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Jyväskylän pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamisja suunnitteluhistoria
Esipuhe
Käsillä olevassa muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun päätie- ja katuverkon kehitystä sekä toteutuneita
ja toteuttamatta jääneitä kehittämissuunnitelmia runsaan viidenkymmenen vuoden ajanjaksona vuodesta
1960 alkaen tähän päivään saakka. Muistio on tausta-aineistoa Leo Kososen Suomen Ympäristökeskuksessa
johtamalle Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -projektille, josta käytetään myös nimeä UF- tai Urban Fabrics -projekti . UF-projektin tavoitteena on luoda uutta kaupunkiteoriaa ja tuottaa siihen tukeutuva käytännön sovellusmalli kaupunkien kokonaisvaltaisen kehittämisen ja suunnittelun avuksi. Perustana on uusi
ajattelutapa, joka tunnistaa kaupungeissa kolme kokonaisvaltaista ja päällekkäistä kaupunkijärjestelmää:
autokaupungin, joukkoliikennekaupungin ja jalankulkukaupungin. Se poikkeaa vallitsevista ajattelutavoista,
joissa kaupunkia käsitellään yhtenä kokonaisjärjestelmänä tai kokonaisjärjestelmän osajärjestelminä. Lisätietoa UF-projektista löytyy nettisivulta www.urbanfabrics.fi.
UF-projektissa on selvitetty ja analysoitu neljän keskisuuren kaupungin – Kuopion, Oulun, Jyväskylän ja Lahden – maankäytön kehitystä ja suunnitteluhistoriaa jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Myös päätie- ja katuverkon kehitys- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava taustaselvitys on laadittu
kaikista neljästä kaupungista. Kustakin kaupungista on laadittu pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava muistio sekä karttasarja tie- ja katuverkosta sekä sen kehityksestä. Tarkastelua jaksottaneet poikkileikkausvuodet ovat olleet 1960, 1975, 1990 sekä 2005.
Muistio ja karttasarja sisältävät kuvauksen kunkin poikkileikkausvuoden tie- ja katuverkosta sekä seuraavan
15-vuotisjakson suunnitelmista. Mukaan on pyritty saamaan myös toteutumatta jääneet suunnitelmat ja
tielinjaukset. Kuvia tarkasteltaessa on huomattava, että karttasarjan kaikkien eri poikkileikkausvuosien tieja katuverkkoa esittävien kuvien taustalla on nykytilanteen mukaiset taajamarajaukset ja rautatiet. Tarkastelussa käytetty tieluokitus (pääväylä, seudullinen/alueellinen tie- tai katu) palvelee vain tätä tarkastelua
eikä suoraan vastaa nykyisiä eikä tarkasteluvuosien hallinnollisia tai toiminnallisia luokituksia. Katuverkosta
kartoille on pyritty ottamaan mukaan kulloisetkin pääkadut tai vähintäänkin sisääntulo- ja läpikulkuliikenteen kannalta keskeiset reitit. Pääväylien eli pääteiden ja niiden osana/jatkeena olevien katujaksojen osalta
on pyritty kuvaamaan väylien kulloistakin teknistä tasoa jaottelulla 2-ajoratainen väylä eritasoliittymin, 2ajoratainen väylä tasoliittymin, 1-ajoratainen moottoriliikennetie ja muu päätie. Muun verkon osalta teknistä tasoa ei ole kuvattu.
Selvityksen lähdeaineistona ovat olleet muun muassa kaupunkiseutujen tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelmat, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaava-aineistot sekä yksittäisten teiden rakentamista ja parantamista eri vaiheissa koskevat suunnitelmat. Korvaamattomia lähteitä ovat olleet myös teiden ja tienpidon
historiaa käsittelevät julkaisut ja nettisivustot sekä erilaiset vanhat kartta-aineistot. Kartta-aineistoja lukuun
ottamatta käytetyt lähteet on mainittu lähdeluetteloissa. Lisäksi arvokkaita täydennyksiä ja korjauksia ovat
esittäneet kaupunkien ja ELY-keskusten liikenteen ja maankäytön suunnittelijat. Silti historiatiedot voivat
sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Esimerkiksi teiden valmistumisvuosi voi jossain lähteessä olla liikenteelle avaamisvuosi, toisessa lopullinen valmistumisvuosi.
Muistiot ja kartat on laadittu Linea Konsultit Oy:ssä. Jyväskylää koskevasta tekstistä on vastannut Sakari
Somerpalo ja kartoista Jaana Martikainen. Työn tilaajina ovat olleet Liikennevirasto sekä Pohjois-Savon,
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut Matti Holopainen
Liikennevirastosta.

1

12.9.2013
S.Somerpalo

1960–1975
Jyväskylä maantieteellinen sijainti usean eri suuntiin johtavan päätien solmukohtana on merkinnyt sitä, että
päätieverkon laajemmilla linjaus- ja numerointimuutoksilla on ollut iso merkitys kaupunkiseudun tieverkon
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Vuonna 1960 valtatie 4 oli numeroitu Päijänteen länsipuolitse Lahdesta Jämsään (nykyinen valtatie 24),
jossa siihen yhtyi Tampereen suunnasta tuleva valtatie 9. Nelostie kulki Jämsästä edelleen Jyväskylään nykyistä valtatien 9 linjaa ja jatkui vuonna 1959 avattua uutta Äänekoskelle johtavaa tielinjaa pitkin pohjoiseen. Sitä ennen nelostie oli kulkenut Jyväskylästä pohjoiseen Laukaan kautta (nykyinen seututie 637).
(Grönroos 2012)
Päijänteen itäpuolinen tieyhteys Lahteen oli numeroltaan kantatie 59. Toivakan lounaispuolella siihen yhtyi
Mikkelin suunnasta nykyistä maanteitä 4421 pitkin Toivakan kirkonkylän kautta kulkenut valtatie 13. Jyväskylän pohjoispuolella valtatien 13 reitti kulki nykyisiä teitä 630 ja 6304 pitkin Uuraisten kautta Saarijärvelle.
(Grönroos 2012)
Päätiereitti Jyväskylästä itään (silloin kantatie 69) kulki Laukaan kautta jatkuen Konneveden ja Rautalammen kautta Suonenjoelle (nykyisin seututie 637 ja kantatie 69). Suonenjoelta tie jatkui nykyistä 9-tien reittiä
Kuopioon (Wikipedia: Valtatie 9, 2012). Reitti länteen(nykyinen valtatie 23 ja 18) kulki Petäjäveden ja Keuruun kautta vielä vanhaa maantielinjaa pitkin (Grönroos 2012).
Jyväskylän ruutukaavakeskustan läpi liikenne kulki Vapaudenkatua ja Jyväskylänkatua (nykyinen Yliopistonkatu) pitkin. Sisääntuloreitteinä toimivat etelän suunnasta Korkeakoskentie-Keljonkatu, lännestä Vesangankatu-Voionmaantie, pohjoisesta Taulumäentie ja edelleen Puistokatu sekä Rajakatu-Tapionkatu-Harjukatu,
idästä Vaajakoskentie.
Jyväskylän läpikulkuliikenteen suunnitelmat ennen 1960-lukua
Jyväskylän ohittavia kiertoteitä oli kaavailtu TVL:n suunnitelmissa vuodesta 1946 lähtien. Yleisölle tiesuunnitelmat esiteltiin vuonna 1951. Keljosta Tuomiojärven länsipuolitse pohjoiseen Saarijärventielle linjattu
läntinen kiertotiesuunnitelma oli osa Helsingin ja Oulun välistä valtatietä. Vaajakosken sillalta Aittovuoren
pohjoispuolitse Palokkjärven itäpuolelle ja edelleen Palokkajärven ja Alvajäven välistä linjattu itäinen kiertotiesuunnitelma puolestaan oli osa Mikkelin ja Kokkolan välistä valtatietä. Valtateiden yhdistäjiksi suunniteltujen kiertoteiden rakentamisesta luovuttiin kuitenkin 1950-luvun puoleen väliin mennessä. Niiden tarve
todettiin kyseenalaiseksi, koska Jyväskylän ohittavan liikenteen osuus liikenteestä oli pieni. (Hujanen 1989)
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Kuva 1. Jyväskylän ydinkeskustan ohittavat läntisen ja itäisen kiertotien linjaukset vuoden 1951 suunnitelman mukaan (Hujanen 1989).
Samaan aikaan Jyväskylän etelä- ja pohjoispuolella toteutetut tieratkaisut ulottivat uusitun nelostien kaupungin molempiin päihin. Pohjoisessa vuonna 1959 avattu uusi nelostie Äänekoskelta suoraan Jyväskylään
rakennettiin Palokkajärven ja Tuomiojärven väliin Löylyjoelle saakka. Etelässä vuosien 1956–1963 aikana
uusittu Jämsän ja Jyväskylän välinen valtatieosuus päättyi Keljoon. Muuramen rajan ja Jyväskylän välinen
Keljonkankaan taajaman ohittava osuus valmistui vuonna 1960. (Keski-Suomen teillä 1997, Grönroos 2012).
Nämä tiet olivat jo rakenteilla, kun Keski-Suomen tiepiiri aloitti Jyväskylän läpikulkutien suunnittelun vuonna 1957 (Hujanen 1989).
Läpikulkutiesuunnitelman mukaan tie toteutettaisiin moottoritietasoisena 2-ajorataisena, pääosin eritasoliittymin varustettuna väylänä Keljosta Keskussairaalantielle, siitä yliopiston aluetta sivuten ja edelleen
harjujen takarinteitä pitkin Tuomiojärven rannan kautta Taulumäelle. Taulumäelle olisi tullut suuri liikenneympyrä, josta liikenne olisi jakautunut viiteen suuntaan: nelostie pohjoiseen ja etelään, tie Taulumäelle,
tie Laukaaseen sekä tie Tourujoen vartta pitkin Vaajakoskelle. Jyväskylän kaupunki ei kuitenkaan kannattanut suunnitelmaa, vaan oli tässä vaiheessa katuverkon kehittämisen kannalla ja halusi nelosien tuotavaksi
Keskussairaalantieltä Yliopistonkadun päähän, mistä se olisi mainittua katua pitkin jatkunut Puistokadulle ja
edelleen Taulumäelle. (Hujanen 1989, Varmavuo 2007)
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Suunnitelmassa kaupungin keskustaan tuotu tie oli maaseutualueen moottoritietyyppi leveine pientareineen, keskikaistoineen ja eritasoliittymineen. Malli on nähtävissä toteutetussa osassa KeIjosta Keskussairaalantielle (nykyisin saneerattu kaduksi). Kevyemmällä ja liikennevaloin varustetulla ratkaisulla olisi ollut
paremmat läpimenomahdollisuudet, mutta ns. kaupunkimoottoritietyyppiä ei TVH:ssa tuohon aikaan tunnettu ja liikennevaloja TVH ei hyväksynyt yleisille teille vielä 1960-luvullakaan. Vaikka ratkaisussa ajoradat
harjualueilla oli suunniteltu porrastetuiksi, olisi tie pirstonut maisemia melkoisesti ja Tourujokilaakso menettänyt luonnonsuojelullisen luonteensa. Kaupungin päättäjät puolestaan halusivat vielä uskoa, että läpikulku raskaine liikenteineen voitaisiin hoitaa keskustan katuverkon varassa. (Varmavuo 2007)

Kuva 2. Jyväskylän keskustan tie- ja katuverkko vuonna 1960-luvun alussa (Jyväskylän matkailukartta 1963,
lähde Timo Meriluoto: http://koti.kapsi.fi/timomeriluoto/KARTAT/JyväskyläA4/ ).
Läpikulkuliikenteen suunnitelmat ja toteutuneet hankkeet 1960–1975
Jyväskylän liikennesuunnittelua jatkettiin vuonna 1959 alkaneen kaupungin ja maalaiskunnan yhteisen
yleiskaavatyön puitteissa. Yleiskaavoitusta teki professori Olli Kivisen toimisto ja liikennesuunnittelijaksi oli
valittu Insinööritoimisto Pentti Polvinen. Liikennesuunnittelu oli konsultin ohella täysin TVL:n keskushallintojohtoista (Varmavuo 2007). Liikenneratkaisujen osalta kaupunki ja TVL olivat yhtä mieltä nelostien linjasta
Keljosta Keskussairaalantielle, jonka kaupunki hyväksyi vuoden 1959 lopussa, mutta Keskussairaalantien ja
Taulumäen välisen osuuden ratkaisusta kaupunki ei halunnut tehdä päätöstä ennen yleiskaavatutkimusten
valmistumista. Mietittäväksi jätettiin myös itäänpäin johtavan maantien suunta. Vaihtoehtoina olivat Aittomäen pohjoispuolitse tai rautatien eteläpuolella Jyväsjärven ja Pohjois-Päijänteen rantamaastoja pitkin
kulkevat linjaukset. (Hujanen 1989)
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Yleiskaavatyössä hahmoteltiin vaihtoehtoja harjun takana kulkevalle läpikulkutielle. Jo tällöin, vuonna 1960,
esitettiin yhdeksi nelostien suuntavaihtoehdoksi nykyistä Rantaväylää noudatteleva linjaus Keljosta Jyväsjärven ja rautatiealueen välistä reittiä Lutakon alueelle ja edelleen Tourulaan. (Hujanen 1989)
Valtioneuvosto päätti moottoritien rakentamisesta Keljon ja Keskussairaalantien välille vuoden 1962 alussa.
Keski-Suomen ensimmäinen, vajaan kahden kilometrin pituinen moottoritie (Länsi-Päijänteentie, nykyisin
katu) avattiin liikenteelle sorapintaisena vuonna 1965 ja samalla nelostie siirtyi Korkeakoskentieltä uudelle
tielle. Jo tien rakentamisaikana yleiskaavatyön yhteydessä vahvistui käsitys, jonka mukaan läpikulkutietä ei
voida rakentaa ollenkaan Harjun takaa kulkevien suunnitelmien mukaisesti. Moottoritiejakson rakentaminen oli kuitenkin jo niin pitkällä, että hanke katsottiin parhaaksi toteuttaa valmiiksi. (Hujanen 1989)
Vuoden 1963 alussa Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin läpi ei saa rakentaa moottoritietä. Näin kaupunki lopullisesti hylkäsi TVL:n läpikulkutiesuunnitelman. Kaupunki esitti sisääntuloteiden
tekemistä moottoriteinä jo rakenteilla olevan Länsi-Päijänteentien tapaan. Pohjois-eteläsuuntainen tieyhteys esitettiin johdettavaksi kaupungin ohi Laajavuoren länsipuolitse. Kaupungin esitykseen sisältyi myös
ajatus idän suunnan sisääntulotiestä, joka kulki Jyväsjärven pohjoisrantaa pitkin Tourujoelle. Lisäksi esityksessä hyväksyttiin itä-länsisuuntainen tielinja Kuokkalan ja Äijälänniemen kautta sekä Jyväsjärven yli Lutakkoon rakennettava silta. (Hujanen 1989)
Samaan aikaan kun läpikulkutien suunnittelu oli jäänyt kaupungin yleiskaavatyössä pohdittavaksi, TVL oli
alkanut tutkia itä-länsi-suuntaisen tien rakentamismahdollisuuksia Jyväsjärven eteläpuolelle. Tieyhteyttä
itään Pieksämäen ja Kuopion suuntiin suunniteltiin Keljosta Kuokkalan ja Haapaniemen kautta Kanavuoreen
nykyiseen valtatien 9 ja 4 liittymään. Tämän suunnittelun yhteydessä Keski-Suomen tiepiirissä esitettiin
vuonna 1962 ajatus, että myös nelostie ja pohjois-eteläsuuntainen liikenne voitaisiin ohjata Jyväsjärven
eteläpuolitse. Tieyhteys kulkisi Keljosta Kuokkalaan yhdessä itäsuunnan tien kanssa ja kääntyisi Kuokkalasta
pohjoiseen jatkuen Vaajakosken länsipuolitse Laukaantielle ja edelleen vanhalla nelostielinjalla kohti Suolahtea. (Hujanen 1989)
Suunnitelma hyväksyttiin TVL:ssä ja vuonna 1964 myös Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta hyväksyivät
suunnitelman periaatteet. Lisäksi kaupunki esitti Keuruun ja Petäjäveden suunnalta tulevan uuden maantien (nykyinen valtatie 18/23) ohjaamista keskustaan johtavan Vesangantien sijasta uuteen nykytien mukaiseen linjaukseen Köhniönjärven ja ratalinjan eteläpuolitse Keljoon. (Hujanen 1989) Uusi linjaus Köhniönjärven eteläpuolitse valmistui vuonna 1969 (Grönroos 2012).
Nelostiesuunnitelmat sen sijaan eivät edenneet toteutusasteelle. Uuden valtatien rakentaminen Jyväskylän
ja Äänekosken välille Laukaan kautta hieman aiemmin valmistuneen suoran tieyhteyden rinnalle oli kustannuksiltaan epärealistinen vaihtoehto ja herätti lisäksi vastustusta Äänekoskella. Lisäksi nelostien odotettiin
siirtyvän Päijänteen itäpuolelle tielaitoskomitean jo vuonna 1954 antaman suosituksen mukaisesti (mikä
toteutui vasta Lahti-Heinola-Lusi moottoriväylän valmistuttua vuonna 1996), jolloin nelostien linjaaminen
Kuokkalan kautta olisi turhaa. Mikkelin suunnan tieyhteyssuunnitelmasta jäi muistoksi Kanavuoren liittymän kaareva ramppi. (Hujanen 1989, Varmavuo 2007)
Yleiskaavaa valmisteleva Olli Kivinen esitti vuonna 1963 julkisesti ajatuksen, että nelostie voitaisiin johtaa
Jyväsjärven ranta-alueen kautta ja ratapihan yli Tourujoen suulle. Vuoden 1964 yleiskaavaluonnoksessa ja
sen pohjana olleessa Polvisen liikennesuunnitelmaluonnoksessa nelikaistaisen, eritasoliittymin varustetun
läpikulkutien linjaus noudatteli kuitenkin lähes samaa linjaa TVL:n läpikulkutiesuunnitelman kanssa lukuunottamatta Taulumäen kohtaa, jossa tie oli linjattu Tuomiojärven rannan sijasta Rajakatua pitkin. Kuokkalaan
suunnitellulle asuntoalueelle esitettiin kahden autoliikenteen sillan rakentamista, toinen Lutakosta nykyisen sillan tapaan ja toinen Mattilanniemen pohjoispuolelta . Yleiskaava- ja liikennesuunnitelmaluonnoksiin
sisältyi myös Kuokkalan ja Haapaniemen kautta Mikkelin suuntaan johtanut tieyhteys. Yleiskaavaluonnok5
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sen uusi liikenteellinen ajatus oli Jyväskylän sisääntuloteiden yhdistäminen keskustaa ympäröivällä kehällä.
Sen kulmakohtia olivat eritasoristeykset Rajakadulla, Voionmaankadulla ja Keskussairaalantiellä ja siihen
sisältyi osittain uusi, nykyisen Rantaväylän suuntainen tie Keljosta Lutakkoon ja sieltä edelleen ratapihan yli
Rajakadun suuntaan. (Hujanen 1989, Jyväskylä yleiskaava 1968)
Vuoden 1966 alussa valtuusto hyväksyi Polvisen liikennesuunnitelman yleiskaavan pohjaksi. Hyväksytyssä
suunnitelmassa Taulumäen kohdan ratkaisuna oli Tuomiojärven ylitys sillalla. Lopullinen Jyväskylän kaupunkiseudun liikennesuunnitelma valmistui vuonna 1968. Kaupungin esityksestä suunnitelmaa tarkistettiin
Taulumäen kohdalla ja liian kalliina pidetystä Tuomiojärven ylityksestä luovuttiin ja läpikulkutie linjattiin
Hongikonharjua pitkin. Valtuusto hyväksyi suunnitelman elokuussa 1968. (Hujanen 1989, Jyväskylän kaupunkiseudun… 1968)

Kuva 3. Polvisen liikennesuunnitelman ja vuoden 1968 yleiskaavan mukainen suositusverkko vuoteen 1990
mennessä (Jyväskylä yleiskaava 1968, kaupunki ja maalaiskunta, 1968).
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Kuva 4. Polvisen liikennesuunnitelman mukaisia mahdollisia ohjetilanteen jälkeisiä tiesuuntia (Jyväskylän
kaupunkiseudun liikennesuunnitelma 1968. Insinööritoimisto Pentti Polvinen, 1968).
Kaupunkiseudun liikennesuunnitelman ja yleiskaavan keskeisiä liikenneratkaisuja olivat:
- pohjois-eteläsuuntainen Harjun takaa kulkeva läpikulkutie, joka samalla toimii pääsisääntuloväylänä
etelästä Päijänteen länsipuolelta ja pohjoisesta Laukaan suunnasta. Valtatien 4 suunta liittyi ohitustiehen Taulumäen koillispuolella nykyisen Nelostien ja Lohikoskentien liittymän kohdalla. Yleiskaavan liikennetekstin mukaan ”ratkaisu perustuu siihen, että varsinainen pohjois-eteläsuuntainen
ohikulkuliikenne on varsin vähäinen keskustaan pyrkivään liikenteeseen verrattuna, jota varten tarvitaan joka tapauksessa korkealuokkainen väylä keskustan länsipuolelle, jolloin on tarkoituksenmukaista sijoittaa samalle väylälle myös keskustan ohittava liikenne, joka lisää sen kuormitusta verraten vähän” (Jyväskylä yleiskaava 1968).
- Jyväskylän pohjoisrantaa seuraava ja läpikulkutiehen Harjun pohjoispuolelle eritasoliittymän kautta
liittyvä moottoriväylä Vaajakoskelle, joka on samalla sisääntuloväylä Päijänteen itäpuolelta ja Pieksämäen suunnalta sekä
- Keljosta valtatien 23 uuden linjan jatkona Kuokkalan kautta Jyskään Vaajakosken väylälle jatkuva
moottoriväylä, joka muodostaa keskustan eteläpuoleisen ohitustien sekä Kuokkalan alueen pääväylän. (Jyväskylän kaupunkiseudun… 1968)
Liikennesuunnitelmaan ja yleiskaavaan sisältyi myös Rantaväylän tulevaa linjaa noudattava, paikallista liikennettä palveleva ns. ”rantatie” Keljonlahdelta rautatien vieressä Lutakkoon ja edelleen Seppälän alueelle
sekä Jyväsjärven ylittävä silta Lutakosta Kuokkalaan. Mattilanniemen kohdalle esitettiin jalankulku- ja pyöräilysiltaa Jyväsjärven yli. (Jyväskylän kaupunkiseudun… 1968, Jyväskylä yleiskaava 1968)
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Kuva 5. Polvisen liikennesuunnitelman ja vuoden 1968 yleiskaavan mukainen keskustan liikenneverkko
vuonna 1990 (Jyväskylä yleiskaava 1968, kaupunki ja maalaiskunta, 1968).
Kaikki Polvisen liikennesuunnitelman eri vaiheiden esitykset pohjautuivat läpikulkutieperiaatteeseen. Ratkaisut olivat kuitenkin vielä suureellisempia kuin aiemmassa TVL:n suunnitelmassa. Esimerkiksi Vaajakosken
suunta esitettiin kytkettäväksi läpikulkutiehen Tourujoen ylittävällä Puutarhakatua pitkin tulevalla moottorikadulla ja Harjun pohjoispuolelle keskelle rakennettua kaupunkia sijoittuvalla laajalla eritasoliittymällä.
Taulumäen kohdalla vaihtoehtoina esitettiin eri vaiheissa Rajakadun suuntaista linjausta kahdessa kerroksessa, Tuomiojärven ylitystä pitkällä sillalla uimarannan tuntumassa tai Rajakadun ja järven välistä Hongikonharjua pitkin kulkevaa väylää. (Varmavuo 2007)
Liikennesuunnitelman liikenne-ennusteet vastasivat TVL:n esittämiä ennusteita, joita kaupunki oli aiemmin
pitänyt liian suurina. (Hujanen 1989) Suunnitelman lähtökohtana oli täysin vapaa henkilöauton käyttö. Ratkaisujen mitoitusperuste oli, että vuoden 1990 ruuhkatuntina klo l6-17 tehtävistä matkoista 74 % suoritettaisiin omalla autolla, kun suunnitelman tekoaikana vuonna 1962 osuus oli 14 %. Tältä amerikkalaiselta
autokaupunkipohjalta tehty liikenne-ennuste johti väylien valtavaan ylimitoitukseen, mitä vielä pahensi
kaupungin ylimitoitettu kasvuennuste. Keski-Suomen tiepiirinkään kommentit ylimitoituksesta eivät saaneet vastakaikua suunnittelijoilta. (Varmavuo 2007)
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Kritiikki liikennesuunnitelmaa vastaan jatkui ja myös ajatus läpikulkuväylän sijoittamisesta rautatielinjan
läheisyyteen oli esillä mm. lehtikirjoituksissa ja suunnittelijoiden piirissä suunnitelman hyväksymisen aikaan
1968. Väliaikaisratkaisuna esitettiin otettavaksi läpikulun käyttöön katupari Hannikaisenkatu/Vapaudenkatu. Tätä varten rakennettiin kaupungin toimesta katuparin eteläpäähän Ruusupuiston silta,
joka valmistui vuonna 1969. (Varmavuo 2007, Hujanen 1989, Julin 2012).
Kevään 1969 kuluessa kävi selväksi, että liikennesuunnitelma oli tarkistettava perusteellisesti. Se ylitti kaupungin ja valtion rahoitusmahdollisuudet, maankäytön ennusteet olivat muuttuneet eikä liikenteen kasvun
uskottu pakottavan suunnitelman mukaisiin suuriin ratkaisuihin. Läpikulkuliikenne päätettiin hoitaa ainakin
vuoteen 1975 saakka katuverkkoa kehittämällä. Vuonna 1970 valmistuneessa Jyväskylän kaupunkiseudun
toteuttamisohjelmassa tärkeimmäksi kohteeksi määriteltiin katuparin Hannikaisenkadun ja Vapaudenkadun
yhteyden kehittäminen läpikulkuliikennettä palvelevaksi katupariksi, keskustan pohjoisena ohitusväylänä
toimivan Vapaaherrantien kehittäminen sekä Vaajakosken moottoritien rakentaminen. (Hujanen 1989)
Vaajakosken moottoritien rakennustyöt aloitettiin keväällä 1972 ja osa tiestä oli ajokunnossa vuoden 1977
lopulla. Tie valmistui kokonaisuudessaan vuonna 1978. Tien rakentamiskustannukset nousivat varsin korkeiksi, sen hetkisen kustannustason mukaan yli 90 miljoonaan markkaan ja puhuttiin Suomen kalleimmasta
tiestä. (Hujanen 1989)
Vuoden 1972 aikana kävi selväksi, että vuoden 1968 liikennesuunnitelma hylätään lähes kokonaisuudessaan Vaajakosken moottoritietä lukuunottamatta. TVL:n taholla heräsi ajatus, että rakentamalla keskustan
pohjoispuolelta ohittava Vapaaherrantie moottoritieksi vältyttäisiin Polvisen suunnitelman mukaiselta keskustan halkaisevalta moottoritieltä. Vapaaherrantien yhteys yhdistäisi Vaajakosken moottoritien pohjoiseen menevään nelostiehen ja tarjoaisi mahdollisuuden kytkeä etelästä tuleva valtatie sekä pohjoisen että
Vaajakosken suuntaan Jyväsjärven rantaa ja ratalinjaa seuraavan rantatien avulla. Elokuussa 1972 valtuusto
hyväksyi TVL:n suunnitelman jatkaa rakenteilla olevaa Vaajakosken moottoritietä keskustan pohjoispuolitse
Tourulasta Taulumäelle ja edelleen Jyväskylän maalaiskunnan puolelle Palokkaan saakka. Samalla valtuusto
hyväksyi ajatuksen nelostien rakentamisesta keskustan kiertävänä kehänä. (Hujanen 1989)
Uutta liikenteen yleissuunnitelmaa Jyväskylän seudulle ruvettiin laatimaan vuonna 1973 TVL:n ja kaupungin
asettaman yhteistyöelimen johdolla. Vuoden 1974 väliraportissa pohjois-eteläsuuntaiselle liikenteelle oli
tarjolla kaksi vaihtoehtoa: Harjun taka-alue tai Jyväsjärven rantaan sijoittuva Rantaväylä. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä ei vielä tuolloin tehty päätöksiä konkreettisista tievaihtoehdoista, mutta Jyväskylän liikenteellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin yksityisautoilun rajoittaminen keskustassa ja läpikulkuliikenteen ohjaaminen keskustan ohi. (Hujanen 1989)
Muut tiehankkeet ja suunnitelmat 1960-1975
Äänekosken ja Saarijärven välinen tie uusittiin vuosina 1958-1962 ja vuonna 1962 valtatie 13 Kokkolan
suuntaan virallisesti siirrettiin tälle linjalle. Tällöin Saarijärven suunnan liikenne siirtyi Jyväskylän pohjoispuolella käyttämään Jyväskylän ja Äänekosken välistä uutta nelostielinjausta. Aiemmin valtatie 13 kulki
Jyväskylästä Uuraisten kautta Saarijärvelle nykyisiä maanteitä 630 ja 6304 pitkin. (Grönroos 2012)
Uutta valtatietä Jyväskylästä itään ruvettiin rakentamaan 1960-luvun lopulla ja marraskuussa 1970 oli valmiina uusi tie Vaajakosken kaakkoispuolelta Kanavuoresta Leppäveden yli Lievestuoreen, Hankasalmen ja
Suonenjoen kautta Kuopion maalaiskunnan Vehmasmäkeen, jossa tie yhtyi viitostiehen. Samalla Turusta
alkavan valtatien 9 numerointi ulotettiin jatkumaan Kuopioon asti. Jämsän ja Jyväskylän välinen osuus sai
tässä yhteydessä numeron 4 rinnalle numeron 9. Ennen uutta tietä reitti itään kulki pitkin kantatietä 69,
joka tuolloin oli numeroitu Jyväskylästä Laukaaseen nykyisen seututien 637 reittiä. Laukaalta kantatie 69
jatkui Konneveden ja Rautalammen kautta Suonenjoelle. (Wikipedia: Valtatie 9, 2012)
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Maantie Jyväskylästä länteen (myöhemmin kantatie 65, nykyisin vt 23 ja osin vt 18) tehtiin 1960–1970luvuilla vanhaa Keuruun ja Petäjäveden tietä parantamalla ja oikomalla. Jyväskylän ja Petäjäveden välinen
osuus rakennettiin vuosina 1965–1969 ja Keuruulle asti uusittu tie valmistui vuonna 1971. Jyväskylän päässä tie linjattiin uudestaan keskustaan johtavan Vesangantien sijasta Köhniönjärven eteläpuolitse ratalinjaa
seuraten Keljoon, missä se yhtyi Jämsän suunnasta tulevaan silloiseen valtatiehen 4. (Grönroos 2012, Wikipedia: Valtatie 23, 2012)
Läpikulkuliikenteen ratkaisujen lisäksi vuoden 1968 yleiskaavan ja Polvisen liikennesuunnitelman tavoiteverkko vuodelle 1990 sisälsi pohjoisen kehätien, joka linjaus lähti lännessä Ruokkeesta valtatieltä 23 ja kulki
pohjoisessa Palokan ja Seppälänkankaan kautta Vaajakosken pohjoispuolitse kiertäen Kanavuorelle nykyiselle valtatielle 4. Kehätiehen itäosaan liittyi yhteys Vaajakosken moottoritielle (nykyinen Sulunperäntie).
Kehätien itäosa Palokasta Vaajakoskelle oli kokonaan uusi tieyhteys, länsiosa Palokasta Ruokkeeseen nykyisen Ruokkeentien (mt 16685) korvaava uusi tie. (Jyväskylän kaupunkiseudun… 1968, Jyväskylä yleiskaava
1968)
Ohjevuoden jälkeisinä mahdollisina tiesuuntina liikennesuunnitelmassa esitettiin uusia teitä Kuokkalasta
Haapaniemen kautta Kanavuoreen sekä suunnitellun pohjoisen kehätien länsipään toista linjausta Ruoken
itäpuolelta. Mahdollisena liikennesuuntana on esitetty myös paremman tieyhteyden rakentamista Vaajakoskelta pohjoiseen Laukaantielle Leppävedelle kohdalle (nykyinen maantie 638, joka vanhojen karttalehtien mukaan rakennettiin jo 1960-luvun alkupuolella). (Jyväskylän kaupunkiseudun… 1968, Jyväskylä yleiskaava 1968)
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1975–1990
Vuonna 1975 valtatie 4 oli edelleen numeroitu Päijänteen länsipuolitse Lahdesta Jämsään (nykyinen valtatie
24), jossa siihen yhtyi Tampereen suunnasta tuleva valtatie 9. Valtatiet 4 ja 9 kulkivat yhdessä Jämsästä
edelleen Jyväskylään. Kaupunkiin tultaessa valtatien pohjoispäässä oli lyhyt moottoritiejakso Keljosta Keskussairaalantielle (Länsi-Päijänteentie, nykyisin katu).
Keskustan halki Länsi-Päijänteentieltä Yliopistonkadulle ja Vapaudenkadulle kulkenut läpikulkuliikenne siirrettiin70-luvulla kulkemaan Ruusupuiston siltojen kautta katuparille Vapaudenkatu- Hannikaisenkatu.
Vaajakosken moottoritie oli rakenteilla ja Vaajakosken eteläpuolelta Kanavuoresta lähti itään uusi valtatie 9
Kuopioon. Valtatie 13 Mikkelin suuntaan kulki vielä Toivakan kautta. Siitä erkaneva Päijänteen itäpuolinen
tieyhteys Lahteen, nykyinen nelostien suunta, oli edelleen kantatie 59.
Lännestä Keuruun ja Petäjäveden suunnasta tuleva uusi tielinjaus (nykyinen valtatie 23) yhtyi valtatiehen
4/9 Keljossa. Luoteesta Kokkolan suunnasta tuleva valtatie 13 oli jo 1960-luvun alussa rakennettu nykyiselle
paikalleen Saarijärven ja Äänekosken välillä, josta se jatkui nelostietä pitkin Jyväskylään.
Läpikulkuliikenteen suunnitelmat ja toteutuneet hankkeet 1975–1990
Jyväskylän läpikulkuliikenteen järjestelyjä pohtineen TVL:n ja kaupungin yhteistyöelimen laatima kaupunkiseudun liikenteen yleissuunnitelma valmistui vuonna1975. Tarjolla olivat Harjun takaa ja Jyväsjärven rantaa
pitkin kulkevat läpikulkutievaihtoehdot. Huhtikuussa 1976 kaupunginvaltuusto päätti valita jatkosuunnittelun pohjaksi Rantaväylä-vaihtoehdon ja myös TVL hyväksyi sen valtatien 4 suunnaksi. Silloisen suunnitelman
mukaan Rantaväylä olisi kaksikaistainen katu. Samalla esitettiin eteläistä ohitustietä Kuokkalan kautta, jonka ensimmäisenä vaiheena kunnostettaisiin Tikan ja Kuokkalan kautta kulkeva paikallistie ja rakennettaisiin
uusi Äijänsalmen silta. (Hujanen 1989)

Kuva 6. Kaupunkiseudun liikenteen yleissuunnitelma vuodelta 1975 (Kuokkala… 1992).
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Kuva 7. Tie- ja katuverkko Jyväskylän yleiskaavassa 1982.
Rantaväyläsuunnitelma hyväksyttiin kaupungissa vuonna 1977 ja TVL:ssä 1978. Taulumäellä kokonaan uusista tielinjoista luovuttiin ja uudet väylät esitettiin rakennettavaksi Lohikoskentien ja Taulumäentien suuntaisiksi. Etelässä tie esitettiin johdettavaksi Keljosta Jyväsjärven rantaan. Vuoden 1977 aikana TVL ja kaupunki sopivat myös tavoitteesta rakentaa ohitustie Keljosta Kuokkalan kautta Jyskään. (Hujanen 1989)
Rantaväylän yleissuunnitelma valmistui syksyllä 1980 ja kaupunki hyväksyi sen joulukuussa (Hujanen 1989).
Rantaväylän eteläosa, kaksikaistainen vajaan viiden kilometrin pituinen osuus Keljon Pumperista Mattilanniemeen oli silloin jo rakenteilla ja valmistui vuonna 1983. Vuosina 1984–1986 rakennettiin tien pohjoispäähän kaksikaistainen, myöhemmin nelikaistaiseksi täydennetty osuus Lohikoskentieltä Löylyjoelle. Viimeinen, vajaa neljä kilometriä pitkä Mattilanniemen ja Lohikoskentien välinen nelikaistainen osuus rakennettiin vuosina 1986–1989. Samoihin aikoihin Keljon ja Keskussairaalantien välinen moottoritie muutettiin
tavalliseksi tieksi. Nykyisin se on kaksikaistaiseksi saneerattu katu. Lukuisine siltoineen Rantaväylä oli kallis
projekti: tien kustannukset vuoden 1989 rahassa olivat 400,6 miljoonaa markkaa, mikä elinkustannusindeksillä tarkistettuna vuoden 2006 rahassa vastaa noin 93 miljoonaa euroa. (Wikipedia: Valtatien 4 historia,
2012) Uuden tien ansioista läpikulkuliikenne saatiin vihdoin ohjatuksi pois kaupungin katuverkolta keskustassa ja Taulumäen seudulla.
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Vuoden 1980 yleissuunnitelmassa Rantaväylä oli Mattilanniemen ja Lohikoskentien välillä suunniteltu nelikaistaiseksi tieksi eritasoliittymineen. Suunnitelmasta käydyssä keskustelussa ja useissa lausunnoissa esitettiin suunnitelman keventämistä, mutta TVL ei pitänyt niitä perusteltuina. Yleissuunnitelman tarkistuksessa ja Mattilanniemen ja Lohikosken välisessä tiesuunnitelmassa liittymäjärjestelyjä tarkistettiin, mutta tiejakso esitettiin rakennettavaksi nelikaistaisena. Vuonna 1984 kaupunki ja TVL päättivät toteuttaa tiejakson
ensimmäisessä vaiheessa kaksikaistaisena ja ilman Vaasankadun eritasoliittymää, jotta toteuttamisaikataulu saataisiin nopeammaksi ja hanke koettaisiin kevyempänä. Lutakon tehdaslaitosten sulkeminen vuonna
1986 muutti kuitenkin taas suunnitelmia. Tehdasalueelle johtavan radan ylittävästä pitkästä sillasta voitiin
luopua ja käyttää säästyneet rahat Vaasankadun eritasoliittymään ja nelikaistaisen tien rakentamiseen.
Myös Heikinkadun tasoliittymästä voitiin luopua ja johtaa katu sillalla Rantaväylän yli Lutakkoon. (Hujanen
1989, Jyväskylän Rantaväylä 1989)

Kuva 8. Rantaväylän tarkistettu tiesuunnitelma (Jyväskylän… 1989).
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Valtatien 4 (nykyisen valtatien 9) parantamista Jyväskylän eteläpuolella suunniteltiin mm. vuonna 1982
laaditussa selvityksessä valtatien 4 parantamisesta välillä Pukinniittu-Pumperi ja vuonna 1987 valmistuneessa yleissuunnitelmassa välillä Muurame-Mattilanniemi. Ratkaisuna esitettiin osin olemassa olevan tien
paikalle ja osin sen rinnalle rakennettavaa moottoritietä. Pukinniitun ja Pumperin välisen osuuden tiesuunnitelma valmistui vuonna 1988 ja vajaan neljän kilometrin pituinen moottoritiejakso valmistui vuonna 1992.
(Valtatie 4… 1987, Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012).
Valtatien 4 kehittämisestä Jyväskylän pohjoispuolella välillä Lohikoski-Vehniä valmistui vuonna 1988 toimenpideselvitys, jossa esitettiin tien rakentamista moottoritieksi Palokan eteläpuolella nykyisen tielinjan
paikalle ja Palokasta pohjoiseen uuteen linjaukseen (Valtatien 4… 1988). Runsaat puolitoista kilometriä
pitkä Rantaväylän pohjoispään nelikaistainen jatke Etu-Palokkaan valmistui vuonna 1992 (Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012).
Vaajakosken suunnalla moottoritie päättyy Vaajakosken keskustaan Vaajakoskentielle, josta valtatieyhteys
jatkuu Vaajakoskentien siltaa pitkin Kanavuoren suuntaan. Vaajakoskentien liittymän ja nykyisen sillan ohittava moottoritielinjaus Haapalahdesta Kanavuorelle oli mukana jo Vaajakosken moottoritien tiesuunnitelmassa vuonna 1970, mutta ei sisältynyt toteutettuun hankkeeseen. Vuonna 1988 moottoritiestä välillä
Haapalahti-Kanavuori valmistui yleissuunnitelma ja vuonna 1990 yleissuunnitelman tarkistus. Molemmat
sisälsivät myös Kanavuoren eritasoliittymän järjestelyt (Vaajakosken… 1988, Valtatien… 1990). Toteutusasteelle suunnitelmat eivät ole edelleenkään edenneet.
Kantatien 59 (nykyisen valtatien 4) kehittämisestä Kanavuoren ja Viisarinmäen välillä valmistui vuonna 1987
pääsuuntaselvitys, jonka perusteella tie suunniteltiin rakennettavaksi uuteen paikkaan moottoriliikennetienä. (Kantatie 59…, 1987)
Muut tie- ja katuhankkeet ja suunnitelmat 1975–1990
Mikkelin suunnalta tulevan valtatien 13 uusi linjaus Kangasniemeltä pohjoiseen Lievestuoreelle valtatielle 9
valmistui vuonna 1980. Aiemmin valtatie 13 kulki Kangasniemen ja Jyväskylän välillä Toivakan kautta yhtyen
silloiseen kantatiehen 59, nykyiseen valtatiehen 4. (Grönroos 2012)
Laukaantien (mt 637) nykyinen linjaus Jyväskylästä Vihtavuoreen rakennettiin vuosina 1980-81 ja uutta
tietä jatkettiin Laukaan kirkolle vuonna 1983 (Keski-Laukaa… 2009).
Jyväskylän keskustan luoteispuolella Nisulankadun eteläpäätä jatkettiin Vesangontielle keskustan kehäkatuyhteyden Nisulankatu-Rajakatu-Lohikoskentie osaksi vanhojen karttojen mukaan 1970- ja 80-luvun vaihteen tietämissä.
Jyväsjärven ylittävä silta keskustasta kaupungin kasvualueille Kuokkalaan oli vuoden 1975 liikenteen yleissuunnitelmassa Vaasankadun jatkeena, mutta vuoden 1982 yleiskaavassa Kuokkalan siltavaraus oli jo siirtynyt Lutakkoon nykyiselle paikalleen. Silta valmistui vuonna 1989 (Wikipedia: Kuokkalan silta 2012).
Kuokkalan halki kulkeva Korkeakoski-Tikka-Kuokkala paikallistie parannettiin vuonna 1979 Kuokkalan alkuvaiheen runkoväyläksi (Kuokkala… 1992). Keski-Suomen tiepiirin laatiman yleissuunnitelman ja kaupungin
vuonna 1980 tekemien tarkistusten mukaan Kuokkalan kautta rakennettava eteläinen kehäväylä tulisi olemaan eritasoliittymin varustettu kaksikaistainen valtatien 23 jatke Keljosta Vaakosken moottoritielle (Vt
23… 1980). Äijälänjoen ylittävä tieosuus Vaajakosken moottoritielle valmistui 1980-luvun puolivälissä, kuitenkin osin tasoliittymin varustettuna. Uusi Äijälänsalmen silta avattiin liikenteelle syksyllä 1984 (Kuokkala…
1992).
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Vuoden 1968 yleiskaavassa ja Polvisen liikennesuunnitelmassa esitettiin Harjun takaa etelästä tulevan läpikulkutien jatkeena moottoriväylän rakentamista Laukaan suuntaan. Nykyisen tielinjan sijasta uusi moottoriväylälinjaus kiersi Seppälänkankaan länsipuolitse. Vuonna 1974 TVL laati tiesuunnitelmaluonnoksen Seppälänkankaan ohittavasta linjauksesta ja vuoden 1982 yleiskaavassa Laukaantie oli merkitty kulkemaan tätä
linjausta noudattaen. Myöhemmin Jyväskylän kaupunki kuitenkin esitti olemassa olevan tien (silloinen katu,
nykyinen maantie 637) parantamista yleiseksi tieksi. (Maantien 637…, 1986 ja 1988)
Vuonna 1986 Laukaantien parantamisesta Lohikosken ja Seppälänkankaan välillä laadittiin yleissuunnitelma, jossa vaihtoehtoina olivat olemassa olevan tien parantaminen 2+2-kaistaiseksi liikennevaloliittymin
varustetuksi tieksi tai uusi Seppälänkankaan länsipuolelta kiertävä 2+2-kaistainen eritasoliittymin varustettu
linjaus. Yleissuunnitelman perusteella TVL esitti uuden tieyhteyden rakentamista. Vuonna 1988 kaupunki
laati yleissuunnitelman tarkistuksen, jossa uudelle tielinjalle ja sen liittymäjärjestelyille tutkittiin erilaisia
vaihtoehtoja. (Maantien 637…, 1986 ja 1988) Uutta tielinjaa ei kuitenkaan rakennettu, vaan nykyistä tietä
on myöhemmin parannettu.
Jo vuoden 1968 yleiskaavassa ja Polvisen liikennesuunnitelmassa esitetyn Jyväskylän pohjoisen kehätien
keskiosan jaksosta välillä Palokka (Pappilanvuori)-Seppälänkangas laadittiin TVL:n toimesta yleissuunnitelma vuonna 1986. (Jyväskylän pohjoinen…, 1986). Tietä ei kuitenkaan ole rakennettu.
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1990–2005
Vuoteen 1990 mennessä Jyväskylän seudun tie- ja katuverkko oli saanut nykyisen rakenteensa ja päätiet oli
rakennettu nykyisiin pääsuuntiinsa. Valtatie 4 oli kuitenkin edelleen numeroitu Päijänteen länsipuolitse Lahdesta Jämsään (nykyinen valtatie 24), jossa siihen yhtyi Tampereen suunnasta tuleva valtatie 9. Valtatiet 4
ja 9 kulkivat yhdessä Jämsästä edelleen Jyväskylään ja jatkoivat kaupungin läpi uutta Rantaväylää pitkin.
Rantaväylä ja nelostie jatkuivat keskustan pohjoispuolitse kiertäen Äänekosken suuntaan ja valtatie 9 Vaajakosken moottoritietä pitkin itään.
Vaajakosken kaakkoispuolella Kanavuoressa valtatie 9 kääntyi itään Lievestuoreen suuntaan. Valtatie 13
Mikkelin suuntaan erkani valtatiestä Lievestuoreella. Kanavuoresta etelään jatkuva Päijänteen itäpuolinen
tieyhteys, nykyinen nelostien suunta, oli edelleen kantatie 59. Luoteesta Kokkolan suunnasta tuleva valtatie
yhtyi nelostiehen Äänekoskella ja lännestä Keuruun ja Petäjäveden suunnasta tuleva valtatie 23 yhtyi valtatiehen 4/9 Jyväskylän keskustan eteläpuolella Keljossa.
Tieverkko- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Vuonna 1992 valmistui Keski-Suomen tiepiirin, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan laatima
Jyväskylän seudun tie- ja katuverkkosuunnitelma, jossa tutkittiin erilaisten maankäyttövaihtoehtojen vaikutuksia liikenneverkkoon, laadittiin ohjevuoden 2020 tavoiteverkko ja määriteltiin tie- ja katuhankkeiden
kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaraportin mukaan tavoitteena oli löytää verkko, joka mahdollistaisi useamman maankäyttövaihtoehdon toteutumisen, poistaisi mahdollisimman hyvin nykyiset ja ennakoitavissa
olevat liikenneongelmat ja olisi taloudellisesti perusteltu. Lähtökohtana oli maankäytön ja autoistumisen
kasvun aiheuttamien liikenneverkon toimivuusongelmien ratkaiseminen, autoliikenteen kasvun hillitsemistä koskevia tavoitteita suunnitelmassa ei käsitelty. (Jyväskylän seudun… 1992)
Vuoteen 2000 mennessä toteutettavina I vaiheen tie- ja katuverkon kehittämishankkeina esitettiin:
- Vt 4, nykyinen vt 9,Jyväskylän eteläpuolella: Pukinniityn ja Pumperin välinen uusi moottoritielinjaus
(jo käynnissä ja valmistui suunnitelman valmistumisvuonna 1992)
- Uuden Laukaantien linjauksen rakentaminen Seppälänkankaan länsipuolitse
- Vt 4 Jyväskylän pohjoispuolella: Lohikosken ja Kirrin välisen osuuden parantaminen moottoritieksi
Vuoteen 2010 mennessä esitettiin aloitettavaksi II vaiheen hankkeet:
- Vt 4, nykyinen vt 9, Jyväskylän eteläpuolella: Pumperin ja Mattilanniemen välisen 2-kaistaisen
osuuden parantaminen 2+2-kaistaiseksi
- Pohjoinen kehä: Palokan ja Seppälänkankaan välisen osuuden rakentaminen
- Laajavuoren ja Lintukankaan välisen tien uusi linjaus (nykyinen mt 16686, Laajavuorentien pohjoisosa)
- Vaajakosken moottoritien jatke Haapalahti-Kanavuori
- Vt 4 Jyväskylän pohjoispuolella: Kirrin ja Tikkakosken välinen uusi moottoritielinjaus
- Kuokkalan kehätie (kaksikaistainen seudullinen/valtakunnallinen pääväylä)
Vuoteen 2020 mennessä esitettiin aloitettavaksi III vaiheen hankkeet:
- Vt 23 parantaminen välillä Keljo-Vesanka (eritasoliittymät, osin 2+2 kaistaa)
- Pohjoinen kehä: Seppälänkankaan ja Vaajakosken välisen osuuden rakentaminen (tavoiteverkolla
kehätie on linjattu moottoritielle Vaajakosken länsipuolitse nykyistä Sulunperäntietä pitkin, Vaajakosken pohjoispuolitse kiertävä pitempi kehätie on esitetty enää vaihtoehtoisena linjauksena)
- Pohjoinen kehä: Ruokkeen ja Palokan välisen osuuden rakentaminen
- Vt 4 Jyväskylän pohjoispuolella: Tikkakosken ja Vehniän välinen uusi moottoritielinjaus
- Uusi lounainen kehätieyhteys välille Valkeamäki (vt 23)-Keljonkangas (vt 4, nykyinen vt 9)
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Vuoden 2020 jälkeisenä aluevaraustarpeena esitettiin koillista ohitustietä Kanavuoresta Vaajakosken itäpuolitse kiertäen ja Seppälänkankaan pohjoispuolitse valtatielle 4 Tikkakosken pohjoispuolelle. Tavoiteverkkokartalla on kuitenkin esitetty myös samaa yhteysväliä palveleva uusi, osin vanhoja yksityistielinjauksia seuraava tieyhteys Leppävedeltä Tikkakoskelle. (Jyväskylän seudun… 1992)

Kuva 9. Vuoden 1992 tie- ja katuverkkosuunnitelman aluevarausverkko v. 2020 (Jyväskylän seudun… 1992).
1990-luvun puoliväliin saakka Jämsän ja Jyväskylän välinen osuus valtatietä 9 oli yhteinen valtatien 4 kanssa. Vuoden 1996 tienumerouudistuksessa nelostie viitoitettiin kulkemaan Päijänteen itäpuolelta ja Päijänteen länsipuoleinen tie Lahdesta Jämsään sai uuden numeron 24. Nelostie siirtyi Jyväskylän seudulla kulkemaan Vaajakosken ja Jyväskylän välistä moottoritietä. (Wikipedia: Valtatie 9, 2012)
Vuonna 1998 valmistuneessa Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (JYSELI 2010) tarkastelun kohteena ei enää ollut vain tie- ja katuverkon toimivuus, vaan suunnitelmassa käsiteltiin myös joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja maankäytön kehittämisperiaatteita. Tavoitteeksi oli asetettu toimiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen, kestävää kehitystä tukeva liikennejärjestelmä ja ensisijaisesti kehitettäviksi neljäksi painopistealueeksi nostettiin maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittaminen, joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantaminen, kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen sekä tie- ja katuverkon parantaminen. (JYSELI 2010, 1998)
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Suunnitelmassa tarkasteltiin kolmea tulevaisuuden skenaariota: joukko- ja kevytliikennepainotteisessa kehitysskenaariossa A liikenne säilyisi nykytasolla, tasapainoisessa kehitysskenaariossa B liikenne lisääntyisi
jonkin verran ja henkilöautopainotteisessa skenaarioissa C liikenne lisääntyisi huomattavasti. Skenaarioista
riippuen tie- ja katuverkolla katsottiin tarvittavan seuraavan taulukon mukaisia kehittämistoimia vuoteen
2020 mennessä:

Kuva 10. Vuoden 1998 liikennejärjestelmäsuunnitelman tie- ja katuhankkeet eri kehitysskenaarioissa (JYSELI
2010, 1998).
Liikennejärjestelmäsuunnitelman johtoryhmän käsityksen mukaan liikennemäärien kasvussa oli varauduttava kehitysvaihtoehdon B mukaiseen kehitykseen ja sen mukaisesti tie- ja katuverkon kärkihankkeiksi nostettiin (JYSELI 2010, 1998):
- Vt 4 parantaminen Jyväskylästä pohjoiseen
- Vt 4 parantaminen Kanavuoresta etelään Viisarinmäkeen
- Vt 9 parantaminen välillä Korpilahti-Muurame
- Vt 9 parantaminen välillä Pumperi-Mattilannniemi
- Laukaantien parantaminen Jyväskylän kaupungin alueella
- Leppävesi-Tikkakoski yhteyden parantaminen yleiseksi tieksi
Lisäksi todettiin, että skenaarion C mukaiset hankkeet tulevat toteutettavaksi, jos autoliikenne jatkaa kasvuaan silloisella vauhdilla tai nopeammin.
Vuoden 1992 tie- ja katuverkkosuunnitelmaan verrattuna merkittävämpiä eroja olivat useiden hankkeiden
lykkääminen kauemmas tulevaisuuteen, Valkeamäen (vt 23) ja Keljonkankaan (vt 9) välisen lounaisen kehätieyhteyden jättäminen pois tavoiteverkosta sekä koillisen ohitustien pitkän tähtäimen varauksesta luopuminen. Myöskään pohjoisen kehätien itäpään pitempi, Vaajakosken pohjoispuolitse kiertävä linjaus ei ole
mukana tavoiteverkolla vaihtoehtoisenakaan linjauksena.
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Tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat 1990–2005
Jyväskylän Korkeakoskenlahden molemmin puolin sijaitsevia yliopistorakennuksia yhdistävä Ylistön jalankulku- ja pyöräilysilta valmistui vuonna 1991 (Wikipedia: Ylistön silta 2013). Silta on osa yliopistoalueita
yhdistävää ja Rantaväylän alittavaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä Seminaarinmäeltä Mattilanniemeen ja
edelleen Ylistönmäkeen. Keskustan ja Lutakon välinen Ratapihan ja Rantaväylän yli kulkeva jalankulku- ja
pyöräilysilta toteutettiin vuonna 2002 valmistuneen uuden Matkakeskuksen yhteydessä.
Jyväskylän eteläpuolella valtatien 4 (nykyisen valtatien 9) Pukinniityn ja Pumperin välinen vajaan neljän
kilometrin pituinen uusi moottoritiejakso vanhan tien länsipuolelle valmistui vuonna 1992. (Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012).
Pumperin ja Mattilanniemen välisen Rantaväylän yksiajorataisen osuuden parantaminen moottoritieksi oli
mukana jo vuoden 1987 yleissuunnitelmassa Muurame-Mattilanniemi. Keljon kohdan ratkaisuja tarkennettiin Keljon liikennesuunnitelmassa vuodelta 1989. Vuonna 1992 valmistui yleissuunnitelma valtatien 4 parantamisesta välillä Pumperi-Mattilanniemi, jota tarkistettiin vuoden 1993 suunnitelmassa ja edelleen seuraavina vuosina laadituissa visioissa tiiviistä moottorikadusta. (Keljon… 1989, valtatien 4… 1992, Valtatien
4… 1993, Visio… 1994) Tiesuunnitelma valmistui vuonna 1998 ja nelikaistaistus liittymäjärjestelyineen valmistui 2000-luvun alussa.
Moottoritien jatkamisesta Pukinniitystä Muurameen valmistui yleissuunnitelma vuonna 1991. Siinä esitettiin moottoritien rakentamista osin nykyisen tien paikalle ja osin uuteen linjaukseen. (Valtatie 4… 1991)
Hanketta ei ole toteutettu.
Jyväskylän pohjoispuolella valtatien 4 parantamisesta välillä Lohikoski-Vehniä (Tikkakoski) laadittiin toimenpideselvitys vuonna 1988. Sen perusteella laadittiin tiesuunnitelma runsaat puolitoista kilometriä pitkästä Rantaväylän pohjoispään nelikaistaisesta jatkeesta Lohikoskelta Etu-Palokkaan. Tiejakso valmistui
vuonna 1992. (Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012).
Valtatien parantamisesta Vehniään saakka valmistui yleissuunnitelma vuonna 1991. Siinä esitettiin moottoritien rakentamista koko yhteysvälillä uuteen linjaukseen. Ensimmäisenä vaiheena hankkeesta toteutettiin
viisi kilometriä pitkä moottoritiejakso Etu-Palokasta Kirriin, joka valmistui vuonna 2005. (Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012, Jyväskylän-Oulun… 1991)
Kirrin ja Tikkakosken välisestä osuudesta laadittiin tiesuunnitelma jo vuonna 1995, mutta tieratkaisuja on
sen jälkeen tarkistettu useaan otteeseen mm. vuosien 1997-98 tarveselvityksissä, Kirri-Tikkakoski-Vehniä
toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelussa 2003 ja vuoden 2006 lisäselvityksissä. Vuonna 2009 valmistuneessa
yleissuunnitelmassa valtatien 4 kehittäminen välillä Kirri - Vehniä moottoritie on linjattu tiejakson alkupäätä
lukuun ottamatta nykyisen tien paikalle. (Valtatien 4… 2009) Parhaillaan on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen moottoritien rakentamisesta välillä Kirri-Tikkakoski.
Lohikoskentien/Laukaantien parantamisesta Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen tiepiiri laativat vuonna
1996 yleissuunnitelman, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisuudet muuttaa LohikoskentienLaukaantien katujakso Nelostieltä Seppälänkankaan pohjoispuolelle yleiseksi tieksi. Suunnitelmassa esitettiin Nelostien ja Sorastajankadun välisen tieosuuden rakentamista kaksiajorataiseksi ja liittymien varustamista liikennevaloin sekä Sorastajantien pohjoispuoleisten liittymien kanavointia. (Lohikoskentie/Laukaantie… 1996) Järjestelyt toteutettiin 2000-luvun alussa ja tiejakso muutettiin samalla maantieksi.
Vuonna 1996 Keski-Suomen tiepiiri laati tarveselvityksen Ruokkeen ja Palokan välisen paikallistien parantamisesta eli suunnitellun pohjoisen kehätien läntisestä osuudesta. Vaihtoehtoina olivat nykyisen tien pa19
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rantaminen tai tieverkkosuunnitelmien ja yleiskaavavarausten mukainen kokonaan uusi, maantietasoina
toteutettava tieyhteys. Suunnitelmassa ei annettu suositusta valittavasta vaihtoehdosta. (Pt 16685… 1996)
Uutta tieyhteyttä ei ole rakennettu eikä nykyistä tietä laajemmin parannettu.
Vuonna 1998 Keski-Suomen tiepiiri sekä Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta laativat tarveselvityksen pohjoisen kehätien kokonaan puuttuvasta itäisestä osuudesta välillä Palokka-Seppälänkangas-Vaajakoski (Sulunperäntie). Siinä ratkaisuksi ehdotettiin katumaista tieyhteyttä, jonka liittymät ovat pääosin tasossa. (Palokka… 1998) Tietä ei ole rakennettu.
Jo vuoden 1968 yleiskaavassa ja liikennesuunnitelmassa olleesta Kuokkalan kehäväylästä laadittiin vuonna
1999 tarveselvitys, jossa tutkittiin kahta vaihtoehtoa: vuoden 1982 yleiskaavan mukaista korkealuokkaista
eritasoliittymin varustettua tieyhteyttä, joka palvelisi valtakunnallisen tieverkon osana myös pitkämatkaista
liikennettä, sekä vuoden 1998 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esille nostettua länsiosaltaan uutta ja
itäosaltaan jo rakenteilla olevaan katuverkkoon tukeutuvaa katumaista yhteyttä, joka palvelisi lähinnä kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Ratkaisuehdotuksena oli katumainen tasoliittymin varustettu kehäväylä,
joka tarvittaessa toimii myös Rantaväylän ruuhkahuippujen tasaajana ja kiertoreittinä mahdollisissa ongelmatilanteissa. (Kuokkalan kehäväylä 1999)
Länsi-Päijänteentie, 1960-luvulla rakennettu entinen nelostien moottoritiejakso, kavennettiin 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä vuonna 2002 laaditun idea- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti 1+1kaistaiseksi kaduksi.
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2005–
Vuona 2005 valtatie 4 oli rakennettu moottoritieksi pohjoisessa Kirriin saakka ja jatkoa Tikkakoskelle suunniteltiin. Idässä moottoritie päättyi edelleen Vaajakoskelle ja Vaajakosken ohitustien 1960-luvulla alkaneet
suunnitteluvaiheet jatkuivat. Moottoriliikennetien rakentaminen Kanavuoresta etelään oli alkamassa. Valtatiellä 9 Tampereen suunnalla moottoritie ulottui Pukinniittyyn saakka. Laukaantien alkupäätä oli parannettu nelikaistaistuksella ja liittymäjärjestelyillä.
Pohjoinen kehäväylä oli edelleen rakentamatta, Kuokkalan kehäväylän katumaisen vaihtoehdon suunnittelu
oli käynnistymässä ja läntistä ohikulkutietä alettiin kohta hahmottelemaan. Rantaväylän liittymien parantamisesta laadittiin suunnitelmia.
Tie- ja katuverkon hankkeet ja suunnitelmat vuoden 2005 jälkeen
Vaajakosken eteläpuolella valtatie 4 parannettiin osana Lusi-Vaajakoski-yhteysvälihanketta. Uuteen linjaukseen rakennettu, 21 kilometriä pitkä ohituskaistoin varustettu moottoriliikennetie Kanavuoren ja Toivakan
Viisarinmäen välillä avattiin osin keskeneräisenä liikenteelle vuoden 2010 lopulla. (Wikipedia: Valtatien 4
historia, 2012)
Vaajakosken ohitustie eli Vaajakosken moottoritien jatke keskustan ohi Kanavuoreen on ollut suunnitelmissa 1960-luvulta lähtien. Hanketta ei kuitenkaan ole toteutettu ja ohitustietä odoteltaessa on parannettu
nykyistä valtatietä ja liittymäjärjestelyjä Vaajakosken keskustan kupeessa. Vuosien kuluessa ohitustien linjaus- ja liittymäjärjestelyehdotukset ovat muuttuneet. Uusimpia suunnitelmia ovat olleet yleissuunnitelma
vuodelta 1988, tiesuunnitelma vuodelta 1991, yleissuunnitelma vuodelta 2000,ideasuunnitelma nykyisen
tien kehittämisestä pääkatumaisena sisääntuloväylänä vuodelta 2003 ja ideasuunnitelma Kanavuoren liittymän (vt 2 ja vt 9) kehittämisestä vuodelta 2007. Vuonna 2011 ohitustiestä valmistui ympäristövaikutusten
arviointi ja sen perusteella on vuonna 2012 aloitettu tiesuunnitelman laatiminen. (Valtatien 4… 2011, valtatien 9… 2007) Myös nykyiselle tielle jouduttaneen vielä tekemään toimenpiteitä ennen ohitustien rakentamista.
Vaajakoskelta Leppävedelle johtanutta maantietä 638 jatkettiin Tikkakoskelle saakka rakentamalla Leppäveden ja Tikkakosken välille osin vanhaa yksityistieyhteyttä seuraileva uusi maantie. Tie valmistui vuonna
2008. (Wikipedia: Seututie 638, 2013)
Jyväskylän pohjoispuolella valtatien 4 moottoritieosuuden jatkamisesta Kirristä Tikkakoskelle (Vehniään)
laadittiin vuonna 2009 yleissuunnitelma, jossa moottoritie on linjattu nykyisen tien paikalle lukuun ottamatta tiejakson alkupäätä Kirrin pohjoispuolella, jossa uusi linjaus sijoittuu nykyisen tien länsipuolelle. (Valtatien 4… 2009) Parhaillaan hankkeesta laaditaan tiesuunnitelmaa.
Vuonna 2007 Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen tiepiiri laativat selvityksen Laukaantien varteen Seppälänkankaan pohjoispuolelle suunnitellun Innoroad Parkin logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvän tieverkoston liikennejärjestelyistä. Selityksessä ehdotettiin Laukaantien ja sen liittymien parantamistoimia, jatkuvia
rinnakkaiskatuja Laukaantien molemmin puolin, pohjoisen kehätien toteuttamista kahdessa vaiheessa –
ensin välille Vaajakoski-Seppälänkangas ja toisessa vaiheessa välille Seppälänkangas-Palokka. Tavoiteverkossa oli mukana myös Laukaan liikenne- ja maankäyttöselvityksissä aiemmin esiin noussut ajatus uudesta
tieyhteydestä (Vihtiälän oikaisusta) Laukaantien ja Vaajakoskelta pohjoiseen Leppävedelle johtavan maantien 638 välillä. (Laukaantien… 2007)
Laukaantien uusi Seppälänkankaan kiertävä tielinjaus on edelleen esitetty yhteystarpeena voimassa olevassa maakuntakaavassa, mutta tämänhetkisten ajatusten mukaan nykyistä Laukaantietä parannetaan tulevai21
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suudessa nelikaistaiseksi myös Seppälänkankaan kohdalla. Nykyisen tien parantamiseen tähtäävä aluevaraus- ja kehittämissuunnitelma valmistui lokakuussa 2009 ja syksyllä 2011 käynnistyi tiesuunnitelman laatiminen (Laukaantien… 2009, Vuoriainen & Koikkalainen 2011).
Vuonna 2007 Keski-Suomen tiepiiri, Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Muuramen kunta laativat
esiselvityksen Jyväskylän läntisestä ohikulkutiestä. Selvitys päätyi toteamaan ohikulkutien tarpeelliseksi
pitkällä aikavälillä. Linjaukseksi esitettiin yhteyttä pohjoisesta Lintukankaalta (vt 4) Ruokkeen (vt 18/23)
kautta Pukinniittyyn (vt 9) etelässä. Lisäksi Pukinniitystä esitettiin uusi tieyhteys Säynätsalon suuntaan.
Pohjoisosan linjausta Lintukankaan ja Ruokkeen välillä ehdotettiin ensi vaiheen alempiluokkaiseksi ratkaisuksi. Korkealuokkaisemman, vielä ulommas sijoittuvan Ruokkeen ja Tikkakosken välisen yhteyden tarpeen
nähtiin ajoittuvan kauemmas ja se esitettiin vain yhteystarpeena. (Jyväskylän kaupunkiseudun… 2007)

Kuva 11. Jyväskylän läntisen ohikulkutien linjausehdotus (Jyväskylän kaupunkiseudun… 2007).
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Vuonna 2009 vahvistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa läntinen ohikulkutie on esitetty yhteystarpeena. Esiselvityksen tielinjausta tarkennettiin vuonna 2009 Ruokkeen ja Pukinniityn välisen jakson osalta
(Jyväskylän kaupunkiseudun… 2009).

Kuva 12. Jyväskylän läntisen ohikulkutien linjausehdotus (Jyväskylän kaupunkiseudun… 2009)
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Kuokkalan kehäväylän suunnitelmat ovat vuosien varrella muuttuneet 1960-luvun moottoritietasoisesta
päätieyhteydestä vuoden 1999 tarveselvityksen mukaiseksi katumaiseksi yhteydeksi. Kaksikaistaisen kiertoliittymin varustettu katumaisen väylän tiesuunnitelma laadittiin vuonna 2006 ja tiejärjestelyt valmistuivat
vuonna 2013.
Rantaväylän liittymissä on toimivuusongelmia, jotka lisääntyvät liikenteen kasvaessa. Rantaväylän keskiosa
ei ole moottoritie, vaan kaksiajoratainen 60-70 km/h nopeusrajoituksen omaava moottoriväylä, jolla on
kaksi valo-ohjattua tasoliittymää, Mattilanniemen ja Lutakon kohdalla. Niiden ohella myös Tourulan ja Lohikosken eritasoliittymissä on toimivuus- ja turvallisuusongelmia. Rantaväylän liittymäjärjestelyistä sekä tien
kehittämisestä bulevardimaisempana kaupunkiväylänä on tehty useita selvityksiä ja suunnitelmia 1990luvulta alkaen. Mm. vuonna 2005 laaditussa Jyväskylän Rantaväylän parantamissuunnitelmassa tutkittiin
Rantaväylän ja sen liittymien kehittämismahdollisuuksia kaupunkimaisena kiertoliittymin varustettuna väylänä ilman korkeaa nopeustasoa sekä eritasoliittymin varustettuna nopeampana moottoriväylänä. (Jyväskylän Rantaväylän… 2005)
Lutakossa Rantaväylältä Kuokkalan sillalle johtavaa Satamakatua laskettiin vuosina 2011–2012 osittain järvenpinnan alapuolelle niin, että sen viereinen Lutakonaukio yhdistyy kadun ylittävän kevyenliikenteen kannen kautta rantaan ja satamaan.
Jyväskylän keskustan läntisen sisääntuloyhteyden liikennejärjestelyt eritasosiltoineen Ruusupuiston alueella
ovat perua 1960- ja 1970-lukujen läpikulku- ja sisääntuloväyläsuunnitelmista. Vuonna 2012 valmistuneessa
Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelmassa esitetään Ruusupuiston siltojen purkamista ja katumaisen
kiertoliittymäratkaisun rakentamista keskustan sisääntuloportiksi. Keskustan autoliikenneverkon periaateratkaisuksi esitetään Hannikaisenkadun, Vaasankadun, Yliopistonkadun ja Kalevankadun muodostamaa
keskustan kehää, jonka sisäpuolella liikutaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen ehdoilla.
(Jyväskylän keskustan… 2012)
Tieverkko- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Vuonna 2007 päivitetyssä Jyväskylän seudun tieverkkosuunnitelmakartassa on uusina tieyhteyksinä esitetty
pohjoinen kehätie Palokka-Seppälänkangas-Vaajakoski, läntisen ohitustien pohjoinen osa Lintukankaan (vt
4) ja Ruokkeen (vt 18/23) välillä, Kuokkalan kehäväylä, valtatien 4 uusi moottoritielinjaus Kirrin pohjoispuolella ja siihen liittyen Uuraisilta tulevan maantien 630 oikaisu valtatielle 4 Tikkakosken eteläpuolella, Vaajakoskelta tulevan maantien 638 oikaisu Laukaantielle Leppäveden eteläpuolella sekä jo rakenteilla ollut
maantien 638 jatke Leppävedeltä Tikkakoskelle. Tievarauksina on esitetty yhteys Kuokkalasta Päijänteen yli
itään valtatielle 4 sekä läntisen ohitustien eteläinen osuus Ruokkeen ja Pukinniityn (vt 9) välillä ja yhteyden
jatke Säynätsalon suuntaan (Vuoriainen&Koikkalainen 2011).
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Kuva 13. Jyväskylänseudun tieverkkosuunnitelma vuodelta 2007 (Vuoriainen&Koikkalainen 2011).
Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman uusiminen käynnistettiin liikennetutkimuksella vuonna 2009. Jyväskylän seudun liikenne 2025 -työn loppuraportti – Toimintalinjat ja kehittämisohjelma – valmistui vuonna 2011. Seudun liikennejärjestelmän kehittämisen päämääriksi asetettiin Jyväskylän seudun ja
sen seudun keskeisten alueiden hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla sekä henkilöliikenteen kehittämisen painopisteen siirtäminen ympäristöä vähemmän kuormittaviin liikennemuotoihin, kävelyyn, pyöräilyyn
ja joukkoliikenteeseen. Uutena teemana yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä
liikenneverkkojen kehittämisen rinnalle tuotiin liikenteen hallinnan ja liikkumisen ohjauksen kehot. (Jyväskylän seudun… 2011)
Tie- ja katuverkon kehittämistoimet jaettiin kolmeen toteutusluokkaan seuraavan taulukon mukaisesti:
1. noin ajalla 2011-2016 toteutettavat tai käynnistettävät toimenpiteet
2. ehdottoman tarpeellisena pidetyt tai tiedossa olevat hankkeet
3. mahdollisesti tarpeelliset tai pitkällä aikavälillä tarvittavat (myös yli 2030 ulottuvat) toimenpiteet
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Kuva 14. Tieverkon kehittämistoimenpiteet ja -vaiheet Jyväskylän seudun liikenne 2025 -suunnitelman mukaan (Jyväskylän seudun… 2011).
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