metriä ennen Kapea ja
Salvesenintien huonokuntoinen väylä.
kärkeä, 50 m.

Kunnostetaan Valmetintien vuoden 2011 Kaupunki,
remontin yhteydessä.
investoinnit.

4

Valmetintien ja
Salvesenintien
risteys.

Mutkitteleva ajolinja,
näkemäongelma,
reunatukea, vaarallinen
ylitys.

Ongelma poistunee Valmetintien vuoden Kaupunki,
2011 remontin yhteydessä: Valmetintien investoinnit.
itäpuolinen kevytväylä on tarkoitus siirtää
länsipuolelle.

5

Valmetintien ja
Salvesenintien
risteys.

Epäjatkuvuuskohta; ei
viitoitusta.

Lisätään viitoitus. Ks. myös taulukon
kohta 4.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Valmetintien ja
Salvesenintien
risteyksestä,
noin 200 m.

Väylä käy Valmetintien
toisella puolella.

Ks. taulukon kohta 4.

-

7

Valmetintien ja
Salvesenintien
risteyksestä,
noin 200 m.

Halkeamia ja muita
epätasaisuuksia.

Ks. taulukon kohta 4.

-

8

Liittymä
teollisuusalueelle.

Osa reunatukea jäljellä,
vieressä monttu.

Ks. taulukon kohta 4.

-

9

Valmetintien
ylitys
Lähteeläntien
kohdalla.

Vaarallinen ylitys, melko Ks. taulukon kohta 4.
huonot näkemät,
reunatuki, mutkitteleva
ajolinja.

-

10

Vaajakoskentielle johtavan
kevytväylän
ramppi ja
Sievisenmäentien risteys.

Epäjatkuvuuskohtia;
viitat väännetty
molemmissa mutkalle.
Täydentävää reittiä ei
opastettu.

Korjataan viitoitus. Jos mahdollista,
toteutetaan viitat isompina ja
molemmista päistään kiinnitettyinä.

Kaupunki,
investoinnit.

11

Vaajakoskentielle johtavan
kevytväylän
rampin luota,
noin 300 m.

Täynnä halkeamia ja
muita epätasaisuuksia.

Kunnostetaan osuus pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.
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Kaupunki,
ylläpito.

12

Suojatieliittymä
teollisuuskadulle.

Melko epäselvä
mutkitteleva reitti
pyöräilijöille liittyvältä
kadulta tultaessa.

13

Valmetinkujan
Runsaasti halkeamia ja
kärjen kohdalta, muita epätasaisuuksia.
noin 450 m.

Kunnostetaan väylä kohdassa 11
mainitun remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

14

Valmetinkujalle
johtavan
kevytväylän
suojatieliittymä.

Suojatieliittymä on korjattava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.

15

VaajakoskenAsfalttia kapeasti
tielle johtavan
kulmauksessa.
kevytväylärampin liittymä..

Asfaltoidaan laajemmalta alalta
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

16

Jyskänvuorentien kärjen
kohdalla, noin
20 m.

Melko pahoja railoja ja
muita epätasaisuuksia.

Korjataan epätasaisuudet pikaisesti. Ks.
myös taulukon kohta 13.

Kaupunki,
ylläpito.

17

Liittymä
Laamannintielle.

Ei pyöräilyreittiä
Laamannintielle.
Laamannintien varrella
vain jalkakäytävä.
Suojatie jalkakäytävän
kärkeen.

Muutetaan Laamannintien jalkakäytävä
kevytväyläksi merkit lisäämällä.

Kaupunki,
ylläpito.

Korotettu suojatie on
tehty pyöräilyn kannalta
kelvottomasti: reunatuet
jätetty, ja reunatukien ja
korotuksen välissä on
montut.

Liikennettä lienee vielä melko vähän.
Ongelmaa on vaikea ratkaista helposti ja
edullisesti.

Reittikuva 102. Korotettu suojatie Valmetinkujalle
on kelvoton pyöräiltävä. Korkeahko korotus ei
ylety kevytväylille asti, eikä kevytväylillä ole
luiskiakaan.

Reittikuva 103. Valmentien ja Sievisenmäentien
risteysalueella viitat on väännetty mutkalle.
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Reittikartta 62. Jyskän täydentävä reitti Kammintieltä Salvesenintielle.

Reittikartta 63. Valmetintien ja Salvesenintien risteys Jyskän täydentävällä reitillä.

Reittikartta 64. Jyskän täydentävä reitti Salvesenintieltä Jyskänvuorentielle.

Reittikartta 64. Jyskän täydentävä reitti Jyskänvuorentieltä Sievisenmäentielle.
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2.4.3 SIEVISENMÄENTIE, JÄRVELÄNTIE JA VÄHÄPERÄ VÄLILLÄ VALMETINTIE–
VAAJAKOSKENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Sievisenmäentien eteläpuolista kevytväylää, Järveläntien jatkeena olevaa
kevytväylää, Vähäperän jatkeena olevaa kevytväylää ja Vähäperän ajorataa.
Pituus: Noin 1,1 km.
Korkeusprofiili: Muuten tasainen, mutta jyrkähkö mäki puolivälissä moottoritien sillan
vuoksi.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Valmetintien ja Sievisenmäentien risteyksestä. Sievisenmäentien
eteläpuolista kevytväylää seurataan Haapalahden lähelle, josta reitti kääntyy suojatietä
Sievisenmäentien yli Järveläntien kevytväyläjatkeelle sekä junaradan ja moottoritien
ylittävälle sillalle. Sillan jälkeen reitti kääntyy jyrkästi oikealle Vähäperän
kevytväyläjatkeelle. Jyskän koulun itäpuolella kevytväylä muuttuu ajoradaksi, jota
seurataan Vaajakoskentielle.
Asfaltti on osuudella karkeaa ja halkeillutta lähelle Sievisenmäentien suojatieylitystä.
Pintaongelma alkaa jo edellisen osuuden puolivälistä. Tällä osuudella väylän runko on vain
edellistä huonompi – töyssyjä ja monttuja on monin paikoin.
Valmetintien ylittävä korotettu suojatie on tehty pyöräilyn kannalta melko onnettomasti.
Korotus ei ylety Valmetintien kevytväylän reunaan, joten korotuksen ja kevytväylän välissä
on melko teräväpiirteinen notkelmakohta.
Ensimmäisen pihaliittymän vierestä puuttuu reunasta asfalttia. Toisen liittymän
ensimmäiseltä, hiekkapintaiselta pihatieltä valuu väylälle soraa. Kevytväylän ja toisen
liittymän molempien pihateiden välillä on näkemäongelmaa puiden ja pensaiden vuoksi.
Jostain syystä Laamanninpuistoon johtavalla hiekkapintaisella väylällä pyöräily on
kiellettyä – väylän alussa on ajoneuvolla ajo kielletty -kyltti. Liittymästä joka tapauksessa
valuu soraa, ja kulmauksessa on puiden aiheuttama näkemäongelma. Myös seuraavasta
rivitalon pihaliittymästä valuu soraa.

Reittikuva 104. Korotettu suojatie Valmetintien
ylitse.

Reittikuva 105. Sievisenmäentien töyssyistä
kevytväylää kuvattuna marraskuussa 2010.
Liittymän kohdalla erottuu kaksi syvää monttua.
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Venelaitureille johtavan Sievisenmäentien jatkeen suojatieylitys on melko epäonnistunut:
juuri kukaan ei varsinkaan pyöräillen noudata sivussa reitiltä olevaa 90-asteisen
suoraviivaista suojatieylitystä, vaan yleisesti oikaistaan ajoradan kautta.

Reittikuva 106. Sievisenmäentien suojatieylitys on hieman sivussa. Suurin osa oikoo vielä suorempaa
reittiä ajorataa pitkin. Kuva on toteutettu Google Street View -näkymän pohjalle.

Järveläntien kevytväyläjatkeen sillalla on railoja, siltaliitoksia ja muita epätasaisuuksia.
Sillan jälkeen kääntyminen oikealle Vähäperän kevytväyläjatkeelle on erittäin jyrkkä, yli 90asteinen – tällaista linjaa ei tietysti kukaan pysty edes kuivalla kesäkelillä noudattamaan.
Järveläntietä pääsee suoraan Vaajakoskentielle, mutta Järveläntiellä on todella jyrkkä
mäki, joten reitti kannattaa linjata Vähäperän kautta. Vähäperän kautta vältetään
muutenkin lähes koko Jyskän mäki.
Vähäperän kevytväyläjatkeella ei ole koko noin 200 metrin matkalla omia valoja.
Kevytväylää valaisevat viereisen Jyskän koulun valot, jotka eivät ole iltaisin päällä.
Vähäperän loppuosuus on käveltävä ja pyöräiltävä ajoradalla. Muuten tämä ei ehkä olisi
ongelma, mutta Vähäperällä liikkuu paljon lapsia ja nuoria Jyskän koululle ja viereisille
urheilukentille. Kevytväylän toteuttamismahdollisuus kannattaa ehdottomasti selvittää,
vaikka uusi väylä Sievisenmäentien kärjestä Vaajakoskelle toteutuisikin. Ongelma liittyy
yhteen Vähäperän ja Vaajakoskentien risteyksen kanssa: nykyisellään risteys on
vaarallinen, koska selkeää ylitysreittiä ei ole näkemäongelmista ja autojen kovista
vauhdeista huolimatta. Risteyksen ongelmia on käsitelty myös luvussa 2.1.13.

Reittikuva 107. Vaurioita moottoritien ylittävällä
sillalla.

Reittikuva 108. Kääntymä Järveläntieltä
Vähäperälle on todella jyrkkä.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Sievisenmäentien risteys.

Korotettu suojatie on
Suojatieliittymä on korjattava pikaisesti.
tehty pyöräilyn kannalta
kelvottomasti:
Valmetintien
kevytväylällä on
reunatuki, eikä korotusta
ole tehty tätä reunatukea
myöten.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Sievisenmäentien
risteyksestä,
noin 250 m.

Epätasaisuuksia, railoja, Korjataan kokonaisuudessaan.
töyssyjä, monttuja.
Väylän rakenteessakin
vikaa.

Kaupunki,
ylläpito.

2

Noin 20 metriä Reunamonttu / puuttuu
osuuden alusta. asfalttia.

Tasoitettava seuraavan remontin
yhteydessä. Ks. myös taulukon kohta 2.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Noin 50 metriä Railoja, töyssy, soraa
osuuden alusta, liittymästä.
noin 10 m.

Tasoitettava seuraavan remontin
yhteydessä. Asfaltoidaan samassa
yhteydessä liittyvää väylää vähän
matkaa. Ks. myös taulukon kohta 2.

Kaupunki,
ylläpito.

4

Noin 50 metriä Näkemäongelma
Raivataan puita ja pensaita.
osuuden alusta. liittymän kohdalla puiden
ja pensaiden vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito.

5

LaamanninSoraa
puiston liittymä. Laamanninpuistoon
johtavan väylän
liittymästä.

Kaupunki,
ylläpito.

6

LaamanninNäkemäongelma puiden Raivataan puita ja pensaita.
puiston liittymä. ja pensaiden vuoksi.

7

Laamanninpuistoon
johtava väylä.

8

Noin 150 metriä Epätasaista, monttuja,
osuuden alusta, soraa pihaliittymästä.
noin 15 m.

Tasoitetaan pikaisesti. Asfaltoidaan
liittyvää väylää vähän matkaa. Ks. myös
taulukon kohta 2.

9

Noin 200 metriä Monttu, epätasaista.
osuuden alusta,
5 m.

Tasoitettava. Ks. myös taulukon kohta 2. Kaupunki,
ylläpito.

10

Noin 220 metriä Töyssyjä, epätasaista.
osuuden alusta,
5 m.

Tasoitettava. Ks. myös taulukon kohta 2. Kaupunki,
ylläpito.

11

Sievisenmäentien jatkeen
suojatieylitys.

Suojatie hieman sivussa Toteutetaan korotettu suojatie nykyistä
kulkureitiltä ja
suoremmalla linjauksella.
muotoilultaan jyrkän 90asteinen. Kukaan ei
noudata suojatietä
varsinkaan pyöräillessä.
Suojatien käyttäminen
pysäyttää vauhdit täysin.

Kaupunki,
investoinnit.

12

Junaradan ja
moottoritien
ylittävä silta.

Epätasaisia kohtia,
teräväreunaisia sillan
liitoksia, railoja.

Kaupunki,
ylläpito.

Pyöräily jostain syystä
kielletty ajoneuvolla ajo
kielletty -kyltillä.

Asfaltoidaan liittyvää väylää vähän
matkaa. Ks. myös luvun 2.4.2 taulukon
kohta 13.

Kaupunki,
ylläpito.

Poistetaan kyltti. Kevytväylää pitäisi ajaa Kaupunki,
autolla joitain kymmeniä metrejä, jotta
ylläpito.
edes pääsisi tähän liittymään.

Tasoitettava seuraavan remontin
yhteydessä.
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Kaupunki,
ylläpito.

13

Järveläntien ja
Vähäperän
kevytväyläjatkeen risteys.

Erittäin jyrkkä ajolinja,
mutka reilusti yli 90asteinen, mutkassa
jyrkkä kynnys.

Asfaltoidaan risteyksen alue kauttaaltaan Kaupunki,
tasaisemmaksi ja loivemmaksi.
ylläpito.

14

Järveläntien ja
Vähäperän
kevytväyläjatkeen risteys.

Epäjatkuvuuskohta; ei
opasteita.

Lisätään opastus risteyksen molemmin
puolin.

Kaupunki,
investoinnit.

15

Vähäperän
kevytväyläjatke, 200 m.

Ei omaa valaistusta,
koulun valot eivät aina
päällä.

Selvitetään voitaisiinko koulun pihan
reunavaloja pitää päällä valaisemassa
kevytväylää.

-

16

Vähäperän
ajorata, noin
200 m.

Kävely ja pyöräily
Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa
ajoradalla. Melko
Vähäperälle kevytväylä.
runsaasti lapsia ja nuoria
Jyskän koulun ja
urheilukenttien vuoksi.

17

Kiinteistöliittymä Näkemäongelma puiden Raivataan puut ja pensaat.
Vähäperän
ja pensaiden vuoksi.
ajorataosuudella.

Kaupunki,
ylläpito.

18

Vähäperän ja
Vaajakoskentien risteys.

Näkemäongelma puiden Raivataan puut ja pensaat.
vuoksi.

Kaupunki,
ylläpito, ja
ELY-keskus.

19

Vähäperän ja
Vaajakoskentien risteys.

Ei opastusta.

Kaupunki,
investoinnit.

Lisätään viitoitus.

Kaupunki,
investoinnit.

Reittikuva 109. Täydentävä reitti päättyy vaaralliseen Vähäperän ja Vaajakoskentien risteykseen.
Vaajakoskentien kevytväylälle ei ole kulkulinjaa.
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Reittikartta 65. Jyskän täydentävä reitti Valmetintieltä Sievisenmäentielle.

Reittikartta 66. Jyskän täydentävä reitti Sievisenmäentieltä eteenpäin.

Reittikartta 67. Jyskän täydentävä reitti Järveläntieltä Vaajakoskentielle.
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2.5 MAHDOLLINEN TÄYDENTÄVÄ REITTI JYSKÄSTÄ HAAPANIEMEEN
Kuten aiemmin on todettu, niin Jyväskylän keskustan suunnan ja Haapaniemen alueen
pyöräilyliikenne on hankala järjestää toimivasti. Luvussa 2.8 esiteltävä haarareitti
Vaajakoskelta Haapaniemeen kiertää Jyväskylän keskustan ja Haapaniemen välisen
nopean liikenteen kannalta melkoisesti ja käy myös turhaan Vesmanninmäen päällä.
Tässä esiteltävä oikoreitti Niitynpääntien kautta taas on huonossa kunnossa – jopa niin
huonossa, ettei reitistä todennäköisesti mitenkään saa laatukäytävätasoista väylää.
Pyöräilyn edistämisen kannalta voi kuitenkin todeta, että joko tämä täydentävä oikoreitti on
jotenkin kunnostettava, tai sitten Vaajakosken ja samalla Haapaniemen suuntaan on
rakennettava uusi suorempi, tasaisempi ja laadukkaampi väylä (ks. luku 5).
Todennäköisesti uuden suoran reitin rakentaminen ei tulisi sen kalliimmaksi kuin
täydentävän reitin kunnostaminenkaan.
Täydentävä reitti kulkee Vaajakoskentieltä Niitynpääntien, Telekujan, Haapatien ja
Harjutien kautta Haapaniementielle. Reitin pituus on noin 1,4 km.
2.5.1 NIITYNPÄÄNTIE JA TELEKUJA VÄLILLÄ VAAJAKOSKENTIE–NIITYNPÄÄNTIEN
KÄRKI
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Niitynpääntiellä pyöräily ja kävely ajoradalla, Telekujalla sorapintaisella
kevytväylätyyppisellä väylällä.
Pituus: Noin 0,6 km.
Korkeusprofiili: Ensin alamäkeä, Telekujan alussa jyrkähkö nousu, sitten loivaa nousua.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Vaajakoskentien ja Niitynpääntien risteyksestä. Niitynpääntien asuntokadulla
kävellään ja pyöräillään ajoradalla. Niitynpääntiellä on kevytväylän liittymä ja asuntokadun
liittymä sekä useita tonttiliittymiä. Niitynpääntien puolivälistä käännytään vasemmalle
sorapintaiselle Telekujalle, ja ajetaan se loppuun asti. Kujalla on useita tonttiliittymiä.
Osuus päättyy Telekujan ja Niitynpääntien kärjestä tulevan väylän risteykseen.
Vaajakoskentien ja Niitynpääntien risteyksessä ei ole nykyisellään viitoitusta. Risteys on
muutenkin ongelmallinen erityisesti pyöräilyn kannalta. Mitään pyöräilyyn tarkoitettua reittiä
Vaajakoskentien kevytväylän ja Niitynpääntien ajoradan välillä ei ole, mutta suurin osa ajaa
katujen väliä lyhyen jalkakäytävänpätkän ja sen suojatien kautta. Tämäkään reitti ei ole
ongelmaton, sillä väylä mutkittelee, jalkakäytävän asfaltti on huonossa kunnossa ja
molemmilla puolilla risteystä on näkemäongelma puiden vuoksi. Autotkin ajavat
Vaajakoskentietä melkoisen kovaa.
Niitynpääntien alussa on railoista asfalttia noin 50 metrin matkalla. Ennen Suntionperän
liittymää vasemmalta puolelta katua lähtee hyväkuntoinen kevytväylä, joka ei johda
käytännössä mihinkään. Ilman opasteita moni noviisi ajaisi Niitynpääntieltä varmasti tälle
kevytväylälle, joka näyttää vievän oikeaan suuntaan.
Suntionperän risteyksen jälkeen asfaltti huononee siten, että kyseessä lienee yksi
Jyväskylän huonokuntoisimmista asuntokaduista. Jopa autonrengas voi olla vaarassa
tarttua Niitynpääntien leveimpiin railoihin.
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Reittikuva 110. Kulkeminen Niitynpääntielle ei ole kovin selkeää eikä turvallista. Jalkakäytävänpätkällä
asfaltti on huonossa kunnossa.

Kääntyminen Telekujalle ei ole sekään ongelmaton. Ilman opasteita noviisi ei osaisi
tässäkään kulkea oikeaan suuntaan. Melkoisen jyrkkä Telekujan alun mäki on myös
heikossa kunnossa epätasaisuuksineen ja irtosorineen. Toiseen suuntaan vauhdilla
tultaessa ei ole välttämättä mahdollisuuksia hidastaa vauhtia ajoissa ennen
Niitynpääntietä, joten pienelle kääntymiskaistallekin olisi tarvetta. Vähintään Telekujan
jyrkin alkuosuus pitäisi ehdottomasti asfaltoida, jos reittiä pitkin aiottaisiin vakavissaan
ohjata pyöräilijävirtoja.

Reittikuva 110. Niitynpääntien ajorataa. Asfaltissa
on vaarallisia railoja.

Reittikuva 111. Kääntyminen Telekujalle.

Ehkä vielä merkittävämpi ongelma on se, ettei Telekujalla ole lainkaan valaistusta. Kuja
pitäisi kokonaisuudessaan valaista ennen kuin voidaan puhua edes lähellekään
laatukäytävätasoisesta reitistä. Kujalla on myös muutamia näkemäongelmaisia
tonttiliittymiä. Muuten ajaminen kevytväylätyyppisellä väylällä on kuitenkin miellyttävää ja
ympäristö on viihtyisä.
Reitti voisi kulkea myös kokonaan Niitynpääntien kautta, mutta Niitynpääntien eteläkärki
käy notkelmassa – eli luvussa 2.5.2 esiteltävä nousu olisi Niitynpääntieltä vielä jyrkempi ja
pidempi. Lisäksi Haapaniemen suunnasta tultaessa ajolinja vie luontevasti Telekujalle –
Niitynpääntien kautta kuljettaessa alamäen antama vauhti pitäisi jarruttaa kokonaan pois
Niitynpääntien kärjen luona kahdessa jyrkässä risteyksessä.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Lisätään viitoitus.

Kaupunki,
investoinnit.

1

Vaajakoskentien ja
Niitynpääntien
risteys.

Ei viitoitusta.

2

Vaajakoskentien ja
Niitynpääntien
risteys.

Vaarallinen kadun ylitys. Muutetaan jalkakäytävä kevytväyläksi ja
Ei pyöräilyreittiä, lyhyt
rakennetaan kohtaan korotettu suojatie.
jalkakäytävän pätkä,
Ks. myös kohta 3.
mutkitteleva väylä,
näkemäongelma.

ELY-keskus ja
kaupunki,
investoinnit.

3

Niitynpääntien
kärjen
molemmin
puolin.

Näkemäongelma puiden Raivataan puut.
vuoksi.

ELY-keskus ja
kaupunki,
ylläpito.

4

Niitynpääntien
alun jalkakäytävä, 10 m.

Melko huonokuntoinen
asfaltti.

Asfaltoidaan uudelleen.

Kaupunki,
ylläpito.

5

Niitynpääntien Railoista asfalttia.
alku, noin 50 m.

Koko kadun kunnostamista kannattaa
harkita. Ks. myös taulukon kohta 7.

Kaupunki,
investoinnit.

6

Liittyvä
kevytväylä
ennen
Suntionperää.

Kevytväylä ei johda
mihinkään. Ilman
opastusta moni voi ajaa
tälle väylälle.

Lisätään opastus.

Kaupunki,
investoinnit.

7

Suntionperän
risteyksen
jälkeen, 150 m.

Pahasti epätasaista ja
railoista asfalttia.

Koko katu kannattaa kunnostaa. Ks.
myös taulukon kohta 5.

Kaupunki,
investoinnit.

8

Niitynpääntien
ja Telekujan
risteys.

Epäjatkuvuuskohta: ei
opasteita, jyrkkä
kääntyminen.

Lisätään opastus.

Kaupunki,
investoinnit.

9

Niitynpääntien
ja Telekujan
risteys.

Telekujalta alamäkeen
vauhdilla tultaessa
jyrkkä mutka, varottava
autoja vasemmalta.

Ks. taulukon kohdat 5 ja 10.

Kaupunki,
investoinnit.

10

Niitynpääntien
ja Telekujan
risteyksestä,
noin 30 m.

Epätasaista, paljon
irtosoraa.

Kannattaa joka tapauksessa asfaltoida
Kaupunki,
Niitynpääntien remontin yhteydessä. Ks. investoinnit.
taulukon kohdat 5 ja 7.

11

Telekujan
alusta, 300 m.

Ei lainkaan valaistusta.

Lisättävä ehdottomasti valaistus, jos reitti Kaupunki,
liitetään laatukäytäväksi.
investoinnit.

12

Telekujan
Sorapintainen väylä.
alusta, noin 750
m.

Asfaltoitava kokonaan, jos liitetään
Kaupunki,
laatukäytäväksi. Samassa yhteydessä
investoinnit.
väylä kannattaisi siirtää mahdollisimman
kauaksi itään rakennusten läheltä. Ks.
myös luku 2.5.2.

13

90 asteen
käännös
Telekujalla.

Epäjatkuvuuskohta;
suora reitti vie vähän
matkaa luolan
sisäänkäynnille.

Jos väylä kunnostetaan ja asfaltoidaan, Kaupunki,
opastus on tarpeeton. Ks. taulukon kohta investoinnit.
12.

14

Kolme
tonttiliittymää
Telekujalla.

Näkemäongelmia
pensaiden ja
rakennusten vuoksi.

Raivataan pensaita. Jos väylää
siirretään, näkemäongelmat poistuvat.
Ks. taulukon kohta 12.
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Kaupunki,
ylläpito.

Reittikartta 68. Mahdollinen täydentävä reitti Vaajakoskentieltä alkaen.

Reittikartta 69. Mahdollisen täydentävän reitin 1. osuuden keskiosa Niitynpääntieltä Telekujalle.

Reittikartta 70. Mahdollisen täydentävän reitin 1. osuuden loppu Niitynpääntien kärjen kohdalle.
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2.5.2 NIMETTÖMÄT KEVYTVÄYLÄT VÄLILLÄ TELEKUJA–HAAPANIEMENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Noin puolet sorapintaista yhdistettyä kevytväylää, puolet asfaltoitua kevytväylää.
Pituus: Noin 0,8 km.
Korkeusprofiili: Alkuun todella jyrkkä ylämäki, sitten loivaa alamäkeä ja tasaista,
Haapatieltä alamäkeä, lopussa jyrkkä alamäki.
Hallinnointi: Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Telekujan ja Niitynpääntien kärjestä tulevan sorapintaisen väylän risteyksestä.
Reitti jatkuu sorapintaisena kevytväylänä Vaajakosken moottoritien linjausta korkealla
harjanteella seuraten. Väylä kulkee Vaajakummun koulun pihan ja sen urheilukentän laitaa
Haapatien kulmaukseen asti. Haapatien kulmasta käännytään jyrkästi oikealle
nimettömälle kevytväylälle, jota seurataan moottoritien ja junaradan yli Haapaniementielle.
Osuuden alussa risteyksessä on epäjatkuvuuskohta Haapaniemen suunnasta tultaessa –
ilman opastusta voi pyöräillä notkelmaan Niitynpääntien kärkeen. Osuuden alussa väylällä
on valaistus, mutta lamppujen antama valo ei kuitenkaan riitä. Puut varjostavat valaistusta,
ja heikkokuntoisen väylän ja kovien vauhtien vuoksi valoa pitäisi olla selvästi enemmän.
Ensimmäisen mutkan kohdalla ylämäki
jyrkkenee lisää. Lähemmäs sadan metrin
matkan mäki on todella jyrkkä, niin jyrkkä
ettei kesälläkään moni mitenkään aja mäkeä
ylös. Valumavedet ovat lisäksi syöneet
mäkeen syviä railoja, ja myös
irtohiekkakasoja on siellä täällä. Mäki on
aivan liian jyrkkä laatukäytävälle, joten
mäkeä loiventamatta reitille ei mitenkään voi
ohjata pyöräilijävirtoja.

Reittikuva 112. Osuus alussa väylän profiili on
hieman nouseva.

Reittikuva 113. Moottoritien kupeella väylällä on
todella jyrkkä mäki.
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Vaajakummun koulun pihan reunalla väylällä ei ole valaistusta. Koulun ja kentän valot
valaisevat reittiä toisinaan, mutta luonnollisesti laatukäytävällä tällainen valaistus ei riittäisi.
Haapatien kärjen kohdalla siirrytään asfaltille. Mutka Haapatien kevytväylän kulmauksesta
nimettömälle kevytväylälle kohti Haapaniementietä on yli 90-asteinen eli aivan liian jyrkkä.
Risteyksessä on opastus, mutta siitä huolimatta jyrkän mutkan ja monihaaraisen risteyksen
vuoksi on vaarassa ajaa väärälle reitille. Oikoreitille opastusta ei nykyisellään ole.
Nykyisellään on opastettu reitti Vaajakosken keskustan ja Haapaniementien välillä.

Reittikuva 114. Väylä kulkee Vaajakummun koulun Reittikuva 115. Haapatien kulmauksessa reitillä on
pihan reunaa.
jyrkkä mutka. Moni oikookin.

Moottoritien sillalle tultaessa väylällä on terävä reunus, samoin moottoritien toisen kaistan
ylityksessä. Jälkimmäisestä kohdasta alkaen asfaltissa on epätasaisuuksia noin 30 metrin
matkalla. Junaradan siltaylityksessä on vielä yksi terävä reunus. Silloilta alkaen
loppuosuus on alamäkeä.
Asfaltin kunto huononee palloilukeskus Hutungista tulevan hiekkapintaisen kevytväylän
risteyksestä alkaen. Ennen Haapaniementien risteystä kaksi noin 20 metrin osuutta on
todella epätasaisessa kunnossa.

Reittikuva 116. Lasku Haapaniementielle on jyrkkä ja huonokuntoinen.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Niitynpääntien
kärjen kohta.

Epäjatkuvuuskohta; ei
viitoitusta.

Jos väylä siirretään, opastusta ei tähän
tarvita. Ks. taulukon kohta 3.

Kaupunki,
investoinnit.

2

Niitynpääntien Valaistus ei riitä: puut
kärjen kohdalta, varjostavat, väylä on
noin 100 m.
huonokuntoinen ja
ajetaan vauhdikkaasti.

Puita raivattava tai väylä siirrettävä. Ks.
taulun kohta 3.

Kaupunki,
ylläpito.

3

Niitynpääntien
kärjen luota,
noin 100 m.

Erittäin jyrkkä
sorapintainen mäki,
jossa vaarallisesti veden
syömiä railoja ja
irtohiekkaa. Useimmille
mahdoton pyöräiltävä.

Jotta tähän voisi ohjata pyöräilijävirtoja,
olisi mäkeä jotenkin loivennettava.
Voitaisiin harkita esim. uuden väylän
toteuttamista kartalla esitetyllä
linjauksella. Tämä ratkaisisi myös muita
väylän ongelmia.

Kaupunki,
investoinnit.

4

Vaajakummun
koulun pihaalue laita, noin
300 m.

Väylällä ei lainkaan
omaa valaistusta.

Lisättävä oma valaistus, jos laatukäytävä Kaupunki,
linjataan tätä kautta.
investoinnit.

5

Haapatien
kulmaus.

Epäjatkuvuuskohta
monihaaraisen
risteyksen ja jyrkän
mutkan vuoksi. Ei
opastusta oikoreitille.

Lisätään opasteet ennen ja jälkeen
risteystä, jos laatukäytävä linjataan tätä
kautta.

6

Haapatien
kulmaus.

Ajolinjaongelma todella Risteyksen alue on joka tapauksessa
jyrkän mutkan vuoksi. Yli asfaltoitava melko laajasti. Samalla
90-asteinen käännös.
jyrkkä mutka kannattaa oikaista.

Kaupunki,
ylläpito.

7

Vaajakosken
moottoritien ja
junaradan
ylittävät sillat.

Kolme siltareunusta,
joista kaksi todella
teräväkulmaisia.

Kulmaukset on joka tapauksessa
tasoitettava.

Kaupunki,
ylläpito.

8

Moottoritien
sillalta, 400 m.

Pitkä, loppua kohden
jyrkkenevä alamäki.

Mäelle ei sinällään ole tehtävissä mitään. Ks. raportin luku 5.

9

Vaajakosken
moottoritien
sillan jälkeen.

Asfaltti epätasaista noin
30 metrin matkalta,
huonohko reuna.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

10

Hutungilta
tulevasta
kevytväyläliittymästä
alkaen, noin
140 m.

Asfaltissa halkeamia ja
muita epätasaisuuksia.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen
seuraavan remontin yhteydessä.

Kaupunki,
ylläpito.

11

Kaksi noin 20
metrin pätkää
ennen
Haapaniementietä.

Asfaltti todella
epätasaista ja
töyssyistä.

Kohdat on kunnostettava pikaisesti.

Kaupunki,
ylläpito.
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Kaupunki,
investoinnit.

Reittikartta 71. Mahdollisen täydentävän reitin toisen osuuden alku Niitynpääntien kärjen kohdalta
Haapaniementien lähelle.

Reittikartta 72. Mahdollisen täydentävän reitin toisen osuuden loppu Haapaniementielle.
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2.6 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA KAUNISHARJUUN
Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksestä, Vaajakosken liikenneympyrän luota, on
linjattu laatukäytävää täydentävä haarareitti Leppävedentien vartta Kaunisharjuun.
Työmatka- ja asiointipyöräilyn lisäksi haarareitin kunnostaminen ja toteuttaminen on
olennaista yhtenä seudun tärkeimpien lenkki-, maantie- ja retkipyöräilyreittien osana (ks.
lisätietoja esim. www.jyps.info > Pyöräily > Pyöräreittejä Keski-Suomessa). Haarareitin
pituus on noin 2,3 km.
2.6.1 LEPPÄVEDENTIE VÄLILLÄ VAAJAKOSKENTIE–VAAJATIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matkan Leppävedentien luoteispuoleista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,7 km.
Korkeusprofiili: Alussa hieman nousua, sitten tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus seuraa lähes viivasuoraan Leppävedentien luoteispuolista kevytväylää Vaajatien
risteykseen ja Vaajakoskentien ylittämiseen saakka. Matkalla on kaksi melko vilkasta
autokadun risteystä, kaksi kevytväylän liittymää, yhden rauhallisen asuntokadun risteys,
yhden jalkakäytävän liittymä ja yksi suojatieliittymä Vaajakoskentien yli. Vaajakosken
keskusta jää vasemmalle. Oikealla on teollisuusalue, mm. Pandan makeistehdas.
Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksen ongelmakohtia on käsitelty luvussa 2.1.15.
Osuuden alussa asfaltti on surkeassa kunnossa noin 30 metrin matkalta. Väylä on melko
lähellä perunapeltomaista epätasaisuutta. Urheilutien risteykseen asti väylällä ei myöskään
ole valaistusta. Lähimmät lamput ovat Leppävedentien toisella puolella ajoradan päällä,
joten valaistus ei riitä.
Urheilutien risteys on muuten selkeä, mutta reunatuet ovat jyrkät ja terävät.
Maantiepyöräilylenkeillä risteys yleensä väistetäänkin lähinnä näiden kiveysten vuoksi.
Myös ajolinja mutkittelee jonkun verran.

Reittikuva 117. Osuuden alussa asfaltti on
kynnöspeltomaista.

Reittikuva 118. Urheilutien risteyksessä on jyrkät
reunatuet ja mutkitteleva ajolinja.
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Urheilutien jälkeen kevytväylä on loppumatkan ruhtinaallisen leveä. Kunnollinen erottelu
mahtuisi tähän mainiosti. Asfaltti on kuitenkin koko matkan varsin kulunutta ja epätasaista,
sen huomaa mm. siitä, että tällä osuudella hiekoitushiekkaa on montuissa vuoden ympäri.
Sorapintaisen asuntokadun liittymästä Oikotien kärjen kohdalla tulee hiekkaa.
Asematien suojatieliittymä Vaajakoskentien ylitse liittyy sarjaan "pyöräilyä ei ole mietitty
kovin tarkasti". Asematiellä on kevytväylä, mutta kevytväylämerkkiä tiukasti tulkiten
kevytväylä alkaa vasta muutama kymmenen metriä risteyksen jälkeen – kevytväylämerkki
on kiinnitetty vasta Pandan tehtaanmyymälän risteyksen luo. Näin välillä pitäisi taluttaa tai
pyöräillä ajoradalla. Liittymässä on myös melko jyrkät ja huonokuntoiset asfaltoidut
reunaluiskat.
Linnantien risteyksen kulmalla asfaltti on huonokuntoista noin 10 metrin matkalla.
Linnantien suunnasta tulee risteykseen myös hiekkaa. Suojatien kohdalla Kaunisharjun
puolella on vielä jäljellä vanha reunatuki – vierestä se on poistettu putkityömään tai
vastaavan vuoksi. Käytännössä kukaan pyöräilijä ei tässä noudatakaan suojatien linjausta,
vaan koukkaa reunatuen ohitse Linnantien puolelta.
Ennen Vaajakoskentien ylitystä päättymistä väylällä on yksi kapeahko railo, josta ei juuri
ole haittaa. Suojatieliittymän kohdalla on pari monttua, jotka haittaavat jo selvästi
enemmän. Toisesta montusta puuttuu myös asfaltti. Käytännön kulkemisen kannalta
opastus on tässä kohdassa – ja myöhemmin Leppävedentien varrella – oikeastaan väärin
toteutettu. Viitat opastavat ajamaan Leppävedentien länsipuolta, vaikka suurin osa
kulkijoista liikkuu itäpuolella. Itäpuolella ajaminen on selvästi miellyttävämpää, koska väylä
on vähän matkan päässä vilkasliikenteisen Leppävedentien ajoradasta. Asutusta on myös
enemmän itäpuolella. Lisäksi Leppävedentien ylittäminen on myöhemmin Rahkosentien
kohdalla kömpelömpää kuin Vaajatien kohdalla.

Reittikuva 119. Linnantien risteyksessä on
vaurioita ja risteykseen myös valuu hiekkaa.

Reittikuva 120. Osuuden lopussa asfaltissa on
pari melko pahaa monttua. Reunatuki ulottuu
suojatien kohdalle. Viitat opastavat kulkemaan
Leppävedentien väärää puolta.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Vaajakoskentien ja
Leppävedentien
risteyksestä,
noin 30 m.

Pinta- ja
rakenneongelma:
epätasaista, monttuja,
puuttuu asfalttia.

Väylä on uusittava pikaisesti. Ks. myös
luvun 2.1.15 taulukon kohta 11.

ELY-keskus.

2

Vaajakoskentien ja
Leppävedentien
risteyksestä,
noin 70 m.

Ei valaistusta. Lähimmät Väylälle on toteutettava omat valot. Ks.
valot Leppävedentien
myös luvun 2.1.15 taulukon kohta 11.
toisella puolella ajoradan
päällä, joten valaistus ei
riitä.

ELY-keskus.

3

Urheilutien
risteys.

Jyrkät reunatuet, hieman Reunatuet on poistettava välittömästi.
mutkitteleva ajolinja.

ELY-keskus.

4

Urheilutien
risteyksestä,
noin 450 m.

Karhea asfaltti,
halkeamia monin
paikoin, epätasaista,
hiekkaa jää monin
paikoin.

Väylä kannattaa remontoida kokonaan
lähitulevaisuudessa.

ELY-keskus.

5

Nimetön
Hiekkaa sorapintaiselta
asuntokadun
väylältä.
liittymä Oikotien
kohdalla.

Asuntokatua on asfaltoitava vähän
matkaa. Ks. myös taulukon kohta 4.

ELY-keskus.

6

Asematien
Jyrkähköt
suojatieliittymä. huonokuntoiset
reunaluiskat. Ei
pyöräilyreittiä,
kevytväylämerkki vasta
selvästi risteyksen
jälkeen.

Reunaluiskat on korjattava pikaisesti.
Jalkakäytävä on muutettava
kevytväyläksi siirtämällä
kevytväylämerkki 20 m aiemmaksi.

ELY-keskus.

7

Linnantien
risteys, noin 10
m.

Epätasainen asfaltti,
hiekkaa Linnantien
reunasta.

Pätkä on asfaltoitava uudelleen.
Samassa yhteydessä Linnantien reuna
kannattaa siistiä.

ELY-keskus.

8

Linnantien
risteys.

Reunatukea
Kaunisharjun suuntaan
kuljettaessa.

Reunatuki on poistettava. Ks. myös
taulukon kohta 4.

ELY-keskus.

9

Ennen
Vaajatien
risteystä, noin
25 m.

Railo, kaksi monttua,
puuttuu asfalttia.

Kohta on asfaltoitava uudelleen
pikaisesti. Ks. myös taulukon kohta 4.

ELY-keskus.

10

Vaajatien
risteys.

Opasteet riittämättömät Lisätään opasteet risteyksen molemmin
ja opastavat käyttämään puolin ja muutetaan opastettava reitti.
Leppävedentien
länsipuolista
kevytväylää, vaikka
asutuksen ja todellisen
liikenteen kannalta
itäpuoli on parempi.
Itäpuolella kevytväylä
kulkee kauempana
ajoradasta.
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ELY-keskus.

Reittikartta 73. Kaunisharjun haarareitin ensimmäisen osuuden alku Vaajakoskentieltä Urheilutielle.

Reittikartta 74. Kaunisharjun haarareitin 1. osuuden keskiosa Urheilutieltä eteenpäin.

Reittikartta 75. Kaunisharjun haarareitin ensimmäisen osuuden loppuosa Linnankujalta Vaajatielle.

139

2.6.2 LEPPÄVEDENTIE VÄLILLÄ VAAJATIE–KAUNISHARJUNTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Leppävedentien itäpuolista kevytväylää.
Pituus: Noin 1,6 km.
Korkeusprofiili: Alkuun tasaista, sitten pitkä melko jyrkkä alamäki, loppu loivaa nousua.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Leppävedentien suojatieylityksestä Vaajatien risteyksestä. Koko osuus
seurataan Vaajakoskentien itäpuolista yhdistettyä kevytväylää. Matkalla on kolme
autokadun risteystä, kolme kevytväylän liittymää, yksi jalkakäytävän liittymä ja kolme
suojatieliittymää Vaajakoskentien ylitse.
Leppävedentien ja Vaajatien risteysalue on osuuden ongelmallisin kohta. Risteys kuuluu
valitettavasti jälleen sarjaan "pyöräilyä ei ole mietitty". Vaajakoskentien yli johtaa suojatie,
mutta kadun toisella puolella ja liittyvästi Vaajatiellä on vain jalkakäytävä, joten mitään
tavallisen käyttäjän ymmärtämää pyöräilylinjaa risteyksessä ei ole. Muutaman tarkkailun
perusteella risteyksessä käytetäänkin ainakin seitsemää erilaista ajoreittivaihtoehtoa. Myös
suojatien reunaluiskat ovat melko terävät ja huonokuntoiset.
Leppävedentien itäpuolen kevytväylän alusta puuttuu kevytväylämerkki. Pyöräilykartassa
(kartta.jkl.fi) kevytväylä on kyllä merkitty.

Reittikuva 121. Vaajatien risteystä toteutettaessa pyöräilyä ei juuri ole mietitty. Mielekästä ja ihmisten
ymmärtämää pyöräilylinjaa ei ole. Liikennesääntöjen mukainen ajolinja Leppävedentien toiselle puolelle
mutkittelee hankalasti.

Reittikuva 122. Pyöräilyä jalkakäytävällä Vaajatien Reittikuva 123. Vaajatien risteys nähtynä
Kaunisharjun suunnasta.
risteyksessä.
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Leppävedentien itäpuolisella kevytväylällä on joitain monttu- ja paikkakohtia. Näistä
hankalin on montulla olevan paikkauksen kohta vajaat 200 metriä osuuden alusta.
Väylän kunto heikkenee Saartotien kärjen kohdalla. Reilun 200 metrin matkalla on kolme
railoista pätkää, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat huonokuntoisimmat. Savonmäen
päälle johtavan tien kärjen kohdalla väylän reunassa on monttu. Ennen Janakantietä on
kolmen töyssyn sarja, ja vähän töyssyjen jälkeen jopa vaarallinen pitkä reunamonttu.
Janakantien jälkeen kevytväylä käy notkelmassa noin 200 metrin matkalla, näin kevytväylä
on viereistä autotietä mäkisempi. Notkelmaosuuden pohjalla on asfaltissa halkeamia ja
muita epätasaisuuksia noin 40 metrin matkalla.
Noin 100 metriä Rahkosentien kärjen jälkeen väylältä lähtee oikealle kevytväylä, jota ei ole
merkitty Jyväskylän pyöräilykarttaan. Samassa kohdassa väylällä on pieni monttu. 50
metrin päässä on railoja.
Vesilaitoksentien risteys on harvinaisen suora ja selkeä myös pyöräilyn kannalta.
Rajaharjuntielle johtavan kevytväylän kulmauksessa on asfalttia liian kapeasti – moni oikoo
pientareen puolelta. Liittymän jälkeen väylä mutkittelee jostain syystä sivusuunnassa,
vaikka suorakin väylä olisi selvästi ollut mahdollinen. Tällaiset mutkat hidastavat ja
hankaloittavat pyöräilyä tarpeettomasti.
Vajaat 100 metriä ennen osuuden päättymistä reunassa on pieni monttu.
Osuuden päätepisteessä pyöräilyä ei ole taaskaan otettu kunnolla huomioon. Ilmeisesti on
kuviteltu, ettei kukaan pyöräile Leppävedentietä eteenpäin, joten päättyvän ja
Kaunisharjuntien suuntaan kääntyvän – ja jalkakäytäväksi muuttuvan – kevytväylän
kärkeen ei ole tehty kunnollista reunaluiskaa. Kaunisharjuntiellä on vain jalkakäytävä,
vaikka kadulle on opastettu pyöräreittikin. Kaunisharjuntien ajoradalla pyöräilemistä ei
oikeastaan voi suositella. Viimeiseksi uuden Kivilammentien suuntaan suojatie ylittää
Vaajakoskentien, mutta toisella puolella on vain jalkakäytävä, ja suojatiellä on myös
jyrkähköt reunatuet. Kokonaisuutena voi siis todeta, että Leppävedentien kevytväylän ja
kaikkien kolmen liittyvän reitin välillä on melkoisen vaikeaa pyöräillä.

Reittikuva 124. Monttu ennen Janakantien
risteystä.

Reittikuva 125. Autotie on profiililtaan kevytväylää
tasaisempi.

141

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Leppävedentien Ei toimivaa ja
Toteutaan Leppävedentien ja Vaajatien
ja Vaajatien
ymmärrettävää
ylitse korotetut kevytväyläsuojatiet.
risteys.
pyöräilyreittiä, Vaajatien
puolella vain
jalkakäytävä, suojatiellä
epätasaiset reunaluiskat.
Melko vaarallinen ylitys
epäselvien
pyöräilylinjojen ja
Leppävedentien
autoliikenteen vauhtien
vuoksi.

ELY-keskus ja
kaupunki,
investoinnit.

2

Kevytväylä
Vaajatien
risteyksestä.

ELY-keskus.

3

Noin 200 m
Epätasainen hieman
Asfaltoidaan siististi uudelleen.
osuuden alusta, montulla oleva paikkaus.
5 m.

ELY-keskus.

4

Noin 450 m
Kolme railoisen asfaltin Uusitaan väylä kerralla koko pätkältä.
osuuden alusta, osuutta. Osa railoista on
reilut 200 m.
vaarallisen leveitä, syviä
ja pitkittäissuuntaisia.

ELY-keskus.

5

Savonmäen
päälle johtavan
tien liittymän
kohdalla, 2 m.

Reunamonttu.

Tasoitetaan monttu.

ELY-keskus.

6

Ennen
Janakantien
risteystä.

Kolme töyssyä.

Tasoitetaan töyssyt.

ELY-keskus.

7

Ennen
Janakantien
risteystä, 5 m.

Vaarallinen
reunamonttu.

Tasoitettava välittömästi.

ELY-keskus.

8

Janakantien
risteyksen
jälkeen, noin
200 m.

Kevytväylä käy
notkelmassa, reitti on
viereistä autotietä
mäkisempi.

Korjataan väylän profiili seuraavan
remontin yhteydessä. Vältetään
tekemästä kevytväyliä vastaavalla
tavalla.

ELY-keskus.

9

Noin 100 m
Janakantien
risteyksestä,
noin 40 m.

Halkeamia ja muita
epätasaisuuksia.

Asfaltoidaan uudelleen seuraavan
remontin yhteydessä.

ELY-keskus.

10

Noin 100 m
Rahkosentien
liittymän
kohdalta.

Pieni monttu.

Tasoitetaan monttu.

ELY-keskus.

11

Noin 150 m
Railoja.
Rahkosentien
liittymän
kohdalta, 20 m.

Tasoitetaan railot.

ELY-keskus.

Ei kevytväylämerkkiä.

Lisätään merkki.
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12

Rajaharjuntielle Asfalttia kulmauksessa
johtavan
liian kapeasti.
kevytväylän
liittymä.

Asfaltoidaan laajemmin.

ELY-keskus.

13

150 m ennen
osuuden
päättymistä,
150 m.

Väylä mutkittelee
sivusuunnassa
tarpeettomasti.

Korjataan profiili seuraavan remontin
yhteydessä. Vältetään tekemästä
kevytväyliä vastaavalla tavalla.

ELY-keskus.

14

100 m ennen
osuuden
päättymistä.

Pieni reunamonttu.

Tasoitetaan seuraavan remontin
yhteydessä.

ELY-keskus.

15

Osuuden
päätepisteessä
Leppävedentien
ja
Kivilammentien
suunnat.

Ei toimivaa pyöräilyreittiä
kumpaankaan suuntaan.
Leppävedentien
suuntaan jyrkkä
reunakiveys.
Kivilammentien
suuntaan vain
jalkakäytävä ja sille
suojatie.

Ratkaistaan ongelma yhdellä kertaa.
Tehdään Leppävedentien kevytväylän
päähän täysin tasainen laaja
reunaluiska, jota sekä Leppävedentien
että Kivilammentien pyöräliikenne voi
käyttää. Kivilammentien suuntaan ei
ehkä järkevää rakentaa kevytväylää tai
kevytväyläsuojatietä.

ELY-keskus.

16

Osuuden
päätepiste.

Laatukäytävän alku- ja
päätepiste sekä
merkittävä
sisääntulopiste
kaupunkiin. Opasteet
vain Kaunisharjun ja
Vaajakosken suuntiin.

Parannetaan opastusta sekä lisätään
karttataulu, jossa näkyvät keskeiset
jalankulku- ja pyöräreitit.

ELY-keskus ja
kaupunki,
investoinnit.

17

Liittyvä
Vain jalkakäytävä,
Kaunisharjuntie. vaikka pyöräreitti
opastettukin.
Kaunisharjuntiellä
pyöräilemistä ei voi
suositella jyrkän mäen
vuoksi.

Selvitetään mahdollisuudet muuttaa
kevytväyläksi. Tarvittaessa näyttäisi
selvästi mahdolliselta leventää
jalkakäytävää kevytväyläksi.

Kaupunki,
investoinnit.

Reittikuva 126. Vesilaitoksentien risteys on
esimerkillinen.

Reittikuva 127. Kivilammentielle vasemmalle ei
ole pyöräilyreittiä. Suoraan Leppäveden suuntaan
on riittämätön loivennus. Oikealle Kaunisharjun
suuntaan on vain jalkakäytävä, vaikka pyöräreitti
on opastettukin.
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Reittikartta 76. Kaunisharjun haarareitin toisen osuuden alku Vaajatieltä eteenpäin.

Reittikartta 77. Kaunisharjun haarareitin toisen osuuden keskiosaa lähelle Janakantietä.
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Reittikartta 78. Kaunisharjun haarareitin toisen osuuden keskiosaa Janakantieltä Vesilaitoksentielle.

Reittikartta 79. Kaunisharjun haarareitin toisen osuuden loppu Kaunisharjuntielle.
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2.7 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA KANAVUOREEN SEKÄ HUPELIN TÄYDENTÄVÄ
REITTI
Haarareitti Vaajakoskelta Vaajakoskentien vartta Kanavuoreen on linjattu oikeastaan
samoista syistä kuin edellä esitelty Kaunisharjun reittikin. Työmatka- ja asiointiliikenteen
sekä lisääntyvän asutuksen ohella Kanavuoren väylä on olennainen osa useita KeskiSuomen tärkeimpiä maantie- ja retkipyöräilyreittejä. Haarareitin pituus on kaikkiaan 2,7 km.
Haarareitin alku on yhteinen Haapaniemeen johdattavan haarareitin kanssa.
2.7.1 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ LEPPÄVEDENTIE–SALTUNLAHDEN ALIKULKU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Vaajakoskentien pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 1,0 km.
Korkeusprofiili: Alussa jyrkähkö nousu, sitten tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Vaajakoskentien ja Leppävedentien nelisuuntaisesta risteyksestä samoin kuin
aiemmin esitelty Kaunisharjun suunnan haarareittikin. Reitti seuraa Vaajakoskentien
pohjoispuolista yhdistettyä kevytväylää Saltunlahden ja Siperianpolun välissä olevan
alikulkutunnelin luokse. Matkalla on kaksi autokadun risteystä ja kaksi kevytväylän liittymää
sekä joitain kävelypolkuliittymiä. Osuudella ohitetaan Vaajakosken Naissaaren alue, joka
on kesäisin suosittu pyöräretkikohde. Haarareitti Haapaniemeen irtaantuu Kanavuoren
haarareitiltä osuuden alussa lähellä Konttisentien risteystä.
Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksen ongelmakohtia on käsitelty luvussa 2.1.15.
Kevytväylä kulkee loppua lukuun ottamatta koko osuuden Kuopioon ja Helsinkiin johtavan
valtatien vieressä. Tämä aiheuttaa väylälle runsaasti melua ja muutenkin melko
stressaavan ympäristön. Ilmeisesti valtatien viereisyys ja rekkaliikenne tuottavat myös
hiekkaa ja puuroskaa, sillä niitä on kevytväylällä
käytännössä aina. Erityisesti Naissaaren risteyksen
notkelmakohdassa hiekkaa on paljon.
Osuuden alussa väylä on sinällään varsin toimivassa
kunnossa aina Konttisentien risteykseen asti.
Risteyksen kasvillisuutta on viime vuosina vähennetty,
mutta luoteiskulmassa yksi ruusupensaikko estää vielä
melko pahasti näkemiä kevytväylällä. Vaajakosken
suunnasta tultaessa pensaiden vuoksi ei näe kunnolla
ajoradalle eikä myöskään edessä olevalle suojatielle.
Vaajakosken vanhan voimalaitoksen jälkeen
kevytväylä irtaantuu valtatien reunasta vähän
kauemmas Saltuntien jatkeelle. Tästä kohdasta
puuttuu viitoitus. Aikaisemmin reitillä kulkematon
joutuu miettimään jatkuuko väylä lainkaan.
Osuuden lopussa on noin 15-metrinen railo. Valaistus
on riittävä.
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Reittikuva 128. Osuuden alussa väylä
on selkeä ja suora. Vieressä kulkee
vilkasliikenteinen valtatie 4.

Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Konttisentien
risteys.

Näkemäongelma
kevytväylällä
ruusupuskan vuoksi
erityisesti Kanavuoren
suuntaan kuljettaessa.

Leikattava pensaat.

ELY-keskus.

2

Naissaaren
risteys.

Liittymän ja kevytväylän
kulmauksessa on
notkelma, joka kerää
hiekkaa.

Loivennetaan kevytväylän ja liittymän
luiskaa.

ELY-keskus.

3

Kevytväylän ja
Saltuntien
jatkeen
yhtymäkohta.

Epäjatkuvuuskohta: ei
viitoitusta, erityisesti
Kanavuoren suunnasta
tultaessa ei välttämättä
huomaa kevytväylän
alkamista.

Lisätään opasteviitat jo ennen
risteyskohtaa. Voidaan myös maalata
Kanavuoren suunnasta ohjaava kaista
asfalttiin.

ELY-keskus.

4

Vajaat 50 m
Railo.
ennen osuuden
päättymistä.

Tasoitetaan railo.

ELY-keskus.

Reittikuva 129. Konttisentien risteyksessä
ruusupensaikko aiheuttaa näkemäongelman.

Reittikuva 130. Siirtyminen Saltuntien jatkeelle ei
ole kovin selkeä.
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Reittikartta 80. Kanavuoren haarareitin alku Leppävedentieltä eteenpäin.

Reittikartta 81. Kanavuoren haarareitin 1. osuutta junaradan ylittävältä sillalta eteenpäin.

Reittikartta 82. Kanavuoren haarareitin ensimmäisen osuuden loppu Saltunlahden alikulkutunnelille.
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2.7.2 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ SALTUNLAHDEN ALIKULKU–HUPELIN ALIKULKU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Vaajakoskentien itäpuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Leppäveden Saltunlahden kupeelta Vaajakoskentien alittavan tunnelin luota.
Reitti seuraa lähes koko matkan Saltunlahden reunaa Vaajakoskentien itäpuolella.
Osuudella on yksi autokaturisteys. Laatukäytävän täydentävä reitti (ks. luku 2.7.2) kulkee
Vaajakoskentien toisella puolella. Täydentävä reittiosuus irtaantuu varsinaiselta reitiltä
Saltunlahden alikulkutunnelin kautta. Reitit yhtyvät toisen Vaajakoskentien alittavan
tunnelin jälkeen, tällä kertaa vain Vaajakoskentien länsipuolella.
Osuuden alussa viitoitus opastaa kulkemaan väärää kautta eli täydentävää reittiä pitkin.
Täydentävän reitin kuvaus on raportissa mukana lähinnä kertomassa reitin
ongelmakohdista ja täydentämässä yhteyksiä Hupelin alueelle – läpikulkuun sitä ei
kannata käyttää. Täydentävä reitti on varsinaista reittiä mäkisempi ja huonokuntoisempi.
Noin 60 metriä osuuden alusta on railoja. Samasta sijainnista alkaen väylä on pusikoitunut
noin 400 metrin matkalta – puut ja pensaat kasvavat osin kevytväylän puolella.
Ennen Etu-Kanavuorentien risteystä on kolme railokohtaa. Näistä pari viimeistä ovat
erittäin vaarallisia: railot ovat pituussuuntaisia, syviä ja leveitä. On vaara, että ajaessa
pyörän eturengas tarttuu railoon. Myös Etu-Kanavuorentien jälkeen väylällä on railoja.
Etu-Kanavuorentien ajoradan ja kevytväylän
välillä on näkemäongelma puiden vuoksi,
joten risteys on melko vaarallinen. Etuajooikeus on risteyksessä merkitty väärin päin.
Varoituskolmiot ovat kevytväylällä, vaikka
laatukäytävätasoisten pyöräilyn ja jalankulun
pääreittien pitäisi olla etuajo-oikeutettuja
asuntokatuihin nähden.

Reittikuva 131. Etu-Kanavuorentien risteys.

Reittikuva 132. Ennen Etu-Kanavuorentien
risteystä väylällä on vaarallisia railoja.

149

Hupelin alikulkutunneli on toteutukseltaan onneton. Aaltopeltinen tunneli on aivan liian
kapea, ja molempien suuaukkojen viereen on sijoitettu jyrkät mutkat. Näkemä- ja
linjausongelmat ovat niin pahat, että tunnelin luona jopa jalankulkijat voivat törmätä,
pyöräilijöistä puhumattakaan. Aaltopeltisiin tunnelinreunoihin voi kaatuessaan repiä
itsensä. Tunneli on mitoitettu nopeuksille luokkaa 5 km/h, vaikka tällaisilla reiteillä pitäisi
päästä viisinkertaisiin nopeuksiin. Pusikkoakaan toiselta suuaukolta ei ole raivattu.
Tunnelin jälkeen väylä on surkeassa kunnossa. Asfaltti on railoista ja epätasaista.

Reittikuva 133. Hupelin alikulku sisältä kuvattuna.

Reittikuva 134. Hupelin alikulun suuaukko
kuvattuna Kanavuoren suunnasta.

Reittikuva 135. Hupelin alikulku Kanavuoren
suunnasta. Asfaltissa on pahoja vaurioita.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Viitoitus väärää kautta
eli Vaajakoskentien
toisen puolen reittiä.

Muutetaan viitoitus opastamaan tässä
esiteltyä pääreittiä pitkin.
Vaajakoskentien toista puolta voidaan
kulkea Hupelin alueelle.

ELY-keskus.

1

Osuuden alku.

2

Noin 80 metriä Reitti on pusikoitunut:
Kasvusto on raivattava.
osuuden alusta, pensaat ja puut kasvavat
noin 400 m.
kevytväylän puolella.

ELY-keskus.

3

Viisi kohtaa
osuudella.

ELY-keskus.

4

EtuNäkemäongelma puiden Puut ja pensaat on raivattava.
Kanavuorentien ja pensaiden vuoksi
risteys.
kevytväylän ja EtuKanavuorentien välillä.

5

EtuVaarallinen risteys,
Muutetaan kevytväylä etuajoELY-keskus ja
Kanavuorentien huonot näkemät, kolmiot oikeutetuksi. Ks. myös taulukon kohta 4. kaupunki,
risteys.
kevytväylällä, vaikka
ylläpito.
kevytväylä on pääreitti ja
Etu-Kanavuorentie
melko rauhallinen
kiinteistöille johtava tie.

6

Hupelin
alikulkutunneli.

7

Hupelin alikulun Pahasti epätasaista ja
jälkeen, 50 m.
railoista asfalttia.

Railoja. Kaksi EtuKorjattava välittömästi.
Kanavuorentien lähintä
vaarallisia: railot ovat
pitkittäissuuntaisia,
avoimia, syviä ja leveitä.

Tunneli on aivan liian
Koko tunneli pitäisi uusia pikaisesti.
ahdas, tunnelin
molempien suuaukkojen
luona on jyrkät mutkat,
tunnelin reunat
vaarallisesti aaltopellistä.
Koko pätkä pitäisi pikaisesti kunnostaa.
Katso myös taulukon kohta 6.
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ELY-keskus.

ELY-keskus.

ELY-keskus.

Reittikartta 83. Kanavuoren haarareitin toisen osuuden ja Hupelin täydentävän reitin alku Saltunlahden
alikulkutunnelilta eteenpäin.

Reittikartta 84. Kanavuoren haarareitin toisen osuuden ja Hupelin täydentävän reitin keskiosa.
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Reittikartta 85. Kanavuoren haarareitin toisen osuuden ja Hupelin täydentävän reitin loppu.
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2.7.3 TÄYDENTÄVÄ REITTI VAAJAKOSKENTIETÄ VÄLILLÄ SALTUNLAHDEN
ALIKULKU–HUPELIN ALIKULKU
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Vaajakoskentien länsipuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,5 km.
Korkeusprofiili: Keskellä melko korkea mäki.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa varsinaisen reitin tavoin Saltunlahden vierestä Vaajakoskentien alittavan
tunnelin luota. Pääreitti kulkee Saltuntien jatkeen suuntaisesti Vaajakoskentien itäpuolta,
haarareitti taas kääntyy 90 astetta oikealle Vaajakoskentien alittavaan tunneliin. Tunnelin
toisella puolella reitti seuraa Vaajakoskentien länsipuolta Hupelintien jälkeisen alikulun luo.
Osuudella on yksi autotien risteys ja yksi kevytväylän liittymä. Reittikartta on esitetty
edellisen luvun yhteydessä.
Alussa Vaajakoskentien alittava tunneli on samanlainen kuin edellisessä luvussa 2.7.1
esitelty. Näkemät tähän tunneliin ovat kuitenkin hieman paremmat, koska jyrkät mutkat
eivät ole aivan tunnelissa kiinni.

Reittikuva 136. Varsinainen reitti menee suoraan
ja täydentävä kääntyy oikealle tunneliin.

Reittikuva 137. Viitat on väännetty mutkalle,
asfaltissa on vaurioita ja alikulku on vaarallinen.

Tunnelin jälkeen käytännössä koko osuus on pinnaltaan huonokuntoinen. Vaikuttaa siltä,
ettei pelkkä uudelleenasfaltointikaan riittäisi, vaan koko väylä pitäisi rakentaa uudelleen.
Asfaltti on karheaa, epätasaista ja pahasti railoista. Reitti on myös pusikoitunut samoin
kuin Vaajakoskentien toisella puolella kulkeva väyläkin.
Tunnelin jälkeen reitti nousee melko korkealle mäenkumpareelle. Reitti on sekä autotietä
että varsinaista reittiä mäkisempi. Mäen päällä on pari pitkähköä todella railoista pätkää.
Liittyvän, Hupeliin vievän, kevytväylän kulmauksessa on melko korkea töyssy.
Hupelintien ylityksessä on näkemäongelma puiden ja pensaiden vuoksi. Risteyksestä
myös puuttuu asfalttia melko iso alue, ja Hupelintietä pitkin valuu runsaasti hiekkaa.
Autotie on etuajo-oikeutettu, mutta tässä risteyksessä niin voinee jatkossakin olla –
Hupelintie on Etu-Kanavuorentietä vilkkaampi, eikä pyöräliikennettä kevytväylällä
puolestaan ole niin paljon kuin Vaajakoskentien toisella puolella.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

Tunneli liian ahdas,
tunnelin suuaukkojen
lähellä mutkat, tunnelin
reunat vaarallisesti
aaltopellistä.

Koko tunneli pitäisi uusia pikaisesti.

ELY-keskus.

1

Vaajakoskentien alittava
tunneli.

2

Saltunlahden
Asfaltti on karheaa,
alikulun jälkeen, railoista ja muutenkin
noin 450 m.
epätasaista.

Koko osuus pitäisi uusia.

ELY-keskus.

3

Saltunlahden
Tyypillinen toisesta
alikulun jälkeen. päästään kiinnitettyjen
viittojen ongelma: ne on
väännetty solmuun.

Uusitaan opasteet. Jos mahdollista,
kiinnitetään molemmista päistään.

ELY-keskus.

4

Saltunlahden
Näkemä- ja
alikulun jälkeen, esteongelmaa puiden ja
noin 350 m.
pensaiden vuoksi.

Puut ja pensaat on raivattava.

ELY-keskus.

5

Saltunlahden
Profiiliongelma: väylä on Muutetaan läpikulku tältä reitiltä
alikulun jälkeen, mäkisempi kuin
varsinaiselle reitille. Ks. luku 2.7.1.
noin 300 m.
varsinainen reitti tai
viereinen autotie.

-

6

Kolme kohtaa
Railoja. Kaksi viimeistä
Saltunlahden
kohtaa vaarallisia.
alikulun ja
Hupelintien
välillä, noin 40,
30 ja 40 metriä.

Korjataan kaksi viimeksi mainittua
railokohtaa välittömästi. Ks. myös
taulukon kohta 2.

ELY-keskus.

7

Hupeliin
johtavan
kevytväylän
liittymä.

Korkea töyssy.

Tasoitetaan seuraavan remontin
yhteydessä. Ks. myös taulukon kohta 2.

ELY-keskus.

8

Hupelintien
risteys.

Näkemäongelma puiden Kasvillisuus on raivattava.
ja pensaiden vuoksi.

9

Hupelintien
risteys.

Puuttuu asfalttia ja valuu Asfaltoidaan risteysalue uudelleen.
ELY-keskus.
runsaasti hiekkaa tieltä. Asfaltoidaan Hupelintietä vähän matkaa.

Reittikuva 138. Väylällä on leveitä ja syviä railoja.

ELY-keskus.

Reittikuva 139. Hupelintien risteys on melko
vaarallinen.
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2.7.4 VAAJAKOSKENTIE VÄLILLÄ HUPELIN ALIKULKU–KUOPIONTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Vaajakoskentien länsipuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 1,1 km.
Korkeusprofiili: Melko tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Hupelintien jälkeisen alikulkutunnelin luota. Reitti kulkee koko osuuden
Vaajakoskentien länsipuolista kevytväylää pitkin. Matkalla on kaksi autokadun risteystä.
Asutus vähenee koko ajan reitin edetessä, mutta kesäisin pyöräliikennettä on kuitenkin
vielä melko paljon Kanavuoreen, Hupelin laitamille ja Jääskelään sekä Kuopion ja
Toivakan suuntiin. Reitti päättyy Kuopion ja Helsingin suuntiin vievien teiden
liikenneympyrän lähelle, johon myös uusi autotie etelän suunnasta tulee.
Osuuden alussa asfaltissa on vaurioita noin 150 metrin matkalla. Reuna on huono, ja
halkeamia on melko paljon. Joitain pahoja railokohtia on myös.
Hupelinlammintien luona pyöräreitti kulkee noin 50 metriä Hupelinlammentien linjausta
pitkin. Tieosuuden molemmissa päissä pyöräreitti mutkittelee jonkin verran. Käytännössä
moni vauhdikkaasti liikkuva pyöräilijä ei noudata näitä tarpeettomia mutkia, vaan oikaisee
Vaajakoskentien valtatien reunaa Hupelinlammentien ohitse. Osasyynä tähän on sekin,
että Kanavuoren suunnasta tultaessa kevytväylän
mutka on turhan jyrkkä. Hupelinlammentien pätkälle
valuu myös runsaasti hiekkaa.
Hupelinlammentien ja Laurinniementien välillä
reunasta puuttuu pala asfalttia. Reuna on
muutenkin melko epäselvä noin 20 metrin matkalta.

Reittikuva 140. Hupelinlammentien kohdalla reitti on
epäselvä. Väylälle myös valuu hiekkaa.
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Reittikuva 141. Väylän reuna on osuuden
alussa vaurioitunut.

Väylän seuraava epäjatkuvuuskohta on Laurinniementien liittymän luona. Tällä kertaa
Laurinniementie on suorempi kuin aivan Vaajakoskentien reunassa kulkeva kevytväylä,
joten moni oikoo Laurinniementien ja nurmikon kautta. Kevytväylän kärjessä on myös
melko vaarallisesti reunatukea suoralla ajolinjalla – tämä on helpompi ohittaa oikoreittiä
kuin kevytväylällä mutkittelemalla.
Kuopiontielle pyöräiltäessä kevytväylältä pitää Laurinniementien kohdalla siirtyä ajamaan
valtatien ajoradalle. Tämä siirtymä on yleensä vielä melko ongelmaton, mutta paluu samaa
reittiä on selvästi hankalampi. Vaajakoskentiellä on usein liikennettä niin paljon, ettei
valtatien oikean kaistan oikeasta reunasta voi helpolla ryhmittyä oikean kaistan
vasempaan reunaan ja kääntyä vastaantulevan liikenteen välistä vasemmalle. Monesti
helpompaa onkin pyöräillä Vaajakoskentien ajorataa Etu-Kanavuorentien liittymään asti.
Lähellä Kanavuoren liikenneympyrää asfaltissa on monttu ja muitakin epätasaisuuksia.
Samasta kohdasta alkaen väylällä on myös töyssyjä noin 50 metrin matkalla.
Hupelin alikulkutunnelin edustalla ei ole opasteita, kuten ei myöskään missään osuuden
päätepisteen lähellä, vaikka kyseessä on merkittävä sisääntuloväylä kaupunkiin.

Reittikuva 142. Hupelinlammentien risteyksen
alue toisesta suunnasta kuvattuna.

Reittikuva 143. Laurinniementien risteys. Reitti on
mutkitteleva ja ajolinjalla on reunakiveys.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

KUNNOSTUSVASTUU

1

Hupelin alikulun Epäjatkuvuuskohta: ei
Lisätään viitoitus.
edustan risteys. viitoitusta, ajaa helposti
täydentävälle
huonokuntoisemmalle ja
mäkisemmälle reitille.

ELY-keskus.

2

Osuuden
alusta, 150 m.

Asfaltoidaan koko alue uudelleen. Ks.
myös taulukon kohdat 3, 4 ja 5.

ELY-keskus.

3

Noin 40 m
Reunarailo.
osuuden alusta,
noin 2 m.

Railo on korjattava pikaisesti. Ks. myös
taulukon kohta 2.

ELY-keskus.

4

100 m osuuden Töyssy ja monttu.
alusta, 5 m.

Kohta on tasoitettava. Ks. myös taulukon ELY-keskus.
kohta 2.

5

100 m osuuden Melko vaarallinen railo.
alusta, 20 m.

Railo on korjattava pikaisesti. Ks. myös
taulukon kohta 2.

ELY-keskus.

6

Hupelinlammentien
liittymä, noin 50
m.

Väylä mutkittelee
Hupelinlammentien
mukana. Moni ei
noudata mutkittelua,
vaan pyöräilee
molempiin suuntiin
valtatien pientareella.

Suoristetaan väylää seuraavassa
remontissa. Vältetään jatkossa
tekemästä moisia mutkittelevia
väylänpätkiä.

ELY-keskus ja
kaupunki,
ylläpito.

7

Hupelinlammentien
liittymä, 50 m.

Hupelintieltä valuu
hiekkaa.

Asfaltoidaan Hupelintietä pidemmälle
seuraavan remontin yhteydessä.

ELY-keskus ja
kaupunki,
ylläpito.

8

Hupelinlammentien
liittymä.

Kanavuoren puolella
kevytväylällä liian jyrkkä
mutka, puuttuu asfalttia
kulmasta, moni oikoo
pientareen puolelta.

Asfaltoidaan laajemmalti seuraavan
ELY-keskus.
remontin yhteydessä. Ks. myös taulukon
kohta 6.

9

Noin 50 m
Hupelinlammentien
liittymästä.

Reunasta puuttuu pala
asfalttia, vähän
myöhemmin melko
epäselvä reuna.

Asfaltoidaan uudelleen ja siistitään
reuna.

10

Laurinniementien liittymä.

Väylä mutkittelee,
Poistetaan reunakiveys pikaisesti.
reunakiveystä
Asfaltoidaan Laurinniementietä vähän
Kanavuoren suunnasta matkaa.
tultaessa ajolinjalla,
moni oikoo
Laurinniementien kautta,
soraa
Laurinniementieltä.

11

Osuuden
päätepiste.

Laatukäytävän alku- ja
päätepiste sekä
merkittävä
sisääntuloväylä
kaupunkiin. Ei
opasteita.

Lisätään viitoitus. Lisätään Laurinniemen ELY-keskus ja
liittymän lähelle karttataulu, jossa
kaupunki,
näkyvät seudun keskeiset jalankulku- ja investoinnit.
pyöräreitit. Taulua ei kannata sijoittaa
kauemmaksi, koska osa pyöräilijöistä
saapuu kaupunkiin Kuopiontietä.

12

Kanavuoren
kiertoliittymän
lähellä.

Monttu, epätasaista,
töyssyjä.

Tasoitetaan seuraavan remontin
yhteydessä.

Halkeamia ja muita
epätasaisuuksia, huono
reuna.
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ELY-keskus.

ELY-keskus ja
kaupunki,
ylläpito.

ELY-keskus.

Reittikartta 86. Kanavuoren haarareitin kolmannen osuuden alku Hupelin alikulkutunnelilta.

Reittikartta 87. Kanavuoren haarareitin kolmannen osuuden keskiosa.

Reittikartta 88. Kanavuoren haarareitin loppuosa.
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2.8 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA HAAPANIEMEEN
Kuten aiemmin on todettu jo pariin kertaan, niin pyöräily-yhteydet Jyväskylän keskustasta
Haapaniemen alueelle on hankala järjestää toimivasti. Haapaniemi on pitkä ja kapea
Päijänteeseen työntyvä, Vaajakosken keskustan eteläpuolella mantereeseen kiinnittyvä
niemi, joten reittivaihtoehtoja on rajallisesti. Vaajakosken keskustan kautta kulkiessa reitti
kiertää ja ennen kaikkea tällä linjauksella reitti käy tarpeettomasti Vesmanninmäen päällä.
Toisaalta ainut mahdollinen oikoreitti (ks. luku 2.5) on huonossa kunnossa ja vielä
mäkisempi, joten kyseiselle linjaukselle ei liene ylipäätään mahdollista saada
laatukäytävätasoista väylää. Uuden kunnollisen oikoreitin rakentamista (ks. luku 5)
odotellessa paras vaihtoehto onkin toteuttaa laatukäytäväväylä Haapaniemen suuntaan
Vaajakosken keskustan kautta. Tällä linjauksella reitti myös palvelee pysyvästi
Haapaniemen sekä esimerkiksi Vaajakosken keskustan, Kaunisharjun suunnan,
Naissaaren ja Kanavuoren välistä liikennettä.
Haapaniemen haarareitti on linjattu kulkemaan Vaajakoskentietä, Konttisentietä ja
Haapaniementietä. Tämä reitti on tällä hetkellä ehdottomasti parhaiten laatukäytävän
arvoinen väylä Haapaniemeen. Reitti on paremmassa kunnossa, tasaisempi ja
ajolinjoiltaan luontevampi kuin tällä hetkellä kumpikaan opastettu reitti Haapaniemeen.
Ensimmäinen opastettu reitti Haapaniemeen kulkee Leppävedentien risteyksestä
moottoritien vartta ja moottoritien ylittävien siltojen kautta, ja toinen läheltä Naissaarta
sorapintaista Varassaarentietä pitkin.
Haarareitin pituus on 1,4 km, jos ei huomioida päällekkäistä osuutta Kanavuoren
haarareitin kanssa. Haarareitti päättyy Sammallahden risteykseen, joten Haapaniemen
kärkeen asti reittiä ei ole linjattu.
2.8.1 NIMETÖN JALKAKÄYTÄVÄ, KONTTISENTIEN HAARA JA HAAPANIEMENTIE
VÄLILLÄ VAAJAKOSKENTIE–HAAPATIEN KULMAUKSESTA TULEVA KEVYTVÄYLÄ
Vaajakoskentien reittiä on käsitelty Kanavuoren haarareitin yhteydessä, joten haarareitin
kuvaus aloitetaan Vaajakoskentien ja nimettömän jalkakäytävän risteyksestä.
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Alkuun nimetöntä jalkakäytävää, sitten Konttisentien haaran yhdistettyä
kevytväylää. Loppuosa Haapaniementien länsipuolista yhdistetytä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,7 km.
Korkeusprofiili: Alkuun jyrkähkö alamäki, sitten tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Reitti alkaa Vaajakoskentien varrelta läheltä Konttisentien risteystä. Vaajakoskentien
varrelta käännytään 90 astetta vasemmalle ramppimaiselle nimettömälle jalkakäytävälle ja
noin 60 metrin jalkakäytäväosuuden jälkeen vasemmalle Konttisentien haaran yhdistetylle
kevytväylälle. Konttisentien haaralla reitti alittaa Vaajakoskentien. Varassaarentien,
Tikkutehtaantien ja Haapaniementien risteyksessä reitti kääntyy oikealle Haapaniementien
yhdistetylle kevytväylälle. Osuus päättyy Haapaniementien ja Haapatien kulmauksesta
tulevan yhdistetyn kevytväylän risteykseen. Haapaniementiellä on kaksi
teollisuuskiinteistön liittymää.
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Heti osuuden alussa Vaajakoskentien ja nimettömän jalkakäytävän risteyksessä on
merkittävä epäjatkuvuuskohta. Opasteita ei toistaiseksi ole, eikä ilman niitä varmasti löydä
oikealle reitille. Nykyään reitti Haapaniemeen Naissaaren luota on jostain kummasta
syystä opastettu selvästi pidempää ja sorapintaista reittiä eli Varassaarentietä pitkin.
Merkittävä ongelma on myös se, että haarareitti kulkee ensimmäiset 60 metriä
jalkakäytävää pitkin – kevytväylämerkkejä ei ole, eikä reittiä ole merkitty myöskään
Jyväskylän pyöräilykartassa (kartta.jkl.fi) pyöräilykelpoiseksi. On siinä hilkulla, voiko väylää
myöskään tulkita puistoreitiksi, jolla pyöräily on sallittua. Joka tapauksessa ehdotonta syytä
jalkakäytävästatukseen ei kuitenkaan ole – pätkä voidaan kyllä muuttaa kevytväyläksi
vaikka heti. Kaikkein levein jyrkähköön mäkeen sijoittuva ja ramppimaisesti kiertyvä
jalkakäytävä ei silti ole. Leventäminen ja sisäkaarteeseen päin kallistaminen lisäisivät
turvallisuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää alamäen antamaa liike-energiaa.
Ensimmäiset noin 100 metriä asfaltti on melko karkeaa ja paikoittain myös muuten
epätasaista. Tämä koskee erityisesti Konttisentien kevytväylän alkua.

Reittikuva 144. Reittiä Haapaniemen suuntaan ei
ole nykyisellään mitenkään merkitty.

Reittikuva 145. Väylä Vaajakoskentieltä
Konttisentien haaralle voisi olla leveämpikin.

Jalkakäytävän ja Konttisentien kevytväylän risteyksessä on epäjatkuvuuskohta erityisesti
Haapaniemen suunnasta tultaessa. Opasteita ei nykyisellään ole tässäkään. Myöskään
Konttisentien väylää ei ole merkitty Jyväskylän pyöräilykarttaan, mutta kadun kärjissä
sijaitsevien merkkien perusteella väylä ilmeisesti on kevytväylä.
Vaajakoskentien alituksen jälkeen reunasta puuttuu asfalttia ja epäselvästä reunasta tulee
myös väylälle hiekkaa. Puu tuottaa mutkassa melko pahan näkemäongelman. Tämän
jälkeen väylän kunto heikkenee edelleen. Noin 200 metrin matkan asfaltti on melko
epätasaista ja railoontunutta. Muutaman metrin matka tällaista asfalttia ei haittaa mitään,
mutta pidempänä jatkumona epätasaisuus hidastaa vauhtia.
Konttisentien haaran, Haapaniementien ja Tikkutehtaan risteysalue on pyöräilyn kannalta
sekavasti toteutettu. Risteyksessä ei tiedä, mihin päin kulkemista oikein pitäisi jatkaa – oli
sitten menossa mihin tahansa. Risteyksessä on myös merkittävä konkreettinen
ajolinjaongelma Vaajakosken keskustan ja Haapaniemen välillä kuljettaessa. Konttisentien
haaran suunnasta tuleva kevytväylä tekee tarpeettoman 180-asteisen mutkan ennen
Konttisentien haaran suojatieylitystä. Myös suojatie on reunassa suoralta ajolinjalta.
Ylityksessä on matalahko reunatuki. Heti risteyksen jälkeen puuttuu asfalttia, ja jäljellä
olevakin on epätasaista.
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Reittikuva 146. Konttisentien haaran ja Haapaniementien risteyksessä reitti mutkittelee täysin
tarpeettomasti.

Noin 50 metriä risteyksen jälkeen teollisuuskiinteistön liittymän ja kevytväylän
yhtymäkohdassa on melko pahoja vaurioita asfaltissa. Väylän reuna on myös huono.
Liittymän toisella puolella kevytväylän kulmauksessa on iso monttu, joka kerää vettä.
Tämän jälkeen asfaltin laatu paranee jonkin verran. Väylällä on silti edelleen
epätasaisuuksia kuten halkeamia, ja myös väylän reuna on monin paikoin epäselvä ja
kaventunut. Vajaat 150 metriä ennen osuuden päättymistä asfaltin kunto huononee taas
karheammaksi ja railoisemmaksi.

Reittikuva 147. Konttisentien haaran ja
Haapaniementien risteyksessä reitti mutkittelee ja
asfaltissa on runsaasti vaurioita.

Reittikuva 148. Teollisuuskiinteistön liittymän
luona on iso monttu, joka kerää vettä.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Vaajakoskentien ja
nimettömän
jalkakäytävän
risteys.

Merkittävä
epäjatkuvuuskohta;
jyrkkä käännös, ei
viitoitusta.

Lisätään opastus jo ennen risteystä.

ELY-keskus.

2

Vaajakoskentieltä, noin 60
m.

Ilmeisesti vain
jalkakäytävä. Ei
kevytväylämerkkejä.

Lisätään kevytväylämerkit.

ELY-keskus.

3

Vaajakoskentieltä, noin 60
m.

Melko kapea väylä,
Kannattaa harkita väylän leventämistä ja ELY-keskus.
jyrkähkö kaarros, reunat kallistusten toteuttamista
epäselvät.
sisäkaarteeseen päin.

4

Vaajakoskentieltä, noin 100
m.

Karkea asfaltti,
epätasaisuuksia.

5

Nimettömän
jalkakäytävän ja
Konttisentien
haaran risteys.

Epäjatkuvuuskohta
Lisätään opastus risteyksen molemmin
erityisesti Haapaniemen puolin.
suunnasta tultaessa; ei
viitoitusta.

ELY-keskus.

6

Ennen
Vaajakoskentien alitusta,
noin 20 m.

Epätasaisuuksia.

Ks. taulukon kohta 4.

-

7

Vaajakoskentien alituksen
jälkeen.

Puuttuu reunasta
asfalttia, reunasta tulee
hiekkaa.

Ks. taulukon kohta 4.

-

8

Vaajakoskentien alituksen
jälkeen.

Puu estää näkemän
mutkassa.

Kaadetaan puu.

ELY-keskus.

9

VaajakoskenEpätasainen ja karkea
tien alituksesta, asfaltti, huonot reunat.
noin 200 m.

Asfaltoitava uudelleen.

ELY-keskus.

10

Ennen
Haapaniementien risteystä.

Väylä tekee
tarpeettoman lähes 180
asteen mutkan.

Tehdään väylälle oikaisu kartalla
näkyvää linjausta pitkin.

ELY-keskus.

11

Konttisentien
haaran ja
Haapaniementien risteys.

Epäjatkuvuuskohta.
Sekava risteysalue, ei
tiedä, mihin suuntaan
pitäisi jatkaa. Ei
viitoitusta.

Lisätään opastus. Ks. myös taulukon
kohta 10.

ELY-keskus.

12

Konttisentien
haaran
suojatieylitys.

Väylä mutkittelee,
suojatie sivussa suoralta
kulkureitiltä, matala
reunatuki, ylityksen
jälkeen epätasainen
asfaltti ja asfalttia
puuttuu.

Pidetään suojatie nykyisellä sijainnilla,
ELY-keskus.
mutta rakennetaan oikoreitti suojatien ja
Konttisentien haaran kevytväylän välille
– ks. taulukon kohta 10. Poistetaan
samassa yhteydessä reunatuki ja
asfaltoidaan epätasainen alue uudelleen.
Ks. myös taulukon kohta 9.

Asfaltoitava uudelleen seuraavan
ELY-keskus.
remontin yhteydessä. Ks. myös taulukon
kohta 3.
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13

Noin 50 m
Epätasaista asfalttia,
Konttisentien
huono reuna.
haaran ylityksen
jälkeen, 10 m.

Asfaltoidaan koko alue uudelleen. Ks.
myös taulukon kohta 9.

ELY-keskus.

14

Noin 70 m
Iso monttu liittymän
Konttisentien
kulmauksessa, kerää
haaran ylityksen vettä.
jälkeen.

Tasoitettava pikaisesti. Ks. myös
taulukon kohta 9.

ELY-keskus.

15

Noin 80 m
Konttisentien
haaran ylityksen
jälkeen, noin
200 m .

Koko pätkä kannattaa asfaltoida
ELY-keskus.
uudelleen. Ks. myös taulukon kohda 9 ja
16.

16

Noin 150 metriä Karkeaa ja epätasaista
ennen osuuden asfalttia, halkeamia.
päättymistä,
noin 150 m.

Halkeamia ja
epätasaisuuksia, huono
epätasainen ja vettä
keräävä reuna monin
paikoin.

Asfaltoitava kokonaan uudelleen.

Reittikartta 89. Haapaniemen haarareitin alku Vaajakoskentieltä eteenpäin.
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ELY-keskus.

Reittikartta 90. Haapaniemen haarareitin keskiosa Konttisentien haaralta eteenpäin.

Reittikartta 91. Haapaniemen haarareitin loppuosa Haapatieltä tulevan kevytväylän risteykseen.
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2.8.2 HAAPANIEMENTIE VÄLILLÄ HAAPATIEN KULMAUKSESTA TULEVA
KEVYTVÄYLÄ–SAMMALLAHDENTIE
Linjaus ja perustiedot
Linjaus: Koko matka Haapaniementien länsipuolista yhdistettyä kevytväylää.
Pituus: Noin 0,7 km.
Korkeusprofiili: Melko tasaista.
Hallinnointi: Keski-Suomen ELY-keskus. Liittyvien katujen osalta Jyväskylän kaupunki.
Osuuden kuvaus ja nykytila
Osuus alkaa Haapaniementien ja Haapatien kulmauksesta tulevan nimettömän
kevytväylän risteyksestä. Mahdollinen täydentävä reitti Vaajakoskentieltä tulee risteykseen
nimetöntä kevytväylää. Reitti seuraa koko osuuden Haapaniementien länsipuolista
kevytväylää. Osuus päättyy Sammallahdentien risteykseen. Osuudella on kaksi
teollisuuskiinteistön liittymää, yksi autokadun risteys ja neljä suojatieliittymää ajoradan yli.
Haapaniementien kevytväylän ja Haapatien kulmauksesta tulevan kevytväylän risteys on
ongelmallinen. Haapatien suunnasta on jyrkkä alamäki, joten vauhdit risteyksen kohdalla
ovat erittäin kovia. Risteys on aivan liian ahdas ja jyrkkälinjainen käsittelemään tällaista
liikennettä. Mutkan jyrkkyys Haapatien suunnan ja haarareitin alkuosuuden välillä on sekin
aivan liikaa eli reilusti yli 100 astetta. Risteyksen linjausongelmia korostavat epätasaisen
röykkyinen asfaltti, puuttuvat asfalttipalat ja hiekan kerääntyminen monttukohtiin.
Risteys pitäisi pikaisesti muuttaa suuntaisliittymäksi eli molempiin Haapaniementien
suuntiin pitäisi linjata omat nykyistä loivemmat liittymänsä. Tilaa tällaiselle ratkaisulle
näyttäisi olevan.
Risteyksessä on opasteviitat, mutta niitä ei Haapatien suunnasta tultaessa risteyksen
vaarallisuuden ja kovien vauhtien vuoksi ole mitään mahdollisuuksia havainnoida.

Reittikuva 149. Haapatien kulmauksesta tulevan
kevytväylän risteys kannattaisi muuttaa
suuntaisliittymäksi.

Reittikuva 150. Ajolinjaongelmien lisäksi
risteysalueen asfaltti on huonossa kunnossa.
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Risteyksen jälkeen asfaltti on parempaa kuin ennen risteystä, mutta halkeamia ja muita
epätasaisuuksia on yhä runsaasti. Reuna on myös monin paikoin epäselvä. Paikoitellen
reunasta puuttuu palasia.
Odottavat rekat Pikval Oy:n portilla tukkivat usein kevytväylän ja suuresti myös viereisen
ajoradan liikenteen. Pikvalin alueelle ei pääse kulkemaan vapaasti, joten rekat odottavat
kulkulupaa ja portin avautumista kevytväylän päällä ja osin myös ajoradan puolella.
Ennen Talsanniementien liittymää väylällä on epätasainen paikatun montun alue.
Talsanniementielle Vaajakoskentien ylitse on suojatieliittymä, mutta pyöräillen sitä ei voi
käyttää – kevytväylän reunakiveyksessä ei ole minkäänlaista luiskaa.
Sahatielle käännyttäessä reunasta puuttuu asfalttia ja väylä on myös muuten epätasainen.
Sahatietä pitkin kuljetaan esimerkiksi Hutungin liikuntakeskukseen. Sahatien risteyksen
toisella puolella asfaltti on melko epätasaista.
Sahatien jälkeen pinnoitteen kunto hieman paranee: väylä on puolelta leveydeltään
asfaltoitu uudelleen. Laatukäytävillä tällaisia paikkauksia pitäisi kyllä välttää – varsinkaan
vilkkaimmilla reiteillä tällaista ei voisi hyväksyä. Noin 150 metriä Sahatien risteyksen
jälkeen uudehko paikkaus loppuu ja poikittaishalkeamat tekevät ajamisesta täristävää.
Rantaniityntien liittymän kohdalla asfaltissa on vähän enemmänkin epätasaisuuksia.
Rantaniityntielle Haapaniementien yli on suojatieliittymä, mutta pyöräilyä toteutuksessa ei
ole lainkaan huomioitu. Minkäänlaista loivennusta kevytväylän reunakiveyksessä ei ole, ja
toisekseen suojatie on sen verran kaukana Rantaniityntien kärjestä, että pyörällä pitäisi
ajaa vähän matkaa vasten toiseen suuntaan menevää autoliikennettä.
Osuuden päättävässä Sammallahdentien risteyksessä ajolinja mutkíttelee melko ikävästi
Sammallahdentien varren suuntaan, ja autot odottavat tyypillisesti juurikin suojatien päällä.
Ylityksessä on myös melko epämääräisiä reunatuenpätkiä.

Reittikuva 151. Rantaniityntielle ei ole
minkäänlaista pyöräilyreittiä.

Reittikuva 152. Sammallahdentien risteyksessä
ajolinja mutkittelee. Reunatuet on ympyröity.
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Ongelmakohdat ja parannusehdotukset
NRO SIJAINTI

ONGELMA

PARANNUSEHDOTUS

VASTUU

1

Haapatien
kulmauksesta
tulevan
kevytväylän
risteys.

Vaarallinen risteys: liian
ahdas, asfalttia kapeasti,
kovat vauhdit,
irtohiekkaa, puuttuu
asfalttia, jyrkät mutkat.

Muutetaan haaroitetuksi
ELY-keskus ja
suuntaisliittymäksi suurin piirtein kartalla kaupunki,
näkyvien linjausten mukaisesti.
investoinnit.
Asfaltoidaan koko alue samalla
uudelleen.

2

Haapatien
kulmauksesta
tulevan kevytväylän risteys.

Epäjatkuvuuskohta:
kovat vauhdit, ei
ennakko-opasteita.

Lisätään opasteet jo ennen risteystä
erityisesti Haapatieltä tulevan
kevytväylän puolelle. Tähän kannattaisi
harkita myös karttataulun lisäämistä.

ELY-keskus ja
kaupunki,
investoinnit.

3

Haapatien
kulmauksesta
tulevan
kevytväylän
risteyksestä,
noin 450 m.

Asfaltissa halkeamia ja
muita epätasaisuuksia,
monin paikoin huono
reuna.

Pätkä kannattaisi asfaltoida kokonaan
uudelleen.

ELY-keskus.

4

Pikval Oy:n
liittymä.

Rekat odottavat portin
edustalla kevytväylän
päällä ja ajoradalla
tukkien liikenteen.

Selvitetään voisiko portin siirtää
teollisuusalueen tontin sisälle.

ELY-keskus ja
Pikval Oy.

5

Talsanniementien liittymän
lähellä, 2 m.

Epätasaista paikatun
montun vuoksi.

Tasoitettava pikaisesti.

ELY-keskus.

6

Talsanniementien liittymä.

Ei ajoreittiä pyörille,
reunatuessa ei
loivennusta.

Tehdään liittymään loiva luiska.

ELY-keskus ja
kaupunki,
ylläpito.

7

Sahatien
liittymä.

Puuttuu asfalttia
kulmasta, epätasaista.

Asfaltoitava kulmaus uudelleen.

ELY-keskus.

8

Sahatien
risteyksen
jälkeen, 5 m.

Epätasaista.

Asfaltoitava uudelleen. Ks. myös
taulukon kohta 3.

ELY-keskus.

9

Noin 100 metriä Halkeamia, huono
Sahatien
reuna.
risteyksestä,
noin 150 m.

Pätkä kannattaisi asfaltoida kokonaan
uudelleen.

ELY-keskus.

10

Rantaniityntien
liittymän
kohdalla, 2 m.

Alue on asfaltoitava uudelleen. Ks. myös ELY-keskus.
taulukon kohta 9.

11

Rantaniityntien Ei ajoreittiä pyörille:
Vähintään tehtävä liittymään loiva luiska. ELY-keskus ja
suojatieliittymä. reunakiveyksessä ei
Kannattaa harkita myös suojatien
kaupunki,
loivennusta, suojatie
siirtämistä tai erillistä reittiä pyörille.
investoinnit.
kaukana Rantaniityntien
kärjestä.

12

Sammallahden- Mutkitteleva väylä
tien risteys.
sivussa olevan suojatien
vuoksi, autot odottavat
tyypillisesti suojatien
päällä, koska odotustila
on liian lyhyt. Reunatuet.

Reunatuet on poistettava. Suojatie
kannattaa siirtää lähemmäksi
Haapaniementien reunaa, jotta
pyöräilylinjasta saadaan suora ja
toimiva.

ELY-keskus.

13

Osuuden
päätepiste.

Lisätään viitoitus.

ELY-keskus ja
kaupunki,
investoinnit.

Epätasaista, puuttuu
asfalttia reunasta.

Laatukäytävän alku- ja
päätepiste, ei opasteita.
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Reittikartta 92. Haapaniemen haarareitin toisen osuuden alku nimettömän kevytväylän risteyksestä.

Reittikartta 93. Haapaniemen haarareitin toisen osuuden keskiosa.

Reittikartta 94. Haapaniemen haarareitin loppu Sammallahdentielle.
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3. KESKUSTAN JA VAAJAKOSKEN VÄLISEN LAATUKÄYTÄVÄN KÄYTETTÄVYYS
Kuinka helppo keskustan ja Vaajakosken välistä laatukäytävää on oikeasti käyttää?
Pystyykö väylillä ajamaan sujuvasti, turvallisesti, miellyttävästi, lihasenergiaa säästävästi ja
vauhdikkaasti? Pystyykö väylillä pyöräilemään pyöräilijälle kohtuullisella
ominaisnopeudella eli noin 25 km/h turvallisesti ja pyörää rikkomatta? Pystyykö väylillä
ajamaan raskaassa lastissa pyörälaukkujen, peräkärrin tai lastenistuimen kanssa?
Keskustan ja Vaajakosken välistä laatukäytävää voidaan testata ajamalla reitit lävitse
vauhdikkaasti raskaassa lastissa.
3.1 PÄÄREITTI TOURULAN JA VAAJAKOSKENTIEN KAUTTA SEKÄ
VAAJAKOSKENTIEN TÄYDENTÄVÄ REITTi
Liikkeelle lähdetään keskustasta eli kävelykadun Kompassilta. Ensimmäinen haaste on
tällöin saada pyörä siististi irroitettua Kompassin alueen pyöräparkeista. Rauhalliseen
aamu- tai ilta-aikaan tämä kyllä onnistuu, mutta päivisin parkki on monesti täysin tukossa.
Toinen haaste on reitin löytämisessä: jos ei entuudestaan tunne reittiä, ei väylä
Vaajakosken suuntaan ole mitenkään ilmeinen. Mitään opasteita ei näy.
Kävelykadulla ei kannata pitää kovin kovaa vauhtia kaikkiin mahdollisiin suuntiin kulkevien
kävelijöiden vuoksi. Kävelykadulla näin tietysti pitääkin olla. Enemmän harmia tuottavatkin
kadun esteet ja näkemäongelmat. Varsinkin kadun koillisosan kukkaruukut peittävät
näkemät tietyille linjoille aivan täysin. Kukkaruukkujen takaa voi ilmestyä kävelijöitä ja
pyöräilijöitä eteen aivan yllättäen. Väinönkadun ylityksessä pitää myös edetä erityisen
varovasti autoliikenteen ja terävien reunakiveysten vuoksi.
Aren aukiolla reitin jatkumista joutuu miettimään jonkin aikaa. Ilmarisenkadulla on edessä
toinen jatkuvuusongelma: jatkuukohan väylä ajoradalla vai (jalka)käytävällä? Ajoradalle
kuljettaessa reunatuki ja mukulakiveys vielä täristävät ikävästi. Maailmalla tällaisissa
paikoissa maalataan monesti pyörän kuva katuun osoittamaan oikeaa ajolinjaa. Tässä
mikään ei opasta oikealle linjalle.
Jos saapuu Kalevankadun risteykseen ilta-aikaan, eikä autoja jonota samoissa valoissa,
joutuu ajamaan päin punaisia. Ajolinja risteyksen yli on myös hieman epäselvä, ainakin
toisinaan autoilijoille, jotka eivät ymmärrä varoa risteyksessä vastaan tulevia fillaristeja.
Risteyksen jälkeen voi ensimmäisen kerran kunnolla kiihdyttää vauhtia.
Yrjönkadun risteyksessä reittilinjaus ei ole erityisen selvä. Moni ajaakin Tourulan suuntaan
Ilmarisenkadun kärjen kautta. Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun risteysalueen mukulakivet
täristävät erityisesti lastissa pyöräiltäessä. Myös Kinakujan alun reunatukea joutuu
varomaan. Liukkaalla kelillä reunatukeen voi jopa kaatua. Tämän jälkeen Rusokinkadulle
asti pääsee melko ongelmattomasti ja vauhdikkaasti, kunhan muistaa kiertää Kinakujan ja
Matarankadun töyssy- ja railokohdat. Monesti joutuu myös varomaan keskellä väylää
kulkevia kävelijöitä.
Rusokinkadun risteys on ylitettävä melkoisen hitaasti poikittaisen autoliikenteen ja
jyrkähkön reunaluiskan vuoksi. Tourulantien varrella asfaltin halkeamat ja muut
epätasaisuudet tuntuvat, mutteivät vielä kuitenkaan hidasta vauhtia merkittävästi. Pimeällä
vauhtia ei tosin voi pitää juuri lainkaan, jos pyörässä ei ole tehokasta lamppua – valaistus
ei riitä millään.
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K-Raudan luona vauhtia on jälleen pakko hidastaa useiden näkemäongelmien vuoksi.
Varsinkin Tourulantien alittavaan tunneliin pitää ajaa silkan uskon varassa: ei sieltä
varmaan mitään tule vastaan? Raskaassa lastissa vauhtia ei edes saa kovin helposti
hidastettua. Tunnelinotkelmassa vauhti joka tapauksessa katoaa kokonaan, koska
tunneliin ei voi polkea lainkaan lisää vauhtia. Nousu Nelostien ylittävälle sillalle onkin
melko työläs.
Tourulantien ja Vaajakoskentien risteysalueella viittoja ei meinaa huomata kaikessa
liikenteen tohinassa. Tämän jälkeen vauhtia voi nostaa noin sadan metrin matkaksi.
Vaajakoskentien varressa pitää arpoa reittiä: oikein mistään ei näe, kummalla puolella
pitäisi ajaa. Raskaassa lastissa Vaajakoskentien ylittäminen heti Itä-Päijänteentien
kohdalta on ainut järkevä vaihtoehto. Kaikki seuraavat liittymät ovat melko surkeassa
kunnossa, eikä niistä edes pääse raskaassa lastissa pyörää taluttamatta ylitse. Myös
Aholaidantien liittymä Vaajakoskentien eteläpuolella on melko ajokelvoton raskaassa
lastissa.
Varsinkin Vaajakoskentien pohjoispuolta matka taittuu melko sutjakkaasti Kärpänkujan
liittymän luokse, vain pari turhaa kevytväylän mäennyppylää ihmetyttää. Kärpänkujan
luona väylän kunto valitettavasti heikkenee merkittävästi. Railoja, monttuja, kierrettäviä
kaivonkansia ja muita epätasaisuuksia on niin paljon, että Kärpänkujalta lähes Ilveskujalle
asti tekee mieli ajaa viereistä paljon parempikuntoista ajorataa. Varsinkaan toiseen
suuntaan eli mäkeä alas Kärpänkujalta alkaen ei ole mielekästä kulkea kevytväylää pitkin:
kaikki alamäen antama vauhti pitää jarruttaa pois tai sitten täytyy siirtyä ajoradalle (näin on
pyörälaukkujen kanssa tullut toimittuakin). Liittymiä on myös melko paljon, ja monet niistä
ovat näkemäongelmaisia.
Ilveskujalta väylän kunto hieman paranee, vaikka ennen Halssilanrinteen risteystä onkin
väisteltäviä pintaongelmia. Halssilanrinteen risteyksessä näyttää kauempaa aivan siltä kuin
kevytväylä loppuisi, mutta se kuitenkin jatkuu. Risteyksen jälkeen alamäessä voi päästää
kädet jarruilta, mutta jälleen vain sadan metrin matkaksi: Koivurannantien kärjen luona
reunatuen ja muiden epätasaisuuksien luona on pakko jarruttaa.
Koivurannantieltä tulevan kevytväylätunnelin notkelmaan tekisi mieli polkea vauhtia niin
paljon kuin ikinä pystyy – edessähän häämöttää jyrkkä ylämäki – mutta tunnelin edusta on
niin näkemäongelmainen, että vauhtia päinvastoin pitää jarruttaa. Nousu takaisin
Vaajakoskentien varteen onkin kovin raskas. Jos jaksaa, niin vauhtia voi kyllä sitten pitää
noin 200 metriä Tammitien risteykseen asti. Tammitien risteys on pilattu erityisesti jyrkillä
reunatuilla – pyörälaukkujen kanssa vauhti pitää tiputtaa 10 kilometriin tunnissa, ja
silloinkin joutuu miettimään vanteiden ja renkaiden kestävyyttä.
Tammitien jälkeen vähän matkaa on helppoa, mutta sitten asfaltin kunto heikkenee jälleen.
Erityisesti Rinnekujan lähellä vauhtia pitää merkittävästi tiputtaa vaurioiden vuoksi, samoin
Jyskän Varastomyymälää vastapäätä leveän montun vuoksi. Jyrkännetien lähellä kulkija
alkaa jo hermostua: onko tämä väylä koko ajan tällaista? Vauhtia pitää tiputtaa ja pyörää
ohjailla puolelta toiselle railojen, monttujen ja puuttuvien asfalttipalasten välissä.
Parkkosentien liittymässä on jyrkähköt, vauhtia merkittävästi hidastavat reunatuet. Samoin
Asmalammentien risteyksessä pitää surffailla parhaan ja loivimman ylityskohdan perässä –
ympäröivää liikennettä tai opasteita ei pysty juurikaan katselemaan.
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Laiduntien jälkeen kaikki väyläongelmat tuntuvat jälleen kasautuvan. Näkemä-, pinta-,
leveys- ja valaistusongelmia on niin paljon, että Laiduntieltä Järveläntielle järkevin ratkaisu
on ajella viereisellä parempikuntoisella ajoradalla. Toivottavasti tälle välille saadaan joskus
kunnollinenkin väylä.
Järveläntien jälkeen satakunta metriä on vielä aika huonoa, sitten käytettävyys onneksi
paranee. Vain Sulunperäntien lähelle on jäänyt noin sata metriä kehnoa väylää – se ja
onneton Sulunperäntien risteys olisi parasta ohittaa selvästi tasaisempaa ajorataa pitkin.
Vasta Sulunperäntien jälkeen laatukäytävällä pystyy polkemaan niin kovaa kuin jaksaa –
väylä on pääosin hyväkuntoista aina Vesmannintielle asti. Tosin Vesmanninmäen jyrkkä
nousu kompensoi väylän hyvää kuntoa melkoisesti. Vesmanninmäkeä toiseen suuntaan eli
kaupunkiin päin laskiessa muutamat railokohdat ovat todellinen turvallisuusriski.
Vesmannintien ylityksessä helposti ajaa päin punaisia. Valot ovat todella hitaat, eivätkä ne
vaihdu automaattisesti. Lisäksi katkaisimia on väärillä puolilla.
Osuuden päätepisteeseen olisi mukava alamäki, mutta Savonmäentien risteyksen
näkemäongelmat sekä päätepisteen risteyksen ja ympäröivien tunneleiden ongelmat
pakottavat etenemään varovasti jarrut päällä.
Osuuden päätyttyä on selvä tuntuma siitä, että käytettävyydeltään Vaajakoskentien reitti on
yksi Jyväskylän huonoimpia. Keskinopeus 20 km/h on vielä juuri ja juuri realistinen, mutta
25 km/h on saavutettavissa vain pyörän, oman terveyden ja muut kulkijat vaarantavalla
ajamisella.
3.2 PÄÄREITTI RANTARAITIN KAUTTA SEKÄ KESKUSTAN TÄYDENTÄVÄT REITIT
Osuus alkaa Ilmarisenkadun ja Yrjönkadun risteyksestä. Alussa on mukulakiveä ja ennen
Vapaudenkadun kevytväylää ikävä reunatuki. Myös Vapaudenkadun ylityksessä on liian
jyrkät ja terävät reunatuet. Opasteetkin puuttuvat: satunnainen kulkija ei osaisi oikealle
reitille.
Linjausta täydentävillä reiteillä käytettävyysongelmat ovat vielä selvästi suuremmat.
Liikennesääntöjen mukainen siirtyminen Ilmarisenkadulta Vapaudenkadulle on liian vaikea
tehtävä useimmille. Kalevankadun, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun risteysalueella
on molemmilla reiteillä sellainen määrä reunatukia, että tekee mieli ajaa koko risteysalueen
ohi ajorataa tai jotain toista reittiä pitkin. Vaihtoehtoisella täydentävällä reitillä on myös
erittäin paha näkemäongelma. Mitenkään sujuvaa ja juohevaa pyöräily ei koko tällä
risteysalueella ole. Reunatukien lisäksi painonapilliset liikennevalot ja mutkittelevat ajolinjat
hidastavat selvästi.
Heikinkadulla Veturitallinkadun ylitys tekisi jälleen mieli kiertää tasaisen ajoradan kautta.
Nytkin ajolinja viistää liikennesääntöjen vastaisesti ajoradan reunaa – reunatuet ovat sillä
kohdin loivimmat. Muuten pääsee melko mukavasti Rantaraitin alkuun asti. Kääntyminen
Rantaraitille onkin lähes mahdoton, ja vauhti pitää tiputtaa lähes nollaan. Tämän jälkeen
vauhtia voi ensimmäisen kerran toisella pääreitillä kiihdyttää aivan kunnolla. Vauhtia voi
pitää riittävästi Aittorinteen liittymärampille asti. Liittymärampilla on melko tarpeeton mäki ja
risteyskin on melko riskialtis. Mäessä on ainoastaan se hyvä puoli, että nollautuvien
vauhtien vuoksi ehtii katsella risteykseen sijoitettuja opasteviittoja.

172

Aittorinteen liittymärampilta voi melko huoleti huristella Halssilan liittymärampille asti, eli
noin kilometrin. Halssilan liittymärampin risteyksen ohitse puuttuu jälleen ohitusväylä, joten
hankalan risteyksen luona pään pitää pyöriä joka suuntaan ja vauhtikin pitää tiputtaa lähes
kokonaan pois. Risteyksen jälkeen voi sitten pitää vauhtia lähes Koivurannantielle asti.
Koivurannantiellä vauhti tippuu väkisin kävelynopeuksille. Autotien ylitys on melko
vaarallinen ja jyrkkäkulmainen, ja kadun toisella puolella alkaa jyrkkä ylämäki. Epätasaisia
kohtiakin joutuu väistelemään.
Kokonaisuutena toisen pääreitin käytettävyys on selvästi Vaajakoskentien reittiä parempi.
Suurimmat käytettävyysongelmat ovat aivan osuuden alussa, varsinkin täydentävillä
reiteillä, ja osuuden lopussa Koivurannantiellä. 25 km/h nopeus on kuitenkin mahdollinen.
3.3 HAARAREITTI RAUHALAHDESTA VÄINÖLÄÄN
Haarareitti Väinölään alkaa Rauhalahdesta toiselta pääreitiltä Jyväsjärven koilliskärjen
luota. Ensimmäisen kilometrin Kammintielle pääsee melko sutjakkaasti, vaikka sinällään
virkistysreitin mutkittelua ja pieniä mäkiä ei laatukäytävätyyppisellä reitillä kannattaisikaan
olla. Ajolinjoja ei ole selvästi suunniteltu pyöräilylle ominaisille nopeuksille, koska useissa
mutkissa luistelija tai pyöräilijä ajautuu vastaantulevien kaistalle jo 20 km/h vauhdeilla.
Rantaraitin ja Kammintien risteyksessä opasteet ovat selvästi riittämättömät ja puiden
peitossa. Mutka on myös turhan jyrkkä – selvästi väljemmätkin linjaukset olisivat
mahdollisia. Kammintiellä ajaminen on haasteellista, koska kaikki lihasvoimalla liikkuvat
käyttäytyvät siinä samoin kuin Rantaraitilla: mennään melko lailla sikin sokin puolista ja
kaistoista välittämättä. Seassa on vielä autoja ja busseja. Kammintien, Tahvosentien ja
Kuokkalantien risteysalueella sekavuus huipentuu: kaikkia mahdollisia kulkulinjoja
käytetään. Risteyksen järjestelytkään eivät mitenkään tue selkeyttä ja turvallisuutta.
Väinöläntien asfaltoidun osuuden alkuun pääseminen on melko työlästä Kuokkalantien
vaarallisen ylityksen, kevytväyläpätkän huonon asfaltin sekä Väinöläntien alun
hiekkapinnan ja jyrkähkön nousun vuoksi. Näiden jälkeen käytettävyys paranee
merkittävästi. Jos risteyksissä olisi kunnolliset opasteet, niin osuuden päätepisteeseen
pääsisi melko sutjakkaasti. Vain Salvesenintien ajoradan ylitys on hieman epäselvä.
Osuus on käytettävyydeltään melko hyvässä kunnossa Kammintietä ja Väinöläntien alkua
lukuun ottamatta. 25 km/h:n nopeudella ajaminen on muilla pätkillä mahdollista,
Kammintietä ja Väinöläntien alkua ei pääse edes 20 km/h.
3.4 TÄYDENTÄVÄ REITTI RAUHALAHDESTA JYSKÄÄN
Tätä täydentävää reittiä ei kannata lainkaan ajaa pimeällä, sillä alun Kammintiellä ei ole
minkäänlaista valaistusta.
Rauhalahden voimalaitoksen liittymästä Valmetintielle reitti ei ole mitenkään selvä.
Kammintien ajoradan ylitykseen ei pyöräilijällä ole mitään reittiä, ja korkkiruuvimainen
kevytväylä Kuokkalantien ja Valmetintien risteykseen on aivan liian jyrkästi kääntyvä ja
muutenkin huonokuntoinen. Ajoradalla pyöräileminen onkin selvästi paras ja suositeltavin
vaihtoehto voimalaitokselle kulkevista rekoista huolimatta.
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Valmetintien alkuosuudella on joitain näkemäongelmia, ja erityisesti ennen Salvesenintietä
väylä on aivan liian kapeakin. Risteyksen jälkeisestä Salvesenintien toisella puolella vähän
matkaa ajamisesta ei tässä tarvinne sanoa mitään, koska harmillinen epäjatkuvuus on
poistumassa jo ensi vuonna.
Lähteeläntien liittymän luota alkaen asfaltti on melko pikaisesti korjattavassa kunnossa
Valmetinkujalle asti. Tämän jälkeen asfaltti vähän paranee, mutta on Sievisenmäentien
loppuun saakka täynnä halkeamia. Sievisenmäentiellä on myös töyssyjä ja monttuja.
Tällä välillä ajoradalla pyöräileminen raskaassa lastissa onkin suositeltava vaihtoehto.
Valmetintien ylityksessä korotettu suojatie toimii esteenä myös pyöräilijöille. Myös
Sievisenmäentien suojatieylitys on kovin kömpelö.
Junaradan ja moottoritien ylittävälle sillalle nouseminen on melkoinen ponnistus.
Järveläntietä ei tarvitse onneksi ajaa suoraan Vaajakoskentielle, vaikka kääntyminen
Vähäperän kevytväyläjatkeelle onkin erittäin jyrkkä. Vähäperän alkuun kaipaisi pimeällä
valaistusta. Vähäperän asfaltti on koko osuuden parasta.
Vaajakoskentien kevytväylälle ei pääse suoraan Vähäperältä, vaan pitää pyöräillä noin 150
metriä Vaajakoskentien ajorataa Sulunperäntien risteykseen asti.
Osuuden käytettävyydessä on melkoisen suuria puutteita. Pimeällä osuutta ei
kokonaisuutena voi ajaa ilman tehokkaita omia valoja. Koko osuuden pääsee käytännössä
selvästi sujuvammin ja tasaisemmin pyöräilemällä viereisillä ajoradoilla. Nopeus
kevytväylillä jää selvästi alle 25 km/h.
3.5 MAHDOLLINEN TÄYDENTÄVÄ REITTI VAAJAKOSKENTIELTÄ
HAAPANIEMENTIELLE
Jo Vaajakoskentien ylitys laittaa pyöräilijän nikottelemaan: mitenhän tässä pitäisi
liikennesääntöjen mukaisesti ajaa? Selvää vastausta ei taida olla. Risteys on muutenkin
melko turvaton ja hidaskulkuinen.
Niitynpääntiellä pitää väistellä pahoja railoja. Vielä pahemmat ongelmat alkavat heti
Telekujan kohdalla: pitäisi kääntyä melko jyrkästi vasemmalle irtosoraiselle väylälle, ja
vieläpä ylämäkeen. Ensimmäisen 50 metrin ja kahden käännöksen jälkeen ajaminen on
aivan miellyttävää sorapinnasta huolimatta. Pimeällä ei näe mitään valojen puuttuessa.
Vaajakosken moottoritien kupeella käytettävyys heikkenee edelleen. Hiekkapintaisella
väylällä on niin jyrkkä mäki, että ylämäkeen nouseminen on vaikeaa. Toiseen suuntaan eli
alamäkeen kuljettaessa pyörä on vaarassa karata käsistä. Mäessä on valaistus, mutta se
ei riitä puiden varjostusten vuoksi mitenkään. Vaajakummun koulun viereinen
soraväyläkään ei juuri houkuttele pyöräilemään, ei varsinkaan pimeällä tai märällä kelillä.
Haapatien kulmauksessa on jyrkkä mutka, jossa vauhti pitää tiputtaa lähes nollaan.
Kulmauksesta lähtevällä kevytväylällä vauhtia voi nostaa, kunhan muistaa sillan
saumakohtien terävät kulmaukset. Ennen Haapaniementietä väylällä on melko pahoja
epätasaisuuksia. Liittymä Haapaniementielle on aivan liian jyrkkä, eikä opasteita voi
moisessa kohdassa tarkkailla lainkaan.
Täydentävä reitti on käytettävyydeltään Vaajakosken suunnan laatukäytävän heikoin.
Lähimmäksi heikossa käytettävyydessä pääsevät Rauhalahden ja Jyskän välinen
täydentävä reitti sekä väylä Vaajakoskentien varressa.
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3.6 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA KAUNISHARJUUN
Kaunisharjun suuntaan alkupätkä on erittäin huonokuntoista. Vaajakoskentien ja
Leppävedentien heikkokuntoisen risteyksen jatkona joutuu väistelemään monttuja ja muita
epätasaisuuksia. Pimeällä väylän vaurioita on vielä hankala nähdä kevytväylän oman
valaistuksen puuttuessa.
Urheilutien risteys on ylitettävä hitaasti myös ilman lastia: suojatiellä on jyrkät ja korkeat
reunatuet. Raskaassa lastissa tässä pitää taluttaa. Urheilutien jälkeen vauhtia voi jo
nostaa. Asfaltti on kuitenkin hieman epätasaista, joten ihan täyttä vauhtia ei voi kulkea.
Linnantien risteykseen asti pääsee silti melko mukavasti. Linnantien risteys on parempi
kuin Urheilutien, mutta epätasaisuudet ja reunatuenpätkät pakottavat hiljentämään.
Leppävedentien ylitys Vaajatien liittymän kohdalla on sekava. Luiskat ovat epätasaiset,
eikä suojatietä voi käyttää koko matkaa, koska toisella puolella on vain jalkakäytävä.
Näyttää myös siltä, että Vaajatien pohjoispuolellakin on ainoastaan jalkakäytävä
kevytväylämerkin puuttumisen vuoksi. Miten tässä virallisesti pitäisi ajaa?
Vaajatieltä reitin käytettävyys paranee ja vauhti nousee. Muutama monttukohta hidastaa
vauhtia, ja railot ja töyssyt aiheuttavat mutkittelua ja väistöliikkeitä, mutta muuten erittäin
selkeään Janakantien risteykseen voi laskea melko vapaasti. Janakantien jälkeen katse
kiinnittyy vertailemaan autotien ja kevytväylän profiileja: kevytväylä on selvästi mäkisempi.
Leppäveden suunnasta tultaessa Leppävedentien kevytväylälle kannattaa siirtyä vasta
Vesilaitoksentien liittymästä – osuuden päätepisteessä Leppävedentien kevytväylän ja
ajoradan välillä ei ole fiksua reunatuetonta kulkureittiä. Näin pitäisi oikeastaan toimia
toiseen suuntaan ajaessakin: kannattaisi siirtyä ajoradalle jo Vesilaitoksentien liittymästä.
Haarareitin käytettävyys on kokonaisuutena melko hyvä. Käytettävyyttä voisi kehua
enemmänkin, mutta alun epätasainen asfaltti sekä huonot Urheilutien, Linnantien ja
Vaajatien risteykset pudottavat arvosanaa. Korkeusprofiilikin voisi olla tasaisempi.
Vaajakoskentien ja Vaajatien välillä keskinopeus jää noin 20 kilometriin tunnissa, Vaajatien
jälkeen pystyy ajamaan hyvinkin 25 km/h, jos vain jaksaa polkea ylämäissä vauhdikkaasti.
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3.7 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA KANAVUOREEN SEKÄ TÄYDENTÄVÄ HUPELIN
REITTI
Haarareitti Kanavuoren suuntaan alkaa moniongelmaisesta Vaajakoskentien ja
Leppävedentien risteyksestä. Risteyksen ja valottoman tunnelin jälkeen matka taittuu
kuitenkin melko mukavasti Konttisentien risteykseen. Risteyksessä ruusupuskan
aiheuttama näkemäongelma pakottaa hiljentämään vauhtia. Viimeistään Vaajakosken
kanavan ylittävillä silloilla kulkija ihmettelee myös roskan määrää väylällä: hiekkaa ja
puunkappaleita on joka puolella.
Naissaarentien liittymän jyrkähkö luiska pakottaa hiljentämään vauhtia. Saltuntien kärjen
kohdalla väylän linjaus on epäselvä. Saltunlahden tunnelin luona kannattaa valita suora
reitti Saltunlahden rantaa pitkin, niin välttää opastetun reitin mäen ja huonomman asfaltin.
Suoralla reitillä Etu-Kanavuorentien lähellä on todella pahoja ja väisteltäviä railoja, mutta
valoisaan aikaan ne kuitenkin pystyy kiertämään turvallisesti. Etu-Kanavuorentien risteys
sinällään on näkemäongelmainen ja kolmiollinen, joten vauhtia on hidastettava selvästi.
Myös Kanavuoren tunnelin luona on turha ajella kävelyvauhtia kovempaa surkean tunnelin
ja sen näkemäongelmien vuoksi. Tunnelin jälkeen asfaltissa on pahoja epätasaisuuksia.
Kanavuoren tunnelin jälkeen vauhtia voi jälleen nostaa, vaikka alussa asfaltin
epätasaisuuksia pitääkin väistellä. Loppuosuudella vauhtia ei juuri tarvitse jarrutellakaan,
vaikka Hupelinlammentien ja Laurinniementien liittymien kohdat ovat varsin epäselvät ja
aiheuttavat ajolinjojen miettimistä. Muuten voi polkea niin kovaa kuin pääsee.
Osuuden käytettävyys on kohtuullinen. Käytettävyys olisi jopa hyvä, mutta surkeat tunnelit,
Etu-Kanavuorentien risteyksen toteutus ja asfaltin pahat epätasaisuudet Saltunlahden
kärjen lähellä heikentävät käytettävyyttä merkittävästi.
3.8 HAARAREITTI VAAJAKOSKELTA HAAPANIEMEEN
Ensimmäinen haaste on löytää tämän haarareitin alkuun: alkua ei ole merkitty millään
tavalla, eikä kokeilematta voi edes oikein tietää, mihin väylä johtaa. No, jalkakäytävällehän
alkuosuus muutenkin sijoittuu. Väylä on myös hieman turhan kapea ja karkeapintainen.
Kaartaminen Konttisentien haaran kevytväylälle on aavistuksen turhan jyrkkä.
Haapaniementielle ei voi ajaa täyttä vauhtia epätasaisen asfaltin ja Vaajakoskentien
alituksen näkemäongelman vuoksi.
Konttisentien haaran, Haapaniementien ja Tikkutehtaantien risteyksessä on vähän aikaa
täysin eksyksissä: mihin pitäisi jatkaa? Väylä tekee myös aivan turhan mutkan
Haapaniementien varressa ennen Konttisentien haaran ylitystä. Ylityksen jälkeen asfaltissa
on melko pahoja vaurioita. Teollisuuskiinteistön liittymän luona on sateella vesihauta, joka
on kierrettävä ajoradan reunaa hipoen. Tämän jälkeen vauhtia voi nostaa parin sadan
metrin matkaksi.
Varassaaren sivustalla vauhtia on laskettava täristävän asfaltin vuoksi. Haapatien
kulmauksesta tulevan kevytväylän liittymän jälkeen voi jälleen kiihdyttää. Pikvalin
teollisuuskiinteistön portin luona voi joutua kokonaan pysäyttämään väylällä odottavan
rekan vuoksi. Talsanniementien liittymän luona on töyssy.
Osuuden käytettävyys on melko hyvä. Käytettävyysongelmia on eniten osuuden alussa.
Liittymäongelmia on myös varsin paljon. Käytettävyys on kuitenkin selvästi parempi kuin
mahdollisella oikoreitillä Vaajakoskentieltä Haapaniementielle.
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4. KESKUSTAN JA VAAJAKOSKEN VÄLISEN LAATUKÄYTÄVÄN YLEINEN TILANNE
JA KESKEISET ONGELMAT
Tässä luvussa arvioidaan keskustan ja Vaajakosken välisen laatukäytäväreitin sekä sen
haara- ja täydentävien reittien kuntoa yleisellä tasolla laatukäytäväselvitysten liiteraportissa
mainittujen kriteerien kannalta.
4.1 REITIN JATKUVUUS JA YHTENÄISYYS
Kokonaisuutena keskustan ja Vaajakosken välistä laatukäytävää lisäreitteineen ei
luonnollisestikaan voi pitää erityisen jatkuvana ja yhtenäisenä, sillä reittien taso ja kunto
vaihtelee melkoisen paljon, vaikka reitit onkin pyritty linjaamaan luontevimpia ja jatkuvimpia
linjauksia pitkin. Reiteillä on myös kymmeniä yksittäisiä epäjatkuvuuskohtia. Reiteiltä on
listattu yhteensä peräti 58 epäjatkuvuuskohtaa tai epäselvää ajoreittiä. Merkittävimpiä syitä
epäjatkuvuuksiin ovat huonot tai puuttuvat opasteet, väylän jyrkät mutkittelemiset tai
kääntymiset, äkillisesti kapenevat väylät, täydellisesti puuttuvat pyöräilyreitit ajoratojen
ylityksissä sekä kevytväylän ja ajoradan vuorottelut. Esimerkiksi autoteillä tällaisia
epäjatkuvuuskohtia ei ole pääsääntöisesti koskaan.
Yhtenäisimpiä ja jatkuvimpia osuuksia ovat Kinakujan, Matarankadun ja Tourulantien
varren muodostama pätkä, Vaajakoskentie Länsisaumalta alkaen, Rantaraitti,
Kaunisharjun haarareitti lukuun ottamatta Vaajatien risteysaluetta, Kanavuoren haarareitin
alkuosa Saltuntielle asti sekä Haapaniemen haarareitin Haapaniementie. Näillä osuuksilla
kulkijan ei tarvitse juuri miettiä reitin jatkumista tai liikennesääntöjen mukaista liikkumista.
Merkittävimmät epäjatkuvuudet ovat keskustan alueella, Tourulantien ja Vaajakoskentien
alun välisellä alueella, Koivurannantiellä, Haapaniemen haarareitin alussa, Kanavuoren
haarareitillä Naissaaren jälkeen sekä täydentävillä reiteillä Rauhalahdesta Jyskään ja
Vaajakoskentieltä Haapaniemeen. Vuosien saatossa lenkeillä ja muissa yhteyksissä moni
on kommentoinut erityisesti Jyskän ja Rauhalahden välisen täydentävän reitin
epäjatkuvuutta – optimaalinen reitin linjaus tuntuu olevan vaikeasti hahmotettava jopa
Vaajakosken suunnalla säännöllisesti pyöräileville.
Laatukäytävän pää- ja haarareittien merkittävimpiä epäjatkuvuuskohtia sekä niiden syitä ja
mahdollisia ratkaisuja esitellään seuraavilla sivuilla.

Aren aukiolla ei ole selvää, mihin reitit jatkuvat.
Laatukäytävät Taulumäen suuntaan kääntyvät
vasemmalle ja Tourulan suuntaan oikealle.

Kumpi reitti pitää valita siirryttäessä
kävelykatualueelta Ilmarisenkadulle? Mitään
johdattavia opasteita, merkintöjä tai rakenteita ei
ole. Ajoradan liitoskohdassa on vielä reunakiveys.
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Pääreitti Tourulan ja Vaajakoskentien kautta sekä Vaajakoskentien täydentävä reitti
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

MAHDOLLISET RATKAISUT

Kauppakadun
Kompassi ja
ydinkeskusta.

Missään ei kerrota reiteistä eri suuntiin. Ei
opaste- tai karttatauluja, ei viitoitusta.

Lisätään karttataulu, jossa näkyvät
keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Lisätään viitoitus. Lisätietoja luvussa 2.1.1.

Aren aukio.

Ehkä Jyväskylän tärkein laatukäytäväreittien Lisätään viitoitus sekä karttataulu, jossa
haarautumiskohta. Ei opastusta.
näkyvät keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Lisätietoja luvussa 2.1.1.

Ilmarisenkatu
Aren aukiolta
Kalevankadulle.

Sadan metrin matkalla kävelykatua ja
ajorataa/jalkakäytävää, Kalevankadulle
kuljettaessa myös vaikea siirtymä
kevytväylälle. Rakenteet eivät johdata
oikeille ajolinjoille, moni pyöräilee
jalkakäytävillä.

Maalataan Ilmarisenkadulle ja (vähintään
vähän matkaa) kävelykadulle pyöräkaistat,
poistetaan reunatuki kävelykadun ja
ajoradan liitoskohdasta, toteutetaan
Kalevankadun risteykseen pyöräilijöiden
liikennevalot tai oma kääntymiskaista.
Lisätietoja luvuissa 2.2.1, 2.1.2 ja 2.2.2.

Eskilstunan
aukio.

Merkittävä laatukäytäväreittien
haarautumiskohta. Ei opastusta.

Lisätään karttataulu ja opasteviitat.
Lisätietoja luvussa 2.1.2.

Tourulantien
Erityisesti Seppälän tai Vaajakosken
Lisätään opastus molemmin puolin ennen
alittavan tunnelin suunnasta tultaessa on vaarassa haarautua risteysaluetta. Lisätietoja luvussa 2.1.4.
alue.
väärälle reitille. Ei opastusta.
Tourulantien ja
Merkittävä laatukäytävien haarautumiskohta: Lisätään kunnolliset opasteviitat ennen
Vaajakoskentien reitti Seppälän suuntaan kääntyy
risteystä ja parannetaan risteyksen
risteysalue.
vasemmalle ja Vaajakosken suuntaan
opasteita. Lisätietoja luvussa 2.1.4.
oikealle. Opasteviitat pienet ja korkealla,
eikä niitä ehdi risteyksessä havainnoimaan.
Viklonpolun,
Itäsauman,
Aittokalliontien,
Metsontien,
Lokintien,
Vähäperän ja
Niitynpääntien
liittymät.

Millekään liittyvälle pyöräilyväylälle ei
pyöräilyreittiä Vaajakoskentien ylitse.
Aittokalliontielle johtaa vielä opastettu
pyöräreittikin. Vähäperän ylitys erityisen
vaarallinen, koska lapset ja nuoret käyttävät
reittiä yleisesti.

Toteutetaan Vaajakoskentien ylitse
kunnolliset pyöräilyreitit korotetuilla
suojateillä ja/tai ajoratamaalauksilla sekä
kevytväylien reunakiveysten loivennuksilla.
Lisätietoja luvuissa 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,
2.1.13 ja 2.5.1.

Vaajakoskentien
ja
Halssilanrinteen
risteys.

Reitti näyttää lähes päättyvän, väylä
mutkittelee ja kapenee risteyksen jälkeen.
Opasteviitat pienet, eikä niitä pysty
havainnoimaan Halssilanmäeltä tultaessa.

Lisätään opasteviitat molemmin puolin
risteystä. Levennetään väylää risteyksen
Vaajakosken puolella. Lisätietoja luvussa
2.1.9.

Vaajakoskentien Merkittävä pyöräreittien haarautumiskohta.
ja Leppäveden- Reitit Kanavuoren, Kaunisharjun,
tien risteysalue. Haapaniemen ja Jyväskylän suuntiin.

Lokintielle ei ole pyöräilyreittiä. Kevytväylä jatkuu
Lokintien toisesta päästä.

Lisätään karttataulu risteyksen lähelle ja
parannetaan opasteita. Lisätietoja luvussa
2.1.15.

Opastetulle Aittokalliontielle ei ole pyöräilyreittiä.
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Pääreitti Rantaraitin kautta sekä Kalevankadun ja Vapaudenkadun täydentävät reitit
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

MAHDOLLISET RATKAISUT

Yrjönkadun,
Vapaudenkadun
ja Heikinkadun
risteysalue.

Kaksi 90 asteen käännöstä alle sadan
metrin matkalla. Nykyisellään ei opastusta.

Lisätään opastus. Lisätietoja luvussa 2.2.1.

Kalevankadun,
Vapaudenkadun
ja Hannikaisenkadun
risteysalue.

Reitin jatkuvuuden kannalta sekava
Parannetaan opastusta. Lisätietoja luvuissa
risteysalue. Useita kadunylityksiä ja liittymiä 2.2.2 ja 2.2.3 .
joka suuntaan.

Heikinkadun ja
Rantaraitin
risteys.

180 asteen käännös. Tullaan vauhdilla
keskustasta. Opasteviitat pienet ja vasta
risteyksessä, jossa niitä ei pysty
havainnoimaan.

Lisätään opasteviitat risteyksen molemmin
puolin. Lisätietoja luvussa 2.2.4.

Jyväsjärven
koilliskärki.

Laatukäytäväreittien merkittävä
haarautumiskohta. Opasteet pienehköt ja
vasta risteyksen jälkeen.

Lisätään viitat risteyksen molemmin puolin.
Lisätään karttataulu, jossa näkyvät
jalankulku- ja pyöräreitit. Lisätietoja luvussa
2.2.5.

Rantaraitin ja
Koivurannantien
risteys.

Jyrkkä 90 asteen käännös, reitti epäselvä.
Opasteet riittämättömät Vaajakoskentieltä
tultaessa.

Toteutetaan korotettu suojatie ja lisätään
opastekyltti Vaajakoskentien puolelle
ennen risteystä. Lisätietoja luvussa 2.2.6.

Haarareitti Rauhalahdesta Väinölään
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

MAHDOLLISET RATKAISUT

Rantaraitin ja
Kammintien
risteys.

Laatukäytäväreittien merkittävä
haarautumiskohta. 90-asteiset käännökset
joka suuntaan. Pienet viitat risteyksessä.

Lisätään opasteet kaikille kolmelle väylälle
ennen risteystä. Lisätietoja luvussa 2.3.1.

Kammintien,
Tahvosentien ja
Kuokkalantien
risteysalue.

Epäselvä risteysalue ja kulkureitti.
Liikennesääntöjen mukainen liikkuminen
vaikeaa tai mahdotonta. Ei opasteita.

Rakennetaan uusi väylä Kammintien ja
Väinöläntien välille. Vaihtoehtoisesti
risteysalueen järjestelyt uusittava kokonaan
ja toteutettava laadukas opastus. Lisätietoja
luvussa 2.3.2.

Kuokkalantien ja Väylän laatu vaihtelee lyhyellä matkalla:
Väinöläntien
välillä asfalttia ja välillä hiekkatietä.
välinen alue.
Nykyisellään Väinölän suunnasta ajaa
helposti Kuokkalantien varteen
bussipysäkille. Ei opasteita.

Asfaltoidaan Väinöläntien jatke.
Rakennetaan uusi väylä Kammintien ja
Väinöläntien välille. Lisätietoja luvussa
2.3.2.

Väinöläntien ja
Äijälänkujan
risteys.

Jyrkkä 90 asteen käännös. Ei opasteita.

Lisätään viitoitus. Lisätietoja luvussa 2.3.2.

Äijälänkujan,
Salvesenintien
ja Äijäläntien
risteysalue.

Laatukäytäväreitin alku- ja päätepiste. Ei
opasteita. Ilman opasteita monilla ei
varmasti mitään tietoa oikeasta reitistä.

Lisätään viitoitus sekä karttataulu, jossa
näkyvät keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Lisätietoja luvussa 2.3.2.
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Haarareitti Vaajakoskelta Kaunisharjuun
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

MAHDOLLISET RATKAISUT

Leppävedentien
ja Vaajatien
risteysalue.

Reitti siirtyy kadun toiselle puolelle.
Epäselvä risteys, ei selkeää pyöräilyreittiä.
Alkavalla väylällä ei kevytväylämerkkiä.
Opasteet johtavat väärälle reitille.

Toteutetaan korotettu suojatie. Lisätään
opasteet risteyksen molemmin puolin ja
lisätään kevytväylämerkki. Lisätietoja
luvuissa 2.6.1 ja 2.6.2.

Leppävedentien,
Kivilammentien
ja Kaunisharjuntien risteys.

Laatukäytävän alku- ja päätepiste sekä
merkittävä sisääntulopiste kaupunkiin. Ei
toimivaa pyöräilyreittiä mihinkään suuntaan.
Ei opasteita. Kevytväylällä jyrkkä reunatuki.

Lisätään viitoitus sekä karttataulu, jossa
näkyvät keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Luiskataan kevytväylän kärki tasaiseksi.
Lisätietoja luvussa 2.6.2.

Haarareitti Vaajakoskelta Kanavuoreen ja täydentävä Hupelin reitti
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

MAHDOLLISET RATKAISUT

Hupelin
alikulkutunnelin
edusta.

Ei opasteita, ajaa helposti suoraan
täydentävälle Hupelin reitille, joka on
mäkisempi ja huonokuntoisempi.

Lisätään opastus. Lisätietoja luvussa 2.7.3.

Kanavuoren
liikenneympyrän
alue.

Laatukäytävän alku- ja päätepiste sekä
merkittävä sisääntulopiste kaupunkiin. Ei
opasteita.

Lisätään viitoitus sekä karttataulu, jossa
näkyvät keskeiset jalankulku- ja pyöräreitit.
Lisätietoja luvussa 2.7.3.

Haarareitti Vaajakoskelta Haapaniemeen
SIJAINTI

TILANNE JA EPÄJATKUVUUDEN SYYT

Vaajakoskentien Kaksi 90 asteen käännöstä sadan metrin
ja Konttisentien matkalla. Reitti linjattu jalkakäytävälle. Ei
haaran alue.
opasteita. Reittiä entuudestaan tuntematon
ei varmasti osu oikealle väylälle.

MAHDOLLISET RATKAISUT
Lisätään opastus molemmin puolin
ongelmapätkää. Muutetaan jalkakäytävä
kevytväyläksi. Lisätietoja luvussa 2.8.1.

Konttisentien
haaran ja
Haapaniementien risteys.

Harvinaisen epäselvä risteysalue. Väylä
Tehdään väylälle oikaisu ja lisätään
tekee tarpeettoman lähemmäs 180-asteisen opastus. Lisätietoja luvussa 2.8.1.
mutkan. Väylä mutkittelee Konttisentien
haaran ylitse. Ei opastusta.

Talsanniementien ja
Rantaniityntien
liittymät.

Ei pyöräilyreittiä Haapaniementien ylitse.
Kevytväylällä reunakiveyksissä ei
minkäänlaisia loivennuksia.

Tehdään vähintään loivennukset liittymien
reunatukiin. Lisätietoja luvussa 2.8.2.

Sammallahdentien risteys

Laatukäytäväreitin alku- ja päätepiste. Ei
opastusta.

Lisätään viitoitus. Lisätietoja luvussa 2.8.2.

Konttisentien haaran ja Haapaniementien risteyksessä on monia ongelmia. Reitin jatkuminen ei ole
selvää ja ajolinja mutkittelee. Ei ihme, että suurin osa oikoo nurmikon kautta.
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4.2 REITIN TASAISUUS JA KALLISTUKSET
Vaajakosken suunnan laatukäytävällä on mäkiä ja notkelmakohtia melko paljon, vaikkakin
esimerkiksi aiemmin selvitetty Mustalammen suunnan laatukäytävä on huomattavasti
mäkisempi. Profiiliongelmia on reiteiltä kartoitettu 14 kohdasta.
Merkittävimmät laatukäytävän mäet ovat Halssilanmäki, Jyskä ja Vesmanninmäki
Vaajakoskentien pääreitillä, Koivurannantien nousu Rantaraitin kautta kulkevalla pääreitillä,
Vesmanninmäki mahdollisella oikoreitillä Vaajakoskentieltä Haapaniemeen sekä
Savonmäen reuna Kaunisharjun haarareitillä. Reiteillä on myös useita tunneleiden
aiheuttamia notkelmakohtia ja ramppien aiheuttamia tarpeettoman jyrkkiä mäkiä.
Reiteillä on jonkin verran enemmän mäkiä kuin vierellä kulkevilla autoteillä. Tällaisia turhia
mäkiä on lähinnä Vaajakoskentiellä ja Kaunisharjun haarareitillä. Jos verrataan
laatukäytäväreittejä sekä Vaajakosken moottoritietä, niin moottoritie on selvästi tasaisempi.

Tourulan kautta kulkevan pääreitin GPS:llä mitattu, hieman epätarkka korkeuskäyrä. Korkeimpina
kohtina erottuvat Halssilanmäki, Jyskä ja Vesmanninmäki. Matalimpia ovat mm. Ilmarisenkatu,
Tourulantien tunnelialitus, Koivurannantien tunnelinotkelma sekä Sulunperäntien alue.

Koivurannantien kevytväylällä on todella jyrkkä
mäki.

Vaarallinen sorapintainen mäki täydentävällä
reitillä Vaajakoskentieltä Haapaniementielle. Moni
taluttaa mäen ylös kesäaikaankin.

181

4.3 REITIN LEVEYS
Selvitetyt reitit ovat pääosin riittävän leveitä jo nykyään. Pisin liian kapea osuus lähes
kokonaisuudessaan on Vaajakoskentiellä Jyrkännetieltä Sulunperäntielle. Yksittäisiä ja
lyhyitä kapeita kohtia on myös siellä täällä.
Erilaisia leveysongelmia on väyliltä kartoitettu yhteensä 15 kohdasta. Lisäksi
leveysongelmia on mm. useissa risteyksissä.

Vaajakoskentiellä on pisin liian kapea osuus. Ongelmaa korostavat näkemäongelmaiset tonttilittymät.
Kuva on Vekaratien ja Järveläntien väliltä. Kuva on toteutettu Google Streew View -näkymän pohjalle.

Kuva Vaajakoskentieltä Laiduntien ja Vekaratien
väliltä.

Vaajakoskentiellä Runkotien lähellä väylä on liian
kapea noin 20 metrin matkalla.
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4.4 PINNOITTEEN TASAISUUS JA SILEYS SEKÄ EHEYS
Asfaltin laatu- ja kunto-ongelmia on reiteillä erittäin runsaasti. Pintaongelmia on kartoitettu
peräti 178 kohdasta. Luvussa eivät vielä ole mukana haittaavat kaivonkannet.
Tyypillisimpiä pintaongelmia ovat railot, halkeamat, töyssyt, montut ja muut epätasaisuudet
sekä hiekan valuminen väylän reunoilta tai liittymistä.
Vaajakoskentiellä Kärpänkujalta Sulunperäntielle sekä Hupelissa Saltunlahden ja Hupelin
alikulkutunneleiden alueella asfaltin kunto on keskimäärin surkea. Vaajakoskentiellä soran
valuminen väylän reunoilta ja liittymistä on myös erittäin tyypillistä. Nämä osuudet pitäisi
lähes kokonaisuudessaan päällystää uudelleen pikaisesti. Myös Valmetintie on lähes
kokonaisuudessaan heikkokuntoinen.
Merkittäviä pinnoiteongelmia on Matarankadulla, Tourulantiellä, Koivurannantiellä,
Äijäläntiellä, Haapaniementiellä ja Leppävedentiellä. Mahdollisella täydentävällä reitillä
Vaajakoskentieltä Haapaniemeen asfaltissa on runsaasti railoja ja reitti on myös linjattu
pitkältä matkalta hiekkapintaisille väylille.
Rantaraittia lukuun ottamatta asfaltoinnit ovat pääosin melko vanhoja. Pieniä pintavaurioita
kuten halkeamia, alkavia railoja, karheuksia ja aura-autojen jälkiä on runsaasti. Vain
Rantaraitilla pinnoite ei missään kohdassa kaipaa välitöntä kunnostamista.
Kevytväylien rungot ovat pääosin kunnossa. Perustukset kaipaavat kunnostamista lähinnä
paikoin Matarankadulla, Vaajakoskentiellä, Äijäläntien kevytväylällä, Niitynpääntiellä ja
Leppävedentiellä. Rakenneongelmia on havainnoitu yhteensä 15 kohdasta.

Railoja Matarankadulla.

Vaurioita Vaajakoskentiellä Jänönkujan luona.

Vaurio Vaajakoskentiellä Kanavuoressa.

Haapaniementien ja Konttisentien haaran risteys.
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4.5 AJOLINJOJEN SUORUUS JA LUONTEVUUS
Reiteillä on selvästi enemmän mutkittelevia tai jyrkkiä ajolinjoja kuin aiemmin selvitetyillä
Palokan ja Mustalammen laatukäytävillä. Ajolinjaongelmia on kartoitettu yhteensä 17
kohdasta. Tyypillisimpiä ajolinjaongelmia ovat tarpeettoman jyrkät mutkat tai käännökset.
Lisäksi lukuisissa risteyksissä pyöräilijän ajolinja on tarpeettoman mutkitteleva – risteysten
ajolinjaongelmia ei ole laskettu edellä esitettyyn lukuun.
Hankalia ajolinjoja on esimerkiksi Kalevankadun ja Vapaudenkadun, Vapaudenkadun ja
Heikinkadun, Heikinkadun ja Rantaraitin, Aittorinteen ja Halssilan liittymäramppien,
Halssilanrinteen, Koivurannantien, Rantaraitin ja Kammintien, Tammitien,
Asmalammentien, Sulunperäntien, Vaajakoskentien ja Leppävedentien, Vaajakoskentien
alittavien tunneleiden sekä Haapaniementien ja Haapatieltä tulevan kevytväylän
risteyksissä. Mahdolliset uudet loivemmat ja turvallisemmat väylän linjaukset on kartalle
piirretty Aittorinteen ja Halssilan liittymäramppien, Tammitien, Vaajakoskentien ja
Leppävedentien, Konttisentien haaran ja Haapaniementien sekä Haapaniementien ja
Haapatieltä tulevan kevytväylän risteyksiin.
Leppävedentien haarareitin linjaukset ovat kokonaisuudessaan luontevimmat. Vain lähinnä
Vaajatien risteyksen kohdalla ajolinja on melko epäselvä.

Liian jyrkkä käännös Heikinkadun ja Rantaraitin
risteyksessä. Tolppakin on liian lähellä väylää.

Mutkitteleva ajolinja Vaajakoskentien ja Tammitien
risteyksessä. Tolppa on jälleen turhan lähellä.

Jyrkkä mutka liittyvällä kevytväylällä
Vaajakoskentiellä.

Mutkitteleva ajolinja Vaajakoskentien ja
Sulunperäntien risteyksessä.
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4.6 LIITTYMIEN JA RISTEYSTEN SELKEYS JA TURVALLISUUS
Moniongelmaisia risteyksiä reiteillä on yhteensä 30. Näissä risteyksissä on vähintään kaksi
seuraavista ongelmista: yksi tai useita reunatukia, puutteelliset näkemät, mutkitteleva
ajolinja, pyöräilijältä puuttuva reitti, epätasainen asfaltti, epäselvät järjestelyt, napilliset tai
muuten hankalat liikennevalot, este ajolinjalla, kapeus sekä autojen kovat vauhdit.
Ongelmallisimpia autokaturisteyksiä ovat Ilmarisenkadun ja Kalevankadun, Kalevankadun,
Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun, Tourulantien ja Rusokinkadun, Kammintien,
Tourulantien ja Kuokkalantien, Vaajakoskentien ja Tammitien, Vaajakoskentien ja
Asmalammentien, Vaajakoskentien ja Sulunperäntien, Vaajakoskentien ja Savonmäentien,
Leppävedentien ja Vaajatien sekä Konttisentien haaran ja Haapaniementien risteykset.
Näissä liikennemäärät ovat suurimmat, ja kaikki ovat erityisesti pyöräilyn kannalta erittäin
ongelmallisia. Esimerkiksi Vaajakoskentien ja Asmalammentien risteyksessä pyöräilijän
ajolinja mutkittelee, kulkua haittaa kaksi jyrkkää reunatukea, asfalttia puuttuu väylän
kulmista, väylälle valuu soraa pientareelta ja autot odottavat usein pyöräilijöiden ajolinjalla.
Kevytväylien keskinäisistä risteyksistä ongelmallisimpia ovat Heikinkadun ja Rantaraitin,
Vaajakoskentien ja Koivurannantien, Vaajakoskentien ja Leppävedentien sekä
Haapaniementien ja Haapatieltä tulevan kevytväylän liittymäkohdat.

Vaajakoskentien ja Asmalammentien risteys on
pyöräilyn kannalta seudun huonoimpia.

Vaajakoskentien ja Sulunperäntien risteyksessä
on vaurioita ja ajolinja mutkittelee. Mutkittelu
aiheuttaa sen, että tämäkin pyöräilijä ajaa
vastaantulevien kaistalla.

Haapaniementien ja Haapatieltä tulevan
kevytväylän risteys: pintavaurioita, mahdottomia
ajolinjoja, eikä viittoja pysty havainnoimaan.

Vaajakoskentien ja Itä-Päijänteentien risteys on
selkeä ja suora.
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4.7 REUNATUET LIITTYMISSÄ JA RISTEYKSISSÄ
Reiteillä ja reittien varren liittymissä on runsaasti haitallisia ja jopa vaarallisia teräviä ja/tai
jyrkkiä luonnonkivisiä tai betonisia reunatukia. Näitä on selvästi enemmän kuin esimerkiksi
aiemmin selvitetyllä Mustalammen reitillä. Yhteensä 29 risteyksessä on haittaavia
reunatukia tai erityisen jyrkkiä reunaluiskia. Lisäksi yhteensä 21 reitin varren liittymässä on
haittaavia reunatukia. Reunatukia on eniten Kalevankadun, Vapaudenkadun ja
Hannikaisenkadun risteysalueella sekä Vaajakoskentien varsinaisen ja täydentävän reitin
välisissä liittymissä.

Valtakunnallisella pyöräretkeilyreitillä
Vaajakoskentiellä Aholaidantien risteyksen luona
on tällainen reilut 10 cm korkea reunatuki.
Kiveyksen yli ei voi ajaa pyörällä ainakaan
retkilastissa.

Itä-Päijänteentien ja Länsisauman välinen
täydentävä reitti ylittää Vaajakoskentien tämän
liittymän kautta. Etualalla näkyy pystysuora
reunatuki, toisella puolella on sekä pystysuoraa
reunatukea että loivennusta.

Uusi liittymä Vaajakoskentien ylitse Aholaidan
Reunatuki Vapaudenkadun ylitse Heikinkadun
moottoritierampin kohdalla. Muutama reunatukikivi kärjen kohdalla.
on asennettu selvästi korkeampina kuin muut.
Tällaisista ratkaisuista pitäisi päästä kokonaan
eroon.
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4.8 REITIN YLEINEN ESTEETTÖMYYS
Väylän esteitä ovat jyrkkien ja/tai terävien reunatukien lisäksi esimerkiksi montussa tai
koholla olevat kaivonkannet, reunustavien puiden ja pensaiden oksat sekä ajolinjalla
sijaitsevat liikennemerkit ja sähkökaapit. Näitäkin ongelmia on reiteillä melko paljon. Jos
mukaan ei lasketa reunaluiskia tai -tukia, niin ongelmia löydettiin yhteensä 21 kohdasta.
Näistä 16 on montulla tai koholla olevia kaivonkansia, joten muita esteongelmia on selvästi
vähemmän kuin vaikkapa aiemmin selvitetyllä Mustalammen laatukäytävällä.
Suurin osa kulkua haittaavista tai vaarallisista koholla tai montulla olevista kaivonkansista
sijaitsee Vaajakoskentiellä Kärpänkujan ja Ilveskujan välillä sekä Koivurannantiellä.

Matarankadun ja Rusokinkadun risteyksessä
Tourulantiellä Rusokinkadun risteyksen jälkeen
liikennemerkkitolppa on suoralla ajolinjalla oikealle puut ja pensaat kasvavat osin kevytväylän
käännyttäessä.
puolella.

Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksessä
on tällainen todella vaarallinen irtonainen
kaivonkansi.

Kaivonkannen ympäristö on pirstoutunut
Vaajakoskentien ja Majavankujan risteyksessä.
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4.9 LIIKENNEVALOT JA LIIKENNEVALOPAINIKKEET
Useissa reittien autokatujen ylityksissä on painonapilliset, pyöräilyä ja kävelyä haittaavat,
liikennevalot. Painonappivaloja on Tourulantiellä Nelostien liittymäramppien ylityksissä,
lähes kaikissa Vaajakoskentien suojatieylityksissä Aholaidan alueella, Kalevankadun,
Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun ylityksissä sekä Vaajakoskentien ja Vesmannintien
risteyksessä. Erityisesti Vaajakoskentien ja Vesmannintien risteyksen liikennevalot ovat
ongelmalliset painonappien sijoittelun ja valojen hitauden vuoksi.
Pääreitti keskustasta Rantaraitille on linjattu Ilmarisenkadulta Heikinkadulle Yrjönkadun
kautta suuresti Kalevankadun, Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun risteysalueen
hitaiden liikennevalojen vuoksi.
Tarpeettomasti liikennevaloilla ohjattuja risteyksiä tai liittymiä ei liene reiteillä yhtäkään.
Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteyksessä liikennevalot eivät tunnista ajoradalla ajavaa
pyöräilijää, joten ilta- ja yöaikaan ainut vaihtoehto on ajaa päin punaisia.

Ilmarisenkadun ja Kalevankadun risteyksessä
valot eivät ilta-aikaan tunnista pyöräilijää, joten
ainut vaihtoehto on ajaa päin punaisia.

Vaajakoskentien ja Vesmannintien risteyksessä
pitää mutkitella valopainikkeiden perässä. Valot
ovat muutenkin hitaat ja kömpelöt.

Kalevankadun suojatieylityksessä on
painonapilliset valot.
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4.10 NÄKEMÄT
Puutteelliset näkemät ovat reiteillä pintavaurioiden jälkeen kaikkein yleisimpiä ongelmia.
Näkemäongelmia havaittiin yhteensä 55 sijainnissa. Tyypillisimpiä ongelmien aiheuttajia
ovat pensaat, puut, aidat, tunneleiden reunukset sekä väärin linjatut risteykset ja liittymät.
Eniten näkemäongelmia on Vaajakoskentien varrella Halssilassa ja Jyskässä. Näillä
osuuksilla väylän varrella on lukuisia näkemäongelmaisia tonttiliittymiä.
Monia näkemäongelmia voidaan yksinkertaisesti ja edullisesti helpottaa raivaamalla
pensaita ja puiden oksia mutkista, tunneleiden suilta ja risteyksistä. Muutamien risteysten
linjaaminen uudelleen tai suojatien toteuttaminen korotettuna ja värillisenä lieventäisivät
myös näkemäongelmia. Tunneleiden näkemien korjaaminen on haastavaa, mutta peilien
lisääminen, suuaukkojen avartaminen ja tunneleiden kaistoittaminen auttaisi.

Kukkaruukun aiheuttama näkemäongelma
Kauppakadun kävelykadulla.

Pensaiden aiheuttama näkemäongelma
täydentävällä reitillä Vapaudenkadulla hotelli
Scandicin edessä.

Kiinteistön aiheuttama näkemäongelma
vaihtoehtoisella täydentävällä reitillä
Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä.

Puun aiheuttama näkemäongelma Haapaniemen
haarareitillä Konttisentien haaralla.
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4.11 TUNNELIT JA ALIKULUT
Reiteillä on seitsemän alikulkutunnelia. Nämä ovat Tourulantiellä, Koivurannantiellä (2),
Kuokkalantiellä ja Vaajakoskentiellä (3). Lisäksi liittyviä reitin varren tunneleita on kolme.
Ongelmattomimmat ovat Koivurannantien ensimmäinen tunneli ja Kuokkalantien alikulku.
Ne ovat näkemiltään ja leveydeltään parhaita, mutta kevytväylän lisäksi alikuluissa
kulkeekin autotie.
Yksikään muista tunneleista ei ole ongelmaton. Sinällään tunneleista paras on Tourulantien
alittava, mutta sekin on vaarallinen tunnelin suuaukkojen eteen sijoitettujen risteysten ja
tiukkojen mutkien vuoksi. Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteyksessäkin tunnelit ovat
itsessään melko toimivia, mutta nekin on pilattu sijoittamalla tunneleiden viereen 90asteisia risteyksiä.
Vaajakoskentien alittavat Hupelin ja Kanavuoren alikulut ovat jo rakenteeltaan vaarallisia:
tunneleiden reunat ovat vaarallisesti aaltopellistä ja tunnelit ovat myös aivan liian kapeita.

Tourulantien alikulkutunneliin on pyöräiltävä
uskon varassa: ei siellä varmaan mitään ole
edessä?

Tourulantien alittavan tunnelin näkemäongelmia
lisäävät tiheät pensaat suuaukolla.

Tämä pahasti näkemäongelmainen tunneli on
Vaajakoskentien varrella Jyskän koulun luona.

Kanavuoren haarareitti kulkee tästä Hupelin
tunnelista Vaajakoskentien toiselle puolelle.
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4.12 EROTTELU
Reiteillä ei ole varsinaisesti missään käytetty erottelua. Liittyvällä Asmalammentien
kevytväylällä on liikennemerkkien mukaan noin satametrinen eroteltu kevytväylä, mutta
katujärjestelyt eivät muuten mitenkään tue erottelua. Olisivatkohan kyltit menneet kohtaan
vahingossa, tai sitten normaalit kevytväyläkyltit vain ovat olleet lopussa. Juuri tällaiset
epämääräiset erottelun käyttämiset vähentävät erottelun toimivuutta sellaisissa paikoissa,
joissa sitä oikeasti tarvittaisiin. Erottelu pitäisi tehdä selkeästi ja kunnolla – ja kerralla
mahdollisimman pitkille väleille, ei yksittäisille pätkille.
Erottelua kannattaisi eniten harkita vilkkaimmille osuuksille Kalevankadulle,
Vapaudenkadulle, Kinakujalle, Matarankadulle, Tourulantielle ja Vaajakoskentielle.
Rantaraitilla erottelu tuskin toimisi täydellisesti väylän nykyisellä leveydellä, koska väylällä
liikkuu niin paljon kuntoilijoita kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Pätkittäistä erottelua Matarankadulla. Kevytväylän Outo eroteltu väylä liittyvällä Asmalammentiellä.
vieressä kulkee välillä laatoitettu jalkakäytävä.

4.13 PYÖRÄKAISTAT AJORADOILLA
Väylillä pyöräillään ajoradalla Ilmarisenkadulla, Yrjönkadulla, Kammintiellä, Äijäläntiellä,
Äijälänkujalla ja Niitynpääntiellä. Pyöräkaistoja ei osuuksilla ole. Kaikkein eniten
pyöräkaistoja ja -taskuja tarvittaisiin vilkkaimmilla kaduilla eli Ilmarisenkadulla ja
Yrjönkadulla. Näillä osuuksilla kaistat varmasti vähentäisivät myös jalkakäytävillä pyöräilyä.

Pyöräkaistat sopisivat hyvin Ilmarisenkadulle. Kaistat
varmasti vähentäisivät myös jalkakäytävillä pyöräilemistä.
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4.14 OPASTUS JA VIITOITUS
Opastusongelmia reiteiltä on kartoitettu 56 kohdasta. Opastusongelmat liittyvät usein
yhteen epäjatkuvuuskohtien kanssa: jotta epäjatkuvuuskohdat eivät olisi
epäjatkuvuuskohtia, niin jatkoyhteydet pitäisi opastaa erityisen hyvin.
Rantaraitilla opastus on kohtuullinen – käytännössä Jyväskylän paras. Rantaraitilla on
joitain isompia opastetauluja, ja Rantaraitilla autoliikenteen puuttuessa pystyy jopa
havainnoimaan melko pieniä korkealle ja lähinnä vain risteyskohtiin sijoitettuja viittoja.
Rantaraitin ulkopuolella opastus ei ole missään lähellekään riittävää.
Ulkopaikkakuntalaisena ilman pyöräilykarttaa ainut vaihtoehto on ajaa ajoradoilla, joilla
opasteet tunnetusti ovat paljon paremmat. Tyypillisesti kevytväylien viitat ovat pienet ja
sijoitettu turhan korkealle. Lisäksi viitat sijaitsevat yleensä vilkkaissa risteyksissä ja väylän
notkelmakohdissa, joten muun liikenteen tarkkailun ja vauhtien vuoksi pyöräilijä ei
välttämättä lainkaan pysty havainnoimaan viittoja. Nykyinen viitoitus toimiikin lähinnä
kävelijöille, ja heillekin auttavasti, koska kaikkia suuntia ja risteyksiä ei ole opastettu.
Haarareiteiltä ja täydentävältä reitiltä Vaajakoskentieltä Haapaniemeen opastus puuttuu.

Viitat Vaajakoskentien ja Kuokkalantien
risteyksessä. Jyväskylässä on käytetty kahden
kokoisia viittoja – pienemmät ovat turhan pienet
pyöräilykäyttöön.

Viitat Koivurannantien ja Rantaraitin risteyksessä.
Opasteet ovat Vaajakoskentieltä tultaessa jyrkän
mäen jälkeen, joten viittoja ei pysty kunnolla
havainnoimaan.

Viitat Vaajakoskentien ja Asmalammentien
risteyksessä. Isommat viitat erottuvat paremmin.
Huomaa myös asfaltin vauriot.

Tällaisia opasteita pitäisi käyttää mahdollisimman
paljon. Viitat erottuvat, kertovat matkan ja ovat
oikeaoppisesti kohtisuoraan kulkijaa vasten.
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4.15 AJORATAMERKINNÄT
Reiteillä ei ole ajoratamerkintöjä suojateitä ja sulkuviivoja lukuun ottamatta. Suojateillä on
käytetty turhan usein suojatiemerkintöjä (nykyään jo pakollisten) pyöräteiden jatkeiden
sijasta.
4.16 VALAISTUS
Valaistus on reiteillä suurimmaksi osaksi riittävää. Valaistusongelmia kartoitettin reiteiltä
yhteensä 11 pätkältä.
Pahimmat ongelmat ovat Tourulantiellä, Kammintiellä ja paikoitellen Vaajakoskentiellä.
Tourulantien kevytväylältä, Kammintieltä ja Vähäperän kevytväyläjatkeelta puuttuu
kokonaan valaistus.
Monin paikoin ongelmana on se, että valaistus on suunnattu vain autotielle, ja kevytväylä
saa ajoradan valaistuksesta vain pienen osan.

Puutteellista valaistusta Vaajakoskentiellä
Jyrkännetien lähellä. Valaisimien lamput olivat
ilmeisesti rikki elokuussa 2010.

Tunneli Vaajakoskentien ja Leppävedentien
risteyksessä. Kaikki lamput on rikottu.

Valaistusta Valmetintiellä. Kammintiellä
vasemmalla ei ole lainkaan valaistusta.

Oikeaoppista riittävän matalalle ja tiheään
sijoitettua valaistusta Rantaraitilla Halssilan
liittymärampin luona.
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4.17 LIITYNTÄLIIKENNE
Erilaisia liittyvän liikenteen ongelmia reittien varsilta kartoitettiin yhteensä peräti 54.
Tyypillisiä ongelmia ovat reunatuet liittyvillä suojateillä, jyrkät mutkat tai muuten hankalat
ajolinjat liittyville kevytväylille sekä kokonaan puuttuvat pyöräilyreitit liittyville ajoradoille tai
kevytväylille. Monia liittymiä rakennettaessa ei ole selvästi juuri lainkaan mietitty pyöräilyä,
koska pyörille ei saata olla minkäänlaista reittiä vaikkapa vilkasliikenteisen kadun ylitse.

Tyypillinen liityntäliikenteen ongelma: reunatuet
molemmin puolin liittyvää suojatietä. Kuva on
Heikinkadulta.

Erityisesti talvisin vaatii rohkeutta pyöräillä
korkealta Aholaidan liittymärampilta ahtaaseen
risteykseen Rantaraitille.

4.18 PYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUDET
Reitin varrella suurimmat pysäköinnin haasteet ovat kävelykadun alueella Kompassin
ympärillä, Väinönkadulla ja Aren aukiolla. Näitä on käsitelty tarkemmin esimerkiksi
Mustalammen laatukäytäväselvityksessä.

Ahdasta pysäköintiä Väinönkadulla. Pyöräily Väinönkatua alas ei myöskään ole sallittua.
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4.19 YMPÄRISTÖN MIELLYTTÄVYYS JA VIIHTYISYYS
Ympäristö on reitillä miellyttävin Kauppakadun kävelykadulla, Yrjönkadulla, Kinakujalla,
Matarankadulla, Rantaraitilla ja Kaunisharjun haarareitillä. Näillä osuuksilla meluista ja
stressaavaa autoliikennettä on varsin vähän tai ei ollenkaan, ympäristö on siisti, ja reitin
varrella on runsaasti istutuksia tai muuta kasvillisuutta. Rantaraitilla paikoin ihmetyttää
moottoritien ja kevytväylän välisten istutusten vähäisyys – kunnollisilla istutuksilla
autoliikenteen melu olisi vähäisempää.
Epämiellyttävimpiä osuuksia ovat Ilmarisenkadun alku, Kalevankatu ja Vaajakoskentie
lähes kokonaisuudessaan. Näillä reiteillä on vilkas ja melko kovavauhtinenkin autoliikenne,
ja kevytväylä pääsääntöisesti kulkee aivan ajoradan reunassa.

Rekka jyrää kevytväylän vieressä Kanavuoren
haarareitillä.

Rantaraitilla maisemat ovat pääosin miellyttävät.
Valitettavasti viereiseltä moottoritieltä kantautuu
aika paljon melua.

4.20 YLEISIMMÄT ONGELMAT
Laatukäytävän yleisimmät ongelmat ovat erilaiset pintavauriot (178 kartoitettua ongelmaa),
epäjatkuvuudet (58) ja puutteelliset näkemät (55). Myös liityntäliikenteen ongelmia on
runsaasti (54), mutta ne koostuvat useista tekijöistä. Liittyvät väylät mukaan laskien
haittaavia reunatukia on yhteensä 50 risteyksessä tai liittymässä. Moniongelmaisia
risteyksiäkin on peräti 30. Erilaisia ongelmia kartoitettiin kaikkiaan 484 kohdasta tai väliltä.

195

5. KESKEISET PARANNUKSET LAATUKÄYTÄVÄN KÄYTETTÄVYYDEN
LISÄÄMISEKSI
Ikävä totuus on, että aika lailla kaikilla laatukäytävän reiteillä viereisten autoteiden
käytettävyys on selvästi parempi. Jos autoliikennettä ei olisi, niin autoteiden ajoradoilla
pyöräileminen olisi selvästi kevytväyläreittejä miellyttävämpää ja nopeampaa. Autotiet ovat
tasaisempia, suorempia, ajolinjoiltaan loivempia, asfaltiltaan paremmassa kunnossa,
paremmin opastettuja ja valaistuja, eikä autoteillä ole juuri lainkaan kevytväyläreiteille niin
tyypillisiä jatkuvuusongelmia. Pitäisikin pyrkiä pyöräily- ja jalankulkuväylien käytettävyyden
selvään parantamiseen. Näyttää myös selvältä, että väylien nykyisiä suunnitteluperiaatteita
pitäisi muuttaa – ks. lisätietoja laatukäytäväselvityksen liiteraportista.
Tehokkaimmat toimet keskustan ja Vaajakosken välisen laatukäytävän sekä sen haara- ja
täydentävien reittien käytettävyyden lisäämiseksi on melko helppo listata. Jos saisi valita
yhden käytettävyyttä selvästi parantavan – sekä helposti ja halvalla toteutettavan – toimen,
niin kaikki reittien reunatuet pitäisi poistaa pikimmiten. Tällä päästäisiin jo melko pitkälle.
Myös reittien lukuisia näkemäongelmia olisi helppo vähentää reunustavia kasvustoja
leikkaamalla. Luonnollisesti myös kaikki kymmenet vaaralliset kaivonkannet, railot ja
montut pitäisi tasoittaa pikaisesti.
Vaajakoskentien käytettävyyden parantamiseksi eivät aivan pienet ja helpot toimet riitä.
Vaajakoskentien kevytväylä Halssilasta Kärpänkujalta aina Sulunperäntielle asti pitäisi
lähes kokonaisuudessaan remontoida kiireellisesti. Tällä välillä on melko turha edes tehdä
pieniä paikkauksia, kun koko väylä pitäisi uusia.
Myös täydentävä reitti Rauhalahdesta Jyskään sekä haarareitti Rauhalahdesta Väinölään
Kammintien ja Äijäläntien väliltä pitäisi kunnostaa lähes kokonaisuudessaan. Mahdollinen
täydentävä reitti Vaajakoskentieltä Haapaniementielle olisikin sekin listalla, mutta muiden
reittien tasoista kyseisestä väylästä ei taida saada millään toimenpiteillä.
Viitoituksen käytettävyyttä parantaisi merkittävästi se, jos opastekylttejä sijoitettaisiin jo
ennen risteyksiä. Nykyisellään ongelma on se, että pienehköt viitat ovat erittäin usein
notkelmassa sijaitsevan risteyksen luona – notkelmien vauhtien ja risteysten muun
liikenteen tarkkailemisen vuoksi monia kylttejä ei pysty ajaessaan kunnolla havainnoimaan.
Monet laatukäytävän risteyksistä ovat erittäin ongelmallisia. Risteyksissä on
näkemäongelmia, mutkittelevia ajolinjoja ja jyrkkiä reunatukia. Risteyksiä voitaisiin selvästi
toteuttaa pyöräilyn kannalta parempina ja turvallisempina.
Muutamia selkeästi turvallisuutta lisääviä yksittäisratkaisuita voidaan myös mainita.
Nopeasti arvioituna laatukäytäväreittien vaarallisimpia kohtia ovat Ilmarisenkadun ja
Kalevankadun risteysalue, Tourulantien, Koivurannantien, Saltunlahden ja Kanavuoren
tunnelit, Kammintien, Tahvosentien ja Kuokkalantien risteysalue, Kammintien
liittymäramppi Valmetintielle, Vaajakummun koulun läheinen hiekkapintainen alamäki sekä
Rusokinkadun, Halssilan liittymärampin, Asmalammentien, Sulunperäntien, Niitynpääntien,
Savonmäentien, Vaajatien sekä Vaajakoskentien ja Leppävedentien risteykset. Nämä
kaikki kannattaisi kunnostaa pikaisesti turvallisuuden lisäämiseksi.
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6. UUSI PYÖRÄVÄYLÄ KESKUSTAN JA VAAJAKOSKEN VÄLILLE?
Edellä esitelty reitti – tai käytännössä reitistö – keskustan ja Vaajakosken välillä on nykyisiä
väyliä ajatellen erittäin lähellä parasta mahdollista. Kaikki keskeiset reittivaihtoehdot
Vaajakosken suuntaan on huomioitu, ja reitit on pyritty linjaamaan johdonmukaisesti
mahdollisimman suoria ja tasaisia linjauksia pitkin. Kuitenkaan – vaikka kaikki esitetyt reitit
kunnostettaisiin esitetyllä tavalla – ei vielä voitaisi puhua aivan esimerkillisestä pyöräilyn
valtaväylästä. Tämä on selvää kaikille, jotka ovat kulkeneet autolla tai junalla keskustan ja
Vaajakosken välillä. Vaajakosken moottoritie ja junarata ovat selvästi suorempia,
lyhyempiä ja tasaisempia kuin Vaajakoskentie tai Rantaraittikaan. Keskustan ja
Vaajakosken välille on siis selvästi mahdollista toteuttaa suora, tasainen, selkeä ja
näkemäongelmaton liikenneväylä – ja tällaista pitäisi tavoitella pyöräilyäkin varten.
Pyöräilijä liikkuu omalla lihasvoimalla, joten erityisesti työmatka- ja asiointipyöräilyä varten
tarkoitettujen pääväylien pitäisi olla mahdollisimman suoria ja tasaisia. Työmatka- ja
asiointipyöräilyn kannalta kaikki mutkat, mäet, hidasteet, töyssyt ja esteet tekevät
pyöräilystä raskaampaa ja vähentävät pyöräilyn suosiota.
Miten uusi pyöräväylä sitten pitäisi linjata?
Tärkeintä ja varmastikin myös helpointa olisi toteuttaa uusi väylä Jyskän täydentävältä
reitiltä Sievisenmäentien kärjestä junaradan reunaa palloilukeskus Hutungin lähelle. Jos
suinkin mahdollista, niin väylää kannattaisi jatkaa vielä suoraan Vaajakoskentielle asti.
Tällä linjauksella vältettäisiin kokonaan nouseminen Jyskän ja Vesmannin mäkien päälle.
Hutungin läheltä voitaisiin kulkea Vaajakoskelle, Haapaniemeen, Kaunisharjuun ja
Kanavuoren suuntaan myös olemassaolevia kevytväyliä pitkin, mutta moottoritien
siltaylityksen – ja Vesmanninmäen sivustan – takia tämä vaihtoehto ei ole yhtä tasainen
kuin junaradan reunaa kulkeminen.

Mahdollinen uuden väylän linjaus Sievisenmäentieltä Vaajakoskelle.
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Toiseksi eniten hyötyä uudesta reitistä olisi Rauhalahdessa. Uusi väylä kannattaisi
toteuttaa laatukäytävän toiselta pääreitiltä Koivurannantien eteläkärjestä Valmetintien
kärkeen Jyskän täydentävälle reitille tai, jos suinkin mahdollista, vielä mieluummin vähän
pidemmälle Lähteeläntien lähelle. Osan matkaa tällainen väylä on nykyäänkin olemassa
VTT:n ja Rauhalahden voimalaitoksen välissä, mutta matka tyssää voimalaitoksen portille.
Rauhalahden voimalaitostoiminnan vähentyessä uudelle väylälle varmastikin voisi löytyä
tilaa. Joka tapauksessa oikoreitti olisi Vaajakoskentietä tasaisempi ja miellyttävämpi sekä
Väinölän haarareittiä ja Jyskän täydentävää reittiä suorempi ja tasaisempi.

Mahdollisen uuden väylän linjaus Koivurannantieltä Valmetintielle.

Edellä mainituilla linjauksilla Vaajakoskelle kulkisi suora, tasainen ja laadukas reitti.
Rauhalahteen asti voitaisiin käyttää Rantaraitille linjattua laatukäytävää, Rauhalahdesta
Valmetintielle uutta väylää, sitten Jyskän täydentävää laatukäytäväreittiä ja lopuksi uutta
väylää Sievisenmäentieltä Vaajakoskentielle. Matka Vaajakoskelle, Kaunisharjuun ja
Kanavuoreen lyhenisi arviolta pari sataa metriä ja Haapaniemeen vajaan kilometrin. Ennen
muuta reitti olisi Vaajakoskentietä miellyttävämpi, tasaisempi ja turvallisempi.
Uudet väylät kannattaisi kerralla toteuttaa mahdollisimman laadukkaina – katso
liiteraportista lisätietoja laadukkaiden väylien kriteereistä.
Vastaavista laadukkaista, suorista ja nopeasti kuljettavista keskustan ja taajaman välisistä
pyöräreiteistä on erittäin hyviä kokemuksia eri puolilta Eurooppaa. Väylät ovat
onnistuneesti lisänneet pyöräilyä ja nostaneet pyöräilyn kulkutapaosuutta matkoista.

Uusien osuuksien avulla Vaajakoskelle voisi kulkea suoraa, tasaista ja johdonmukaista reittiä pitkin.

198

7. LOPPUHUOMIOT
Edellä on esitelty sangen kattavasti Jyväskylän keskustan ja Vaajakosken välille
suunnitellun kevyen liikenteen laatukäytävän sekä sen haara- ja täydentävien reittien
linjauksia, nykytilannetta, ongelmakohtia ja parannusehdotuksia.
Ytimekkäästi ja yhtään liioittelematta voi todeta, että Vaajakosken suunnan laatukäytävän
– eli Jyväskylän ja Vaajakosken suunnan välisen pyöräliikenteen – kehittämisessä riittää
vielä paljon tehtävää. Varsinkin laatukäytävän tärkein ydin eli Vaajakoskentien kevytväylä
on lähes kokonaisuudessaan huonossa kunnossa, eikä tällä hetkellä Vaajakoskentielle ole
laadukkaita vaihtoehtojakaan kuin keskustan ja Rauhalahden välisellä osuudella.
Laatukäytävän kunnostamiseksi ja kehittämiseksi kaivattaisiinkin nyt tarmokkaita
toimenpiteitä. Vaajakoskentien väylä pitäisi kokonaisuudessaan kunnostaa pikimmiten,
samoin haarareittien ongelmallisimmat osuudet. Sivussa kannattaisi käynnistää suorasta,
tasaisesta ja miellyttävästä keskustan ja Vaajakosken välisestä reitistä puuttuvien kahden
osuuden suunnittelu.
Reiteittäin priorisoituna Tourulan ja Vaajakoskentien kautta kulkevan väylän ongelmat
pitäisi korjata ensimmäisenä, Kanavuoren, Leppäveden ja Väinölän haarareittien toisena,
Haapaniemen haarareitin ja Jyskän täydentävän reitin kolmantena sekä Rantaraitin kautta
kulkevan pääreitin ja Haapaniemen oikoreitin neljäntenä.
Näkemyksemme on, että raportissa esitetyt parannusehdotukset toteuttamalla pyöräilyä
Vaajakosken suuntaan voitaisiin merkittävästi lisätä.
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