
 
 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 
Yliopistonkatu 18 D 67 

40100 Jyväskylä 
041 544 2195 

pj@jyps.fi 
www.jyps.fi 

 

LAUSUNTO 
3.5.2020 
 

 
AFRY Finland, riina.vayrynen@afry.com 
Keski-Suomen ELY-keskus, jarmo.toikka@ely-keskus.fi 
Laukaan kunta, ari.heikkinen@laukaa.fi  
 
 
JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE LAUKAASSA VÄLILLE 
LAUKKAVIRRANTIE–VIHTAVUORENTIE 
 
Keski-Suomen ELY-keskus ja Laukaan kunta suunnittelevat uutta jalkakäytävää ja 
pyörätietä Laukaassa Kantolantielle 2,3 kilometrin matkalle Laukkavirrantien ja 
Vihtavuorentien välille. Aiemmin on laadittu suunnitelma 1,5 kilometrin matkalle Kantolan 
ja Puustellin välille.  
 
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-16728-kantolantie-jalankulku-ja-pyorailyva
yla-valilla-laukkavirrantie-vihtavuorentie-laukaa  
 

 
Suunnittelussa oleva tieosuus on merkitty vihreällä. Aiemmin suunniteltu osuus on merkitty 
katkoviivalla. Liittyvällä Saviontiellä Vihtavuorentieltä etelään sekä Vihtavuorentiellä on 
heikkotasoiset hiekkapintaiset kävely- ja maastopyöräilytiet. Kantolantiellä Laukkavirrantieltä 
Laukaaseen on uutta hyväkuntoista ja vanhaa huonokuntoisempaa yhdistettyä jalkakäytävää ja 
pyörätietä. 
 
  

 

http://www.jyps.fi/
mailto:riina.vayrynen@afry.com
mailto:jarmo.toikka@ely-keskus.fi
mailto:ari.heikkinen@laukaa.fi
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-16728-kantolantie-jalankulku-ja-pyorailyvayla-valilla-laukkavirrantie-vihtavuorentie-laukaa
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-16728-kantolantie-jalankulku-ja-pyorailyvayla-valilla-laukkavirrantie-vihtavuorentie-laukaa


 
 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 
Yliopistonkatu 18 D 67 

40100 Jyväskylä 
041 544 2195 

pj@jyps.fi 
www.jyps.fi 

 

Pyöräväyläverkon suunnittelu Laukaassa 
 
Laukaan seudulla on suunnitteilla ja toiveissa monia pyöräväyliä: Jyväskyläntielle, 
Vaajakoskentielle, Kantolantielle, Vihtiäläntielle, Suolahdentielle… Monia pätkiä on myös 
toteutettu viime vuosina, osin kirjavalla laadulla ja käytettävyydellä – kaikkia väyliä ei ole 
sujuva kulkea pyörällä. Vanha pyöräväyläverkko on puolestaan varsin huonokuntoista ja 
monin paikoin epäselvää. Käytetyimmät eli Laukaan keskustan alueen pyöräväylät ovat 
epäselvimmät – vuosienkaan kulkemisella keskustan pyöräteitä ei oikein meinaa 
hahmottaa, kun esimerkiksi pyörätie-liikennemerkkejä puuttuu. Laukaan keskustasta 
Jyväskylän suuntaan Jyväskyläntien pyörätie soveltuu seudun kaikista pyöräteistä 
parhaiten vauhdikkaaseen yhtenäiseen etenemiseen, mutta silläkin on pari huonosti 
toteutettua risteystä, näkemäongelmaisia kohtia ja epäselvä alku Laukaassa. Laukaan 
keskustasta Vehniäntielle Suolahdentien pyörätie on aina huonolla hoidolla ja roskainen. 
Lievestuoreella likimain kaikki pyörätiet ovat heikkotasoisia – ja puolet “pyöräteistä” on 
oikeasti vähintään toiseen suuntaan jalkakäytäviä, kun esimerkiksi Liepeentiellä pääosa 
pyörätie-liikennemerkeistä puuttuu. 
 
Mikä on kokonaisnäkemys Laukaan pyöräväyläverkosta, sen kunnosta ja tavoitetilasta? 
Pari vuotta sitten selvitettiin kyselyllä näkemyksiä Laukaan pyöräväylistä, mutta onko 
kyselyn ja muiden tietojen perusteella laadittu tavoitesuunnitelmaa ja toimintajärjestystä? 
 
Vanhat, suurimman käytön ja käyttöpotentiaalin pyöräväylät pitäisi luonnollisesti 
ensimmäisenä Laukaassakin laittaa kuntoon – tätä työtä on selvästi tehty valitettavan 
vähän. Kunnostuksen ohella esimerkiksi opastusta pitäisi parantaa – Laukaassa kulkee 
fillarilla myös paljon retkeilijöitä ja lenkkipyöräilijöitä muualta. 
 
Uusia jalkakäytäviä ja pyöräteitä kannattaa rakentaa vain osuuksille, joilla uusista väylistä 
on oikeasti hyötyä ja ne lisäävät lihasvoimin liikkumista. Uusia pyöräteitä perustellaan 
usein turvallisuudella, mutta ne lisäävät sitä vain jos pyörätiet tehdään kunnolla ja niitä 
myös käytetään. Pyöräväyliä toteutettaessa pitäisi myös olla selvillä tavoiteverkko ja 
kokonaiskuva, jotta väylistä saadaan yhtenäisiä ja jatkuvia eikä ajoradan puolelta toiselle 
pomppivia pätkiä. 
 
Kannattaa myös ottaa huomioon, että Laukaan seutu on Keski-Suomen suosituinta 
maantiepyöräilyaluetta. Kaiketi suurin osa maantiepyörälenkeistä Jyväskylästä suuntautuu 
Laukaaseen. Tiettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden toteutuksessa pitäisi ottaa tämä 
nykyistä paremmin huomioon. Osa pyöräteistä on niin huonokuntoisia ja kapeita, ettei niitä 
voi ajatellakaan pyöräiltäväksi maantiepyörällä ainakaan ryhmän kanssa. Toisin sanoen: 
jos jalkakäytävä ja pyörätie ei tue tällaista pyöräilyä, niin osa pyörällä kulkevista ajaa 
ajoradalla viereisestä pyörätiestä huolimatta. Kukaan ei halua pyöräillä huvikseen autojen 
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seassa, mutta säännönmukaisesti pyöräteiden kapeus, huono kunto ja näkemäongelmat 
pakottavat ajamaan turvallisemmin ajoradalla. Sujuvan, juohevan ja turvallisen ajamisen 
mahdollistavat pyörätiet puolestaan helpottavat ja lisäävät kaikkien kulkemista pyörällä. 
 
Kaiken kaikkiaan Laukaassa on merkittävät mahdollisuudet lisätä sekä kävellen että 
pyörällä kulkemista. Laukaasta pendelöidään paljon Jyväskylään, mutta merkittävä osa 
matkoista on Laukaan taajamien sisäisiä lyhyitä automatkoja – jotka voitaisiin aivan hyvin 
kulkea jalan tai fillarilla. Myös joukkoliikenteen sekä pyöräilyn yhdistämistä voisi 
Laukaassa sujuvoittaa. Tärkeintä sekä kävellen että pyörällä kulkemisen edistämisessä 
on hyvä infra. 
 
http://pyoraliikenne.fi/ 
 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2014-11_jalankulku_pyorailyvaylien_web.pdf 
 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160720/LVM_5_2018.pdf 
 
Kantolantien, Saviontien ja Vihtavuorentien nykyisten jalkakäytävien ja pyöräteiden 
ongelmia 
 
Suunniteltu uusi jalkakäytävä ja pyörätie liittyy Vihtavuoren suunnalla Vihtavuorentiehen ja 
Saviontiehen sekä Laukaan suunnalla suunniteltuun uuteen jalkakäytävään ja pyörätiehen 
ja lähempänä Laukaan keskustaa edelleen nykyisiin Kantolantien jalkakäytäviin ja 
pyöräteihin. 
 
Kaikilla edellä mainituilla jalkakäytävillä ja pyöräteillä on ongelmia. Nämä väylät 
luonnollisesti pitäisi laittaa kuntoon, jotta uusista jalkakäytävä- ja pyörätieosuuksista 
vanhojen väylien keskellä saisi suurimman hyödyn. Jotta ihmiset kulkevat pyörällä, niin 
pyöräteiden pitää olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin viereisten ajoratojen. 
 
Saviontiellä Vihtavuorentien risteyksestä Vihtasillan risteykseen on “pyörätie” toisella 
puolella ajorataa kuin suunniteltu uusi jalkakäytävä ja pyörätie. Saviontien väylä on kapea 
ja hiekkapintainen kävely- ja maastopyöräilypolku, joten sitä ei voi käyttää 
kapearenkaisilla pyörillä.  
 
Samoin Vihtavuorentien jalkakäytävä ja pyörätie on kokonaisuudessaan Laukaantielle asti 
aivan liian kapea sekä huonokuntoinen ja jopa paikoin vaarallinenkin osittaisine 
sorapintoineen, railoineen, monttuineen, töyssyineen ja näkemäongelmineen. 
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Kävely- ja pyöräilypolkua Saviontiellä 
Kantolantien ja Vihtavuorentien risteyksestä 
Vihtasillan suuntaan.  

 
Vihtavuorentien hiekkapintaista jalkakäytävää 
ja “pyörätietä”. Kommentoitavassa 
Kantolantien tiesuunnitelmassa on suunniteltu 
jalkakäytävä ja pyörätie tästä risteyksestä 
oikealle. 

 
Kantolantien nykyinen jalkakäytävä ja pyörätie Laukaan keskustan lähellä on liian kapea, 
huonokuntoinen, paikoin näkemäongelmainen ja keskustan päässä kulkulinjauksiltaan 
epäselvä. Kantolantien pyörätie ei yhdisty kunnolla ja juohevasti Laukaan keskustaan. 
 
Ketomaantien risteyksessä hyötykeräyspiste aiheuttaa näkemäongelman. Myös 
Rinteeläntien risteyksessä on näkemäongelmaa. 
 
Uudempi Kantolantien jalkakäytävä ja pyörätie on kohtuullisen hyvä. Väylä on vanhoja 
väyliä leveämpi, joten sitä on miellyttävämpi kulkea pyörällä. Pari mutkaa on linjattu 
hieman liian jyrkästi ja muutamassa kohdassa on näkemäpuutteita sekä hiekkaa 
jalkakäytävällä ja pyörätiellä. 
 
Parista Kantolantien ylityksestä rannan asuinalueille puuttuvat pyörätien merkit, joten 
liikennesääntöjen mukaisesti toimittaessa Kantolantie pitää ylittää ajoratojen kautta. 
 
Kuten todettua, niin nämä nykyisten pyöräteiden ongelmakohdat pitäisi kunnostaa, jotta 
uusista jalkakäytävistä ja pyöräteistä vanhojen väylien keskellä saisi täyden hyödyn. 
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KOMMENTTEJA LAUKKAVIRRANTIEN JA VIHTAVUORENTIEN VÄLISEN 
JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN SUUNNITELMASTA 
 
Jalkakäytävän ja pyörätien puoli 
 
Materiaaleissa mainittiin, että suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin jalkakäytävän ja 
pyörätien sijoittamista osan matkaa ajoradan toiselle puolelle. On hyvä, ettei tähän 
päädytty – näin saadaan edes jotensakin jatkuva ja yhtenäinen pyöräväylä Kantolantielle.  
 
Yksi merkittävimpiä käytettävyysongelmia Keski-Suomen pyöräteillä on se, että monet 
pyörätiet pomppivat ajoradan puolelta toiselle. On selvää, ettei pomppiminen ole 
pidempimatkaisen pyörällä kulkemisen kannalta mitenkään järkevää – ja tällainen 
pomppinen kannustaa aina ajamaan osan matkaa ajoradalla. Muutaman sadan metrin 
pätkät ajoradan eri puolilla ovat aivan liian lyhyitä. Sujuvan pyörällä kulkemisen kannalta 
pitää tavoitella mahdollisimman pitkiä ja yhtenäisiä 1- ja 2-suuntaisten pyöräteiden sekä 
muiden pyöräväylien linjoja. 
 
Jalkakäytävän ja pyörätien leveys, välikaista sekä valaistus 
 
Uuden väylän leveydeksi on suunniteltua 3 metriä. Leveys voisi olla 3,5 metriäkin, jotta 
kohtaamis- ja ohitustilanteet väylällä olisivat selkeitä ja turvallisia. 
 
Väylä on suunniteltu toteutettavaksi yhdistettynä. Väylälle kannattaa toteuttaa eri suuntiin 
kulkevien kaistojen maalaukset, tämä parantaa osaltaan kohtaamis- ja ohitustilanteiden 
turvallisuutta. 
 
Jalkakäytävän ja pyörätien sekä ajoradan väliin on jäämässä pääosin 5 metriä 
viheraluetta välikaistaksi. Tämä on hyvä ratkaisu, näin ajoradan roskat ja aurauslumi eivät 
heti siirry jalkakäytävän ja pyörätien puolelle. Välikaistattomilla osuuksilla pitää kiinnittää 
erityistä huomiota jalkakäytävän ja pyörätien säännölliseen auraukseen ja puhdistukseen. 
Esimerkiksi ajoradassa kiinni olevat Suolahdentien pyörätie Laukaasta luoteeseen ja 
Jyväskylän Vaajavirran pyörätie ovat jatkuvasti niin roskaisia, että pyörällä on vaikeuksia 
ajaa niitä turvallisesti. 
 
Valaistus on välikaistallisilla osuuksilla suunniteltu sijoitettavaksi ajoradan puolelle. Jos 
ympärivuotista kävellen ja pyörällä kulkemista halutaan edistää, niin tietysti valaistus 
pitäisi toteuttaa jalkakäytävän ja pyörätien puolelle. Autoissa on tehokkaat valot, pääosalla 
kävellen ja pyörällä kulkevista ei. Voisiko osuudella pilotoida liiketunnistimellisia 
jalkakäytävän ja pyörätien valaisimia? 
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Uuden väylän suunniteltu poikkileikkaus välikaistallisilla osuuksilla. Valaistus ei yleensä ole 
tällaisilla osuuksilla riittävää jalkakäytävän ja pyörätien puolella. Jalkakäytävä ja pyörätie pysyy 
yleensä puhtaampana kuin aivan ajoradan viereen sijoitettuna. 
 
 

 
Uuden väylän suunniteltu poikkileikkaus, kun ajorata sekä jalkakäytävä ja pyörätie sijoittuvat 
vierekkäin. 
 
  

 

http://www.jyps.fi/


 
 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 
Yliopistonkatu 18 D 67 

40100 Jyväskylä 
041 544 2195 

pj@jyps.fi 
www.jyps.fi 

 

Sivuliittymät 
 
Jalkakäytävään ja pyörätiehen liittyvät tonttien ja sivukatujen liittymät pitää asfaltoida 
riittävän pitkälle. Jalkakäytävät ja pyörätiet kannattaa mieluusti myös toteuttaa korotettuina 
liittymien kohdalla. Näin soraa ei pääse valumaan jalkakäytävän ja pyörätien puolelle – 
tämä tekee pyörällä kulkemisesta turvallisempaa ja helpottaa väylän kunnossapitoa.  
 
Monella jalkakäytävällä ja pyörätiellä liian lyhyesti asfaltoidut liittymät pilaavat pääväylän 
pyörätien käytettävyyden – liittymistä siirtyy valumavesien ja autojen mukana pyörätielle 
soraa, joka sitten aiheuttaa vaaratilanteita tai jopa kaatumisia. Esimerkiksi nykyinen 
Puuppolantien pyörätie on vaarallinen kuljettava fillarilla liittymistä valuvan soran vuoksi. 
 
Korkeuserot ja pituusleikkaus 
 
Hyvin toteutettu jalkakäytävä ja pyörätie on vähintään yhtä tasainen kuin viereinen ajorata, 
kävellen ja pyörällä kulkemista vakavasti edistettäessä mieluusti tasaisempi. 
 
Todella monella kadulla ja tiellä pyörätie on selvästi mäkisempi kuin viereinen ajorata – 
tämä kertoo suunnittelun vääristä preferensseistä eli moottoriajoneuvoliikenteen 
ensisijaisuudesta. Tällaisilla ratkaisuilla on luonnollisesti turha tavoitella kävellen ja 
pyörällä kulkemisen yleistymistä. 
 

 

 
Pituuskaltevuudet uuden suunnitellun väylän alku- ja loppuosuuksilla. Ajoradan profiili on merkitty 
katkoviivalla.  
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Kantolantien uudella jalkakäytävällä ja pyörätiellä profiili olisi käytännössä sama kuin 
viereisellä ajoradalla. Jyrkin mäkikohta olisi pituuskaltevuudeltaan 9,9 %. Väylällä olisi 
myös 7,9, 6,5 ja 6,1 prosentin jyrkkyyksiä. Tällaiset pituuskaltevuudet ovat sinällään 
työmatka- ja asiointipyöräilyn kannalta liikaa. Kuten valtakunnallisessa Jalankulku- ja 
pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeessa todetaan: 
 
“Pituuskaltevuuden suositusarvo on enintään 5 %, mikä on esteettömyysvaatimus 
erikoistasolla. Pituuskaltevuuden maksimiarvo on 8 %, mikä on esteettömyysvaatimus 
perustasolla.” 
 
Uuden väylän profiilia pitää vielä pyrkiä tasoittamaan. 
 
Kantolantien ja Vihtavuorentien risteys 
 

 
Vihtavuorentie on kuvan vasemmassa ylälaidassa. Jalkakäytävän ja pyörätien linjausta 
risteyksessä pitää ehdottomasti oikaista. 
 
Karttamerkintöjen perusteella Vihtavuorentien ylitykseen näyttäisi olevan tulossa pyörätien 
jatke. Ylitys ilmeisesti toteutetaan korotettuna ja ns. pyöräsuojatien merkillä B7 
varustettuna? Ylityksestä ei sinällään saa kovin hyvää ilman Vihtavuorentien 
jalkakäytävän ja pyörätien korottamista lähemmäs ajoradan tasoa. 
 
Pyörätien linjausta Vihtavuorentien risteyksessä pitää ehdottomasti oikaista. Esitetyn 
kaltaiset mutkat heikentävät pyöräteiden käytettävyyttä, aiheuttavat ajamista 
vastaantulijoiden kaistalla ja heikentävät näkyvyyttä viereiselle ajoradalle.   
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Mutkat jalkakäytävällä ja pyörätiellä 
 

 
 

 
Jalkakäytävälle ja pyörätielle on linjattu muun muassa liittymien yhteyteen tarpeettoman jyrkkiä 
mutkia. Nämä pitää oikaista. 
 
Jalkakäytävälle ja pyörätielle on linjattu muutama tarpeettoman jyrkkä mutka. Näitä mutkia 
on suoristettava. Erityisesti liittymien kohdalla mutkat aiheuttavat keskittymisen väylällä 
pysymiseen muun liikenteen ja liittymän tarkkailun sijasta. 
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Myös aiemmin tiesuunnitellulla Kantolantien jalkakäytävällä ja pyörätiellä, josta emme 
muiden kiireiden vuoksi ennättäneet jättää lausuntoa tai muistutusta, on vastaavia mutkia, 
joista olisi hyvä päästä eroon ennen rakentamista. Esim. Leppäläntien kohdalla on aivan 
liian jyrkkä mutka, joka heikentää pyörätien käytettävyyttä ja turvallisuutta selvästi – 
pyöräilijä on jopa osan aikaa selin viereiseen ajorataan nähden. Rakentamissuunnittelun 
yhteydessä nämä ongelmat kannattaa korjata. 
 
Kuten valtakunnallisessa Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -ohjeessa todetaan: 
 
“Risteystä lähestyttäessä liikkujan tulee pystyä hahmottamaan helposti ja nopeasti, miten 
risteys ylitetään. Selkeät, suorat ja riittävän loivat risteämiset parantavat erityisesti 
pyöräilyn sujuvuutta.“ 
 
Säännönmukaisesti pyöräteiden toteutuksessa aliarvioidaan pyörällä kulkevien nopeuksia 
ja toteutetaan senkin vuoksi liian jyrkkiä mutkia. Kuka tahansa pyörällä kulkeva pääsee 
nykyään sähköpyörien ansiosta joka paikassa ajamaan 25 km/t ja keveillä nykyaikaisilla 
pyörillä tasamaalla moni pystyy ajamaan 30 km/t. Alamäissä vauhdit ovat luonnollisesti 
suurempia. Kantolantien kaltaisilla taajamien välisillä nopean pyöräilyn välillä pitää käyttää 
vähintään 30 km/t -mitoitusnopeutta. 
 
 
 
Teemu Tenhunen 
puheenjohtaja 
 
Annimaria Valli 
liikenneryhmän vetäjä 
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 
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