RAPORTTEJA 85 | 2014

Vt 4 (E75) välillä Heinola - Jyväskylä Oulu - Haaparanta
Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

Vt 4 (E75) välillä Heinola – Jyväskylä –
Oulu – Haaparanta
Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys

RAPORTTEJA 85 | 2014
VT 4 (E75) VÄLILLÄ HEINOLA – JYVÄSKYLÄ – OULU – HAAPARANTA
PALVELUTASOLÄHTÖINEN KEHITTÄMISSELVITYS
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansikuva: Aleksi Poutanen
Painopaikka: Kuopio
ISBN 978-952-314-122-3 (painettu)
ISBN 978-952-314-123-0 (PDF)
ISSN 2242-2846
ISSN 2242-2846 (painettu)
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)
URN:ISBN:978-952-314-123-0
www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus

Esipuhe
Selvitystyö on osa niin sanotun uuden liikennepolitiikan soveltamista ja uusien periaatteiden mukaista tarkastelua. Perusperiaatteena on nostaa esiin keskeisimmät käyttäjätarpeet nyt ja tulevaisuudessa, johtaa
niiden perusteella palvelutasotavoitteet, määrittää palvelutasopuutteet ja tuottaa laajaa keinovalikoimaa
hyödyntävä kehittämispolku puutteiden poistamiseksi.
Lähes 600 kilometriä pitkän yhteysvälin merkitystä ja kehittämistarpeita tarkasteltiin laajassa vuorovaikutuksessa. Työn kuluessa järjestettiin muun muassa alueellisia työpajoja ja yhteinen kehittämisseminaari sekä
toteutettiin tapaustutkimus koko yhteysvälistä sekä tavaraliikenteen että joukkoliikenteen näkökulmista.
Palvelutasotavoitteiden määrittelyvaiheessa tehtiin yhteistyötä Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso –
työn kanssa. Työssä testattiin myös laajasti erilaisten uusien aineistojen ja menetelmien hyödynnettävyyttä
palvelutason kuvaamisessa.
Valtatien 4 matka- ja kuljetusketjujen tarkastelut tehtiin sellaisella tarkkuudella, että voitiin rajata ne keskeiset käyttäjätarpeet, joihin voidaan vastata ainoastaan tai pääosin vain valtatietä kehittämällä. Haasteena on
erityisesti vastata yhtä aikaa niin paikallisiin, valtakunnallisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin. Esitettävä
toimenpideohjelma ei ole vaihtoehtoinen muulle liikennejärjestelmän kehittämiselle. Se voidaan nähdä edellytyksenä sille, että liikennejärjestelmä mahdollistaa pitkällä tähtäyksellä yhteysvälin laajan vaikutusalueen
kilpailukyvyn ja kehittymisen.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jukka Lehtinen Keski-Suomen Ely-keskuksesta. Työn ohjausryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Päivi Nuutinen Liikennevirastosta, Pasi Pirtala Keski-Suomen Elykeskuksesta, Risto Leppänen ja Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesta sekä Jorma Leskinen
Lapin Ely-keskuksesta. Lisäksi tuloksia on käsitelty muun muassa Ely-johtajien kokouksissa.
Työn konsultteina olivat Sito Oy ja Ramboll Finland Oy. Projektipäällikkönä oli Matti Romppanen Sito
Oy:stä. Asiantuntijoina työhön osallistuivat muun muassa Mika Savolainen, Matti Jäntti ja Maija Ketola Sito
Oy:stä sekä Erkki Sarjanoja, Jouni Lehtomaa ja Hanna Reihe Ramboll Finland Oy:stä.
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Selvvitykssen ta
austa
a, tavo
oittee
et, raja
aukse
et
ja m
menettelmä
ät
Liikennep
poliittinen sellonteko 2012 sisältää liike
enneverkon kehittämisohje
k
elman vuosillle 2016-2022
2. Kehittämisohjelm
maan on nim
metty keskeistten pääväylie
en suunnittelu
ukohteiksi mu
uun muassa valtatien 4 yhteysvälit
y
Jyväskylä
ä – Oulu ja Oulu
O
– Kemi. Tämän kehitttämisselvityk
ksen ohjelmointivaiheen aalussa nähtiin
n tarpeelliseksi ulo
ottaa tarkaste
elu etelässä Lusiin
L
ja pohjjoisessa valta
akunnan raja
alle Haaparanntaan. Yhteys
svälin tarkastelu kkokonaisuuten
na on peruste
eltua myös T
TEN-T –ydinv
verkkopäätöks
sen vuoksi. V
Vaikka tarkkojja linjauksia ydinvverkon teknisistä tai palvelu
utasoon liittyvvistä vaatimuksista ei ole tehty,
t
on yhteeysvälillä selk
keitä puutteita eikä
ä se selvästikä
ään vastaa yd
dinverkolta ylleisesti odote
ettavaa tasoa..

Kuva 1. Tarkasteltava yhteyysväli osana kattavaa verkkoa.
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Työn tavvoitteena oli la
aatia hieman alle 600 kilo
ometriä pitkällle yhteysvälillle palvelutasootavoitteet tarkastellen
todelliste
en liikkumista
arpeiden kautta yhteysvä
älin roolia se
ekä erilaisten matkojen jaa kuljetusten
n palvelutasovaatiimuksia. Palvvelutasotavoittteiden ja tode
ellisten tarpeiden kautta selvitettiin kehhittämistarpee
et palvelutasotavoiitteisiin nähde
en sekä luotiin kehittämisp
polku toimenp
piteiden toteutukselle.

Kuva 2. Palvelutasoajattelun ”punainen rauttalanka” yhteysväälisuunnittelussa
a. (Lähde: Palvelu
utasolähtöisyys lliikennejärjestelm
mätasoisesnittelussa)
sa esisuunn

Uuden liiikennepolitiikkan periaatteiden mukaise
esti työssä kiinnitettiin
k
errityistä huom
miota käyttäjä
ätarpeiden
kautta johdettujen pallvelutasotavoitteiden määrrittämiseen. Tavoitteet
T
mä
ääritettiin vuo rovaikutteisesti yhdesäjien sekä yh
hteysvälin va
aikutusalueen
n toimijoiden ja sidosryhm
mien kanssa.. Suunnitteluprosessin
sä käyttä
aikaisella
a vuorovaikuttuksella luotiin
n pohjaa use
ein ristiriitaiste
enkin tavoitte
eiden käsittelyylle ja yhteise
en tahtotilan muod
dostamiselle. Tämä oli keh
hittämispolun määrittämise
en ohella työn
n toinen keskeeinen tavoite.
Vaikka tyyössä tarkasteltiin suhteelllisen laajasti muun muass
sa tien vaikutu
usalueen maaankäyttöä, pa
alveluja ja
elinkeino
oelämää, oli selvityksen
s
pa
ainopiste valta
atien kehittäm
mistarpeissa. Palvelutasotaarkasteluissa
a rajauduttiin pääassiassa operatiiviseen ja re
eaktiiviseen ta
asoon. Eri liik
kennemuotoja
a koskevien ttarkastelujen lähtökohtana oli a
arvioida liiken
nnejärjestelmätason toime
enpiteiden me
erkitystä ja mahdollisia
m
vaaikutuksia valltatien kehittämista
arpeisiin. Eri liikennemuo
otojen kehittä
ämistä ei site
en käsitelty valtatien
v
kehitttämisen vaih
htoehtona
eikä työn
n tavoitteena ollut tehdä liikennejärjes
l
telmätason esityksiä
e
eri liikennemuotoojen roolien muuttamim
sesta. Liiikennejärjesttelmätason ta
arkasteluilla haettiin reunaehdot, joihin erittäin toddennäköisestti voidaan
vastata a
ainoastaan va
altatien kehittämistoimenp
pitein. Selvityk
ksen voidaan kuitenkin kat
atsoa antanee
en syötteitä myös p
palvelujen ja katuverkon kehittämiseen
k
n sekä lähtöko
ohtia maakun
ntakaavatasoiiseen suunnittteluun.
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Kuva 3. Tarkastelutason rajjaus.

Työn lähtökohtana olivat yhteysvälin ja sen eri osien keskeis
set matka- ja kuljetusketjuut ja niiden ed
dellyttämä
palveluta
aso nyt ja tulevaisuudess
sa. Tässä työ
össä solmupisteiksi käsite
ettiin Jyväskyylän ja Oulun kohdat,
joissa ko
orostuvat laaja
at eri MALPE
E-osa-alueilla tehtävät tark
kastelut sekä poikittaisliikeenne. Tässä suunnitelmassa ko
orostuivat pittkämatkaisen liikenteen assettamat reun
naehdot alueiden maankääytön, liikenteen ja palvelujen m
muulle kehittä
ämiselle.

Kuva 4. Työ
ön viitekehikko.

Työn kesskeisenä periaatteena oli varmistaa,
v
etttä edettiin todellisten tarpeiden ja niisttä johdettujen
n tavoitteiden kauttta toimenpite
eisiin. Tavoitte
eena oli pysyyä niin kauan tarve- ja tavoitetasolla, etttä keskeisten toimijoiden riittävän yhtenäinen näkemys yhteysvälin ja
a sen osien merkityksestä
m
ä nyt ja tulevaaisuudessa oli löydetty.
Tämän jä
älkeen voitiin edetä palvelutasopuuttei den määrittämisen ja niiden priorisoinnnin kautta toimenpitei4

siin. Vasta kun keske
eiset palveluta
asopuutteet o
oli määritetty, voitiin tehdä
ä aiempien s uunnitelmien analyysi,
uunnittelutarp
peiden määritttäminen ja to
oimenpiteiden
n ohjelmointi.
uusien su

Kuva 5. Työ
ön vaiheet.

Työssä kkäytiin läpi kattavasti eri re
ekistereistä ja tutkimuksista
a saatavia tietoja. Näitä annalysoimalla selvitettiin
s
muun mu
uassa keskeiisiä käyttäjäry
yhmiä, niiden
n suhteellista määrää, ajallista vaihteluua ja väylän palvelutasoa. Työ
ön tavoitteena
a oli myös pilotoida
p
erila
aisien uusien aineistojen ja menetelm
mien hyödynnettävyyttä
yhteysvä
äliselvityksissä
ä. Perinteiste
en rekisterien
n sekä liikenn
netutkimus- ja mittausaineeistojen ohella työssä
tarkastelttiin muun muassa Nokia
an HERE-järjjestelmästä ja Volvon Dy
ynafleet-ajonsseurantajärjestelmästä
saatavien
n tietojen hyö
ödynnettävyytttä häiriötilantteiden ja tode
ellisen ajonop
peuden analyysoinnissa. MolemmisM
ta on saa
atavissa käytttökelpoista tie
etoa, mutta tu
ulosten laajam
mittainen hyö
ödyntäminen edellyttää vie
elä aineistojen keräämisen, hyö
ödyntämisen ja
j havainnolliistamisen keh
hittämistä.
helun tavoitteena oli parrantaa työske
entelyä ja lo
opputulosta hyödyntämällä
h
ä paikallistun
ntemusta,
Vuoropuh
jalkauttam
malla sidosryyhmille uuden
n liikennepolittiikan periaattteita sekä parantamalla vaaltatieosuude
elle määriteltävien kehittämispe
eriaatteiden ylleistä hyväksyyntää.
Sidosryhmät osallistutettiin työhön kahdessa va
aiheessa, työ
ön alussa sek
kä palvelutasootavoitteiden määritysat tilaisuudet pidettiin alue
een laajuuden
n takia kahde
ella eri paikkkakunnalla, Oulussa
O
ja
vaiheesssa. Molemma
Jyväskylä
ässä. Tilaisuuksiin kutsuttiin alueen m
maakuntaliitto
ojen ja kuntien lisäksi mm
m. SKAL, poliisi, Linjaautoliitto,, kauppakam
marit, ja palve
eluiden tuotta
ajia. Työpajoiissa esiteltiin uuden liikennnepolitiikan mukaista
lähestym
mistapaa ja käsiteltiin
k
yhd
dessä sekä käyttäjiä ja käyttäjätarpe
eita että pallvelutasotekijöitä ja –
tavoitteita
a. Työpajasssa ei käsitelty
y kehittämisto
oimenpiteitä. Palvelutasottarkasteluja jaa –tavoitteita
a esiteltiin
lisäksi ka
aikille yhteisessti Äänekoske
ella järjestetyyssä sidosryhmäseminaarissa.
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Kuva 6. Sid
dosryhmäsemina
aari Äänekoskella
a.

Käyttäjättarpeita selvittettiin aiempiien suunnitellmien ja selv
vitysten sekä erilaisten tuutkimusten perusteella
hyödyntä
äen myös eri rekistereitä ja
j asiantuntija
a-arvioita. Nä
äin saatavaa tietoa tarkennnettiin ja hav
vainnollistettiin käyyttäjähaastattteluilla sekä kartoittamalla
a yksittäinen matka koko yhteysvälin
y
lääpi linja-auton ja kuorma-auton
n kyydissä. Sekä
S
linja-auto
o- että kuorm
ma-automatka
asta laadittiin erilliset julkaaisut. Käyttäjä
ävuorovaikutuksella saatiin konkretisoivaa ja syventävä
ää tietoa käy
yttäjien todelllisista palvellutasotarpeistta. Nämä
tarpeet o
ovat erittäin moninaisia
m
ja niihin
n
vastaam
minen edellytttää palvelutas
son kokonaissvaltaista tark
kastelua.

Kuva 7. Esimerkki linja-auto
omatkalla esiin nousseesta käyttääjätarpeesta.

6

Yhteenveto:
x
Työn taustalla on tarve tarkastella yhteysväliä kattavasti ja yhtenäisesti uuden liikennepolitiikan
periaattein.
x
Työn tavoitteet:
1. Luoda yhteinen näkemys väylän tavoitetilasta pitkällä aikajänteellä.
2. Määrittää perusteltu vaiheittainen etenemispolku nykytilasta tavoitetilaan.
x
Työn painopisteenä olivat käyttäjätarpeisiin vastaamiseksi tarvittavat valtatien kehittämistoimenpiteet. Muita toimenpiteitä tarkasteltiin suhteessa niihin (reunaehdot).
x
Työmenetelmissä korostuivat sidosryhmävuorovaikutus ja uudenlaiset aineistoanalyysit.
x
Käyttäjävuorovaikutuksella haettiin uudenlaisia menetelmiä tiedon syventämiseksi ja konkretisoimiseksi.
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Läh
htökohdat
Liiken
nne ja vä
äylän ny
ykytila
määrän vaihttelu tarkasteluosuudella o
on hyvin suuri. Valtatien nykyinen kesskimääräinen
n liikenneLiikennem
määrä on
n pienimmillä
ään Pyhäsalm
mella valtatien
n 27 liittymän
n eteläpuolella (noin 26000 ajoneuvoa vuorokauv
dessa) ja
a suurimmillaan Jyväskylä
än kohdalla (2
29 000 ajon/v
vrk) ja Oulun kohdalla (49 800 ajon/vrk
k). Valtatie
4 on myö
ös merkittävä
ä raskaan liike
enteen yhteyys. Raskaan liikenteen
l
osu
uus on keskim
määrin 11,5 prosenttia
p
(5-26%) jja määrä vaih
htelee välillä 400 – 2700 a
ajon/vrk. Kesällä liikennem
määrä on kesskimäärin 19 prosenttia
p
vuoden kkeskimääräisttä suurempi. Liittyvistä teisstä vilkkaimpia ovat valtatie 9 Jyväskyläässä (33 500
0 ajon/vrk)
ja valtatie
e 20 Oulussa
a (28 300 ajon
n/vrk). Nykylii kenne on esitetty oheisess
sa kuvassa.

Kuva 8. Nyykyliikenne.

adittu valtaku
Liikenne--ennusteet vu
uosille 2030 ja 2050 on laa
unnallisen tielliikenne-ennuusteen 2030 perusteelp
la (Liiken
nneviraston tu
utkimuksia ja
a selvityksiä 1
13/2014). Ennusteen yhte
enä lähtökohta
tana on Tilastokeskuksen vuod
den 2012 väe
estöennuste, jossa asukassmäärän arviioidaan kasva
avan vuodestta 2012 vuotteen 2030
Päijät-Hä
ämeessä 6, Keski-Suomes
K
ssa 5, Pohjoiss-Pohjanmaa
alla 9 ja Lapissa 0 prosentttia.
Ennustee
en mukaan liikenne kasva
aa vuoteen 20
030 menness
sä 20,9 - 30,9 prosenttia jja vuoteen 2050 mennessä 29
9,1 – 51,1 pro
osenttia. Liikenne-ennustee
et on esitetty oheisessa ku
uvassa.
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Kuva 9. Liikkenne-ennuste.

00 kilometrin pituisella valtatieosuudellla on useita eri tietyyppejä, jotka ovat pääsääntöis
sesti muoLähes 60
dostunee
et liikenteellissen tarpeen perusteella. Moottoritieos
suudet ovat Jyväskylän
J
jaa Oulun kohd
dilla sekä
Kemin ja
a Tornion välillä. Lähes kaikki ohituskai stat ovat Lus
sin ja Pihtiputaan välillä. O
Oulun moottorritien pohjoisena ja
atkeena on le
eveäkaistatie.
Myös nopeusrajoitus vaihtelee valtatieosuudella
a paljon. Valllitsevin kesän
nopeusrajoituus on 100 km
m/h. Pisimmät alle 100 km/h osu
uudet ovat Hartola-Joutsa
a sekä Viitasa
aaren, Ala-Te
emmeksen ja Iin kohdat. NopeusraN
joitus on alle 80 km/h
h 18 kohteess
sa, jotka ovatt pääsäätöise
esti taajamia tai
t kylämäisiää kohteita. Pisin näistä
ohta. Kemin ja
a Tornion välillä kesänope
eusrajoitus on
n 120 k/h. Mu
uuttuva nope usrajoitus on Jyväskyon Iin ko
län mootttoritien pohjo
oispuolella, Ou
ulun kohdalla
a sekä Kemin ja Tornion vä
älillä.
Monin pa
aikoin tarkastteluosuudella
a liikennemää
ärä on niin pieni, ettei sillä
ä ole merkittäävää vaikutus
sta ajonopeuksiin.. Osuuksilla, joilla
j
on paljo
on päivittäistä
ä työmatkaliik
kennettä, ajon
nopeudet laskkevat aamun ja iltapäivän huip
pputuntien aikaan. Näitä ovat Jyväskyylän ja Oulu
un kohtien oh
hella työssäkkäyntialueiden
n sisäiset
osuudet, kuten Jyvässkylä-Äänekoski tai Oulu-IIi. Tarkastelu
uosuuden vilk
kkaimman ossuuden Oulujo
oen sillan
kohdalla ajonopeudett laskevat aa
amuhuipputun
nnin aikaan selkeästi. Es
simerkiksi keeskiviikkona 20.8.2014
2
n nopeus oli alimmillaan aamuhuippu
utunnissa 65 km/h (kuva 10). Ajonopeeuksien laskun ohella
liikenteen
suuret liikkennemäärätt aiheuttavat ongelmia
o
liittyyvälle liikente
eelle. Tielle liittyminen on vvaikeaa muun muassa
Tikkakossken ja valtatien 13 liittymis
ssä.
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Kuva 10. Liiikennemäärän vaikutus
v
ajonopeu
uksiin Oulujoen ssillan kohdalla.

Tarkaste
elualueella tap
pahtui vuosin
na 2008-2012
2 413 poliisin
n tietoon tullu
utta henkilövaahinkoon johttanutta liiuksista 41 jo
ohti kuolemaa
an. Yleisin onnettomuust
o
tyyppi henkilö
övahinkokenneonnettomuutta. Onnettomuu
onnettom
muuksissa oli yksittäisonne
ettomuus, mu
utta kuolemaa
an johtaneiss
sa onnettomuuuksissa kohttaamisonnettomuu
us. Turvallisu
uustilanne on
n huonoin tie
eosuudella Oulu-Kemi
O
ja siellä erityissesti Haukip
putaan leveäkaista
atiellä. Kyseissellä tieosuud
della myös tu rvallisuuden tunne koetaa
an huonoimm
maksi, mikä tuli voimakkaasti ilm
mi myös vuoro
ovaikutuksen kautta.

Yhteyysvälin rooli,
r
käy
yttäjäryh
hmien ta
arpeet
Yhteysvä
äli on keskein
nen osa kansainvälistä TE
EN-t-verkkoon
n kuuluvaa liik
kennekäytäväää, joka toimii yhteytenä etelän
n suunnasta Pohjois-Suomeen, Ruotssiin, Norjaan sekä Luoteis
s-Venäjälle. B
Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäm
minen sekä siihen
s
liittyvät investoinnit ja
j kuljetuksett lisäävät tuleevaisuudessa tien merkitystä entis
sestään. Väylä toimii myöss yhteytenä pohjoisesp
ta Pietarin. Valtatie 4 tulee olemaan erittäin merkittävä osa
kansainväliisiä kuljetusk
käytäviä ja m
merkitys tulee
e jatkossa
kasvamaan
n muun muas
ssa koillisväyylän avautumiisen myötä.
Yhteysvälillä on selkeä kansainvälissesti tunnustettu rooli.
Valtatien 4 kehittäminen on priorisooitu ja siihen on sitouduttu TEN-t –ratkaisun yhteydessä.
y
K
Kansainväline
en rooli ja
yvät tulevais
suuden mahhdollisuudet asettavat
siihen liitty
yhteysvälin
n kehittämise
elle nykyistenn käyttäjätarp
peiden ja
nykyliikente
eeseen pohja
autuvien ennuusteiden ohellla merkittäviä lisäva
aatimuksia. Osana
O
TEN--t ydinverkko
oa väylän
tulee luoda
a pohjaa uusille kuljetuskääytäville. Hen
nkilöliikenteessä valttatie yhdistää
ä suuria keskkuksia ja toim
mii erittäin
merkittävän
nä paikallisen
n ja seudullissen liikenteen
n välittäjänä. Pitkän matkan
m
henkilöliikenteessää korostuu yh
hteysvälin
merkitys matkailun
m
ja sen kehittäämisen näkökulmasta.
Henkilö- ja tavaraliikente
eelle ei ole suuoraa raideliikennetarhti-Jyväskylä ja Jyväskylä--Oulu.
jontaa yhteysväleillä Lah

Kuva 11. TEN-t verkko Suo
omessa. Lähde Liikennevirasto.
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Yhtenä lä
ähtökohtana yhteysvälin ja sen eri osiien roolin mä
äärittämisessä
ä ovat maanttieteelliset realiteetit ja
niiden va
aikutukset liikkkumiseen. Ku
un aikaetäisyyys kasvaa yli tuntiin, vähenee päivittäinnen liikkumine
en erittäin
voimakka
aasti. Tämä tarkoittaa
t
tark
kasteltavalla yhteysvälillä sitä, että ain
noastaan Oullun ja Kemin välillä on
merkittävvästi työssäkä
äyntialueiden välistä päiviittäistä päästä
ä päähän kullkevaa työmaatkaliikennettä
ä. Aluerakenteesta
a johtuen työmatkaliikente
een suhteellin
nen osuus on suuri Jyväsk
kylän ja Oulunn seuduilla. Molempien
M
kaupunkiien eteläpuole
ella myös poikittaisliikente
een ja muiden
n kuin valtatie
en 4 suuntien liikenteen merkitys on
erittäin su
uuri.

Kuva 12. K
Keskuskaupunkeihin suuntautuva työssäkäynti (Al uerakenteen ja liikennejärjestelm
män kehityskuva --työ).

Yhteysvä
älin kansallise
en roolin mä
äärittämisessä
ä hyödynnetttiin vaikutusa
alueen liikennnejärjestelmäs
suunnitelmia ja muita selvitykssiä, joissa on tarkasteltu ih
hmisten liikkumista ja elink
keinoelämän kuljetuksia (m
muun muassa ALL
LI-työn yhteyd
dessä tehtyjä
ä tarkasteluja ). Näitä on yh
hdistetty tämä
än työn yhteyydessä tehtyihin liikenne- ja kuljetusmääräta
arkasteluihin. Erittäin keskkeisessä roolissa oli myös sidosryhmä- ja käyttäjävu
uorovaikutus. Työsssä on paino
otettu aiempaa vahvemmin
n erilaisten käyttäjäryhmie
k
en osuuksienn ja liikenteen
n ajallisen
vaihtelun
n tarkasteluja. Tällä on ha
aettu liikentee
en kokonaism
määrän rinnalle tietoa siitää, millaiset liik
kkumis- ja
kuljetusta
arpeet missäkkin korostuva
at.
Tavaraliikkenne
Valtatie 4 on päärada
an ohella Suomen keskeiisin pohjois-e
etelä –suuntainen kuljetusskäytävä. Tav
varaliikenteen mää
ärä on yhteyssvälin hiljaisim
mmillakin osu
uuksilla suuri. Työn yhteyd
dessä ei nousssut esiin tek
kijöitä, joien jatkossa vähentyvän.
den peru
usteella voitaiisiin olettaa tavaraliikente
t
v
Sen sijaan raaskaan liikenteen kasnä. Ainoasta
vua pide
ettiin erittäin todennäköise
t
aan yhdistetty
yjen kuljetuste
en mahdollineen uudelleen
n käynnisv
rask
kaan liikentee
en määrään, mutta sitäkään ei pidetä kovin todenn
näköisenä
tyminen voi hieman vaikuttaa
ainakaan
en kasvutren
n lähivuosina eikä se kään
ntäisi liikentee
ndiä. Sidosryh
hmätilaisuukssissa nousi es
siin muun
muassa sseuraavia rasskaan liikente
een lisääntym
miseen tekijöitä:
x
ttoimituksille asetettujen
a
va
aatimusten m
muuttuminen (lyhyemmät toimitusajat j a pienemmät yksikköttoimitukset)
x
kkuljetusten aikatauluvaatim
musten tiuken
ntuminen
x
kkumipyöräliikenteen jousta
avuus
x
rraideliikentee
en joustamatto
omuus
11

x
x

kkumipyöräliikenteen kusta
annustehokku
uus
kkansainväliste
en kuljetusten
n lisääntymin
nen (mm. Poh
hjois-Norjan ja
a Pohjois-Ruootsin jakelu, kaivoskulk
jjetukset, Bare
entsin alue, koillisväylä).

Rautatielliikenne rajan
n yli on nykyis
sin hyvin väh
häistä, enimm
milläänkin vain
n muutamia ssatojatuhansiia tonneja
vuodessa
a. Ainakin ossasyynä tilantteeseen on ssähköistyksen
n puuttuminen
n Laurila-Torrnio rataosalta
a ja puutteet Haa
aparannan rattapihalla. Suo
omalaisen ra
aideleveyden rata Ruotsin puolelle on olemassa, mutta
m
sähköistykse
en puuttumise
en takia radallla on käytettä
ävä dieselkalustoa. Suomen ja Ruotsinn liikenneviras
stot selvittelevät m
mahdollisia rattkaisuja onge
elmaan yhdesssä kaupunkie
en kanssa.
v
tuskin va
aikuttaisi suuresti raja
an yli suuuntautuvaan kuormaRautatielliikenteen vilkastuminen
autoliiken
nteeseen, sillä kuljetettav
va tavara on erityyppistä. Rautateitse kuljetetaan ssuuria määriä kerralla
muutama
aan harvaan kohteeseen. Kuorma-auto
oliikenteen reiitit hajautuvatt laajalle alueeelle.

Kuva 13. Ta
avaraliikenteen määrät
m
Suomen tie- ja rataverkol la.
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Aineistoanalyysien, aiempien palvelutasoselvitysten ja työn yhteydessä käydyn vuorovaikutuksen perusteella tehtiin heti alustavien tarkastelujen perusteella havainto, ettei palvelutasotekijöiden näkökulmasta ole
kovinkaan suurta eroa eri kuljetettavien tavaralajien suhteen. Kaikki kuljetukset ovat aikataulutettuja ja edellyttävät hyvää matka-ajan ennakoitavuutta. Koko yhteysvälillä on nyt ja tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen logistiikkajärjestelmän osana. Tämä tulee asettamaan yhtenäiset
palvelutasovaatimukset koko tarkastelujaksolle riippumatta siitä, missä ympäristössä väylä kulkee tai millainen on henkilöliikenteen profiili.
Kuljetusketjujen näkökulmasta käyttäjätarpeet ovat väylän toimivuuden kannalta; joustava liittyminen, tasainen ajonopeus ja matka-ajan minimointi. Matka-ajan ennakoitavuuden merkitys on sekä kustannustehokkuuden että toimitusvarmuuden kannalta oleellinen. Kaikki ennakoimattomat häiriöt ovat kuljetusten näkökulmasta ongelmallisia, koska häiriöiden vaikutukset kumuloituvat logistiikkaketjuissa. Tämä korostuu etenkin niillä yhteysväleillä, joilla työ- ja lepoaikalainsäädännön asettamat rajat ovat lähellä maksimimatkaaikaa. Ennakoimaton matka-ajan viive voi edellyttää lakisääteisen tauon pitämistä juuri ennen suunniteltua
kuljettajan vaihtoa tai terminaaliin saapumista. Tarkastelujaksolla tämä korostuu välillä Jyväskylä-Oulu.
Kuljettajan näkökulmasta matka-ajan ennakoitavuuden ohella korostuvat vastaavat tekijät kuin pitkillä henkilöliikenteen matkoilla, kuten muun muassa mukavuus ja turvallisuus. Tarpeet liittyvät erittäin laajasti erilaisiin tekijöihin, kuten tien kuntoon ja kunnossapitoon, valaistukseen ja tienvarsipalveluihin. Tämän työn vuorovaikutuksen yhteydessä kuljettajien näkökulmasta nousivat esiin erityisesti liukkaudentorjunta ja tienvarsipalveluiden soveltuminen työ- ja lepoaikalainsäädännön edellyttämien taukojen pitämiseen. Ammattiliikenteen näkökulmasta valtatie on liikenteen välittämisen lisäksi työympäristö, joka tuo vaatimuksia myös työturvallisuuden sekä työssä jaksamisen ja viihtymisen näkökulmasta.
Henkilöliikenne
Henkilöliikenteen näkökulmasta yhteysvälin rooli on sekä käyttäjätarpeiden että valtakunnallisen merkittävyyden näkökulmasta huomattavasti monimuotoisempi kuin tavaraliikenteen. Tieliikenne on pääasiassa
paikallista ja seudullista. Pitkämatkaista liikennettä on vähän suhteessa lyhytmatkaiseen ja se muodostuu
pääosin vapaa-ajanmatkoista. Tarkasteltavalla yhteysvälillä pitkiä työperäisiä matkoja on suhteellisesti eniten väleillä Oulu-Kemi ja Lusi-Jyväskylä. Oulun ja Kemin välillä on myös paljon päivittäisiä työmatkoja. Jyväskylän ja Oulun välillä työperäisiä matkoja on etäisyydestä johtuen erittäin vähän. Pohjois-Pohjanmaalta
ja Lapista pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla työperäisillä matkoilla käytetään pääasiassa lento- ja junaliikennettä. Jyväskylän ja pääkaupunkiseudun välisessä liikenteessä henkilöautolla tehty kokonaismatka-aika
on kilpailukykyinen joukkoliikenteen kanssa, mikä lisää työperäisten matkojen suhteellista osuutta yhteysvälillä. (kuvat 14 ja 15)
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Kuva 14. Maakuntien väliste
en matkojen kulk
kumuoto- ja matkkantarkoitusjakau
umat (HLT 2012)).
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Pohjakartta © Kartta
akeskus L4356
Tie- ja rataverkot © Liikennevirasto
L

Kuva 15. M
Minimimatka-aikojjen vertailua eri kulkumuodoilla.
k
LLinja-autoaikatau
ulut lähde Matkah
huolto, juna-aikaataulut lähde VR ja lentoliikenteen aikkataulut lähde Fin
navia.

Solmupissteissä (Jyväskylän ja Oulun kohdat) kkäyttäjätarpeiissa korostuv
vat paikallisenn ja seudullis
sen liikenteen vaa
atimukset. Valtatiet toimiva
at molemmilla
a kaupunkiseuduilla keske
eisinä työmatkkaliikenteen välittäjinä,
v
ojen matka-ajjan minimointitarpeita. Va
altatien rooli kkaupunkiseuttujen kesmikä korrostaa työperräisten matko
keisimmillä kasvualue
eilla on erittäin merkittävä ja kehittämis
svaatimukset ovat osa laaajaa maankäy
ytön, asumisen, p
innan kokona
palvelujen ja elinkeinotoim
e
aisuuden keh
hittämistä. Va
altatien kansaainvälinen ja valtakunnallinen rooli luo vaattimuksille tiettyjä reunaehttoja, jotka tullee ottaa huo
omioon. Kuiteenkin kehittäm
mistarpeet
äosin seuraussta paikallise
esta liikkumissesta ja sen kasvusta. Käytännössä
K
solmupisteiden osalta
ovat pää
käyttäjäta
arpeet ja niid
den pohjalta määritettävätt kehittämista
avoitteet linja
ataan seudulllisissa suunn
nitelmissa.
Tämän sselvityksen aikana molem
mmilla kaupun
nkiseuduilla on
o käynnissä
ä yleiskaavataasoinen liiken
nnejärjestelmäsuu
unnittelu, josssa valtatien ro
oolia tarkaste
ellaan osana liikennejärjes
stelmää ja keehittämistarpe
eet sovitetaan yleisskaavojen va
aatimuksiin.
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Henkilöliikenne rautateitse Suomen ja Ruotsin välillä olisi mahdollista siten, että vaihto ruotsalaisesta junasta suomalaiseen ja päinvastoin tapahtuisi Haaparannan asemalla. Sähköistyksen valmistuttua osa nyt Ouluun jäävistä henkilöjunista voisi jatkaa Tornioon saakka.

Yhteenveto:
Valtatien 4 rooli osana TEN-t ydinverkkoa tuo kehittämiselle vaatimuksen toimia uudenlaisen kehityksen
mahdollistajana.
Tavaraliikenteen tarpeet ovat yhteneväiset koko yhteysvälillä ja luovat reunaehdot, jotka tulee ottaa
huomioon koko yhteysvälillä.
Henkilöliikenteessä lyhytmatkainen liikenne korostuu ja valtatien rooli vaihtelee huomattavasti yhteysvälin eri osissa.

Jaksottelu käyttäjäryhmien pohjalta
Valtatien jaksottelu tehtiin yhteysvälin roolin ja käyttäjätarpeiden pohjalta. Jaksottelun tavoitteena oli määrittää käyttäjätarpeiden kannalta homogeeniset osuudet, joille voidaan johtaa keskeisten palvelutasotekijöiden
kautta palvelutasotavoitteet. Jaksottelussa ei otettu huomioon väylän nykytilaa tai tämän hetken puutteita.
Tavaraliikenteen näkökulmasta ei nähty tarpeelliseksi tehdä yhteysvälin jaksottelua. Vaikka yhteysvälillä
myös tavaraliikenteen määrä vaihtelee huomattavasti, ovat tarpeet ja niistä johdettavat keskeiset palvelutasotekijät yhtenäiset koko yhteysvälillä.
Jaksottelun pohjaksi tehtiin keskimääräisen liikennemääräkuvaajan lisäksi erilaisia liikenteen ajallista vaihtelua kuvaavia tarkasteluja, joilla päästiin kiinni matkan tarkoitukseen (kuva 16). Esimerkiksi tuntivaihtelut
kuvaavat työmatkaliikenteen suhteellista osuutta, vuorokausivaihtelut ja kausivaihtelut lomaliikenteen osuutta. Näin voitiin karkeasti arvioida matkantarkoitusjakaumaa eri yhteysväleillä.
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Kuva 16. Esimerkkikuva tarrkastelun yhteenv
vedosta. Karttakeeskus L4356.

Analyysie
en perusteella
a yhteysväli jaettiin karkea
asti kahdeksa
aan jaksoon:
x
L
Lusi - Vaajakoski
x
JJyväskylän ko
ohta
x
JJyväskylä - Äänekoski
Ä
x
Ä
Äänekoski - Liminka
L
x
O
Oulun kohta
x
O
Oulu - Ii
x
IIi - Kemi
x
K
Kemi – Haaparanta.
Samaan aikaan jakso
ottelun kanssa
a määritettiin neljä erilaista
a liikenteellistä profiilia, joihhin yhteysvälin jokainen jakso
o voidaan liitttää. Profiilit niimettiin sen m
mukaan, milla
ainen liikenne korostuu:
x
T
Tavara-, poikkittais- ja paika
allisliikenneja
akso (solmuko
ohta)
x
T
Tavara-, asio
ointi- ja pende
elöintijakso
x
T
Tavara-, pend
delöinti- ja va
apaa-ajanliike
enteen jakso
x
T
Tavara- ja va
apaa-ajanliikenteen jakso.
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Kuva 17. Sidosryhmätyöpajjojen pohjaksi laa
adittu yhteenvetoo yhteysvälin jaks
sottelusta ja keskeisistä palvelutaasotekijöistä.
us L4356.
Karttakesku

Vaikka kaikilla yhteyssvälin osilla on kaikkia mattkatyyppejä, haluttiin profiilien kuvaukssissa tuoda esille eroja
a oli korosta
aa yhteysväliin sisäisiä erroja, joten pro
rofiilikuvauksia
a ei voida
eri yhteyssvälin osilla. Lähtökohtana
käyttää ssuoraan esim
merkiksi eri liikennemuotoj a tai eri väyliä käsittäviss
sä liikennejärjjestelmätasoiisissa tarkasteluissa. Kaikkiin profiilikuvauk
ksiin tuotiin m
mukaan tavara
aliikenne, jottta sen rooli eei jää taustalle, vaikka
jaksottelu
u tehtiin ainoa
astaan henkilöliikenteen p
perusteella.
Poikittaiss- ja paikallisliikennejaksoilla korostuva
at sekä valtatien 4 ulkopu
uolelta tulevaat liikennevirra
at että lyhytmatka
ainen asiointi-- ja työmatka
aliikenne. Asiiointi- ja pend
delöintijaksoilla korostuvaat seudullinen
n työ-, ostos- ja assiointiliikenne
e. Vapaa-ajan
n liikenteen ja
aksoilla koros
stuvat viikonloppuihin ja looma-aikoihin ajoittuvat
mökki- ja
a lomamatkatt. Pendelöinti- ja vapaa-aj anliikenteen jaksolla näky
yvät selkeästii sekä päivittä
äisen työmatkaliikkenteen että lo
omaliikenteen
n tuomat ajallliset vaihtelutt.

Keske
eisten palveluta
p
asotekijö
öiden mä
äärittäm
minen
Palveluta
asotekijöiden tarkastelu ja
a määrittely p
perustuvat sekä aiemmin että
e työn aikaana tehtyihin valtakunnallisiin sselvityksiin. Keskeisin
K
nä
äistä on työn
n aikana käy
ynnissä ollut pitkämatkaissen liikenteen
n palvelutasotekijö
öiden määrityystyö, jonka välituloksia p
pilotoitiin myös tässä työssä. Tarkem
mmat valtakun
nnalliseen
selvitykse
een pohjautu
uvat määrittelyt pitkien ma
atkojen ja kuljjetusten palve
elutasotekijöiistä on esitetty liitteessä 1.
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Kuva 18. Pitkämatkaisen liikkenteen palvelutasotekijät.

Kuten aiemmin on esitetty, tavara
aliikenteen p
palvelutasotek
kijöille ei löyd
detty jaksotteeluperusteita, vaan ne
enäiset koko yhteysvälillä. Henkilöliike nteen näköku
ulmasta tehtiin palvelutassotekijöiden valinnassa
v
ovat yhte
tietoisestti karkeat yleistykset, jotta
a eri jaksojen liikenteen ko
oostumus voitiin ottaa huoomioon ja eri käyttäjäryhmien tarpeet saatiiin tuotua esiin
n. Vaikka kaikkki palvelutas
sotekijät ovat tärkeitä kaikiilla matkoilla, lähdettiin
össä siitä, että
ä tietyillä mattkoilla korostu
uvat eri tekijät. Esimerkiksi matka-aika korostuu sää
ännöllisillä
tässä työ
työperäissillä matkoilla ja loma- ja vapaa-ajan
v
m atkoilla koros
stuu mukavuu
us, joka on errittäin laaja ja
a subjektiivinen kässite. Tässä yh
hteydessä ei lähdetty tarke
emmin määrittelemään mu
ukavuuden siisältöä, vaan käsitettiin
se laajassti eri tekijöin
nä (mm. tienv
varsipalvelut, stressittömyys, helppous), joiden merrkitys korostu
uu matkaajan minimoinnin sijaa
an. Palvelutasotekijöitä hyyödynnettiin siis
s jaksojen erojen
e
esiintu omisessa tällä yhteysvälillä. M
Määrityksiä ta
ai johtopäätöksiä ei ole m
millään lailla vertailtu tai yhtenäistettyy muiden yhtteysvälien
kanssa.
Koko yhtteysvälillä korrostuvat turvallisuus ja e
ennakoitavuu
us. Myös hallittavuus on koko yhteysväliä koskeva palvvelutasotekijä
ä, mutta sillä on huomatta
avasti vähäise
empi merkitys
s kuin turvalliisuudella ja ennakoitae
vuudella.. Osittain halllittavuus on sisällä
s
myös e
ennakoitavuu
udessa, koska
a hyvä hallitta
tavuus (matka
an aikana
saatavan
n informaation pohjalta te
ehtävät ratkaiisut) paranta
aa myös enna
akoitavuutta vähentämällä
ä tarvetta
varautua
a viivästyksiin.
Lusi-Vaa
ajakoski: Keskkeisimpiä palv
velutasotekijö
öitä mukavuus (ja matka-a
aika)
Jakso on
n yksi Suome
en merkittävim
mmistä matkkailu- ja mökk
kiliikenteen yhteyksistä. Liiikennemäärä
ältään yhteysväli vvastaa väliä Ii-Kemi, mutta liikenteen ajallisen vaihtelun perusteella yhteyssvälin liikenne
e koostuu
huomatta
avasti voimakkkaammin viiikoittaisesta vvapaa-ajan liiikenteestä. Tämä
T
johtuu pääasiassa siitä, että
aluekeskkusten (Lahti ja Jyväskylä)) välillä on vä
ähän päivittäistä työmatka
a- tai asiointiliiikennettä. Yh
hteysvälin
maankäyyttö on suhtee
ellisen vähäis
stä eikä sillä ole vahvoja asutus- tai ty
yöpaikkakeskkittymiä, mikä
ä osaltaan
vaikuttaa
a siihen, että työperäisen
t
liikenteen mä
äärä suhteess
sa vapaa-ajan
n liikenteeseeen on vähäisttä. Koska
Jyväskylä
än ja pääkau
upunkiseudun
n välisessä lliikenteessä henkilöauto on matka-ajaaltaan kilpailu
ukykyinen
joukkoliikkenteen kansssa, välillä on
n pitkämatka
aista työasiam
matkaliikenne
että. Mökki- jaa matkailuliik
kenteessä
korostuu mukavuuden merkitys. Työasiamatka
T
aliikenne nos
staa matka-ajjan merkitysttä yhteysvälin
n palvelutasotekijä
änä.
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Jyväskylän kohta: Keskeisin palvelutasotekijä matka-aika
Liikennemäärät ovat suuria ja työmatkaliikenteen huipputunnit korostuvat. Työperäisillä matkoilla matkaajan merkitys korostuu. Poikittaisliikenteen määrä on erittäin suuri, mutta palvelutasotekijät eivät poikkea
valtatien 4 suuntaisen liikenteen tekijöistä. Suurin osa liikenteestä on lyhytmatkaista, pääosin paikallista
liikennettä.
Jyväskylä-Äänekoski: Keskeisin palvelutasotekijä matka-aika
Liikennemäärät ovat suuria ja painottuvat työmatkaliikenteen huipputunteihin. Työperäisillä matkoilla matkaajan merkitys korostuu. Matkat ovat pidempiä kuin Jyväskylän kohdan liikenteessä, pääosin seudullista
liikennettä.
Äänekoski-Liminka: Keskeisin palvelutasotekijä mukavuus
Yhteysvälillä on jonkin verran vaihtelua liikennemäärissä. Väleillä Äänekoski-Viitasaari ja Pulkkila-Liminka
on jonkin verran työmatkaliikennettä, mutta niilläkin korostuu viikoittainen vapaa-ajan liikenne. Työasialiikennettä yhteysvälillä on erittäin vähän. Pitkämatkaisen vapaa-ajan liikenteen suuri osuus korostaa yhteysvälillä mukavuuden merkitystä.
Oulun kohta: Keskeisin palvelutasotekijä matka-aika
Suurin osa liikenteestä on lyhytmatkaista, pääosin paikallista liikennettä. Liikennemäärät ovat erittäin suuria
ja painottuvat työmatkaliikenteen huipputunteihin. Työperäisillä matkoilla matka-ajan merkitys korostuu.
Poikittaisliikenteen määrät ovat suuria, mutta palvelutasotekijät ovat vastaavat kuin valtatien 4 suuntaisella
liikenteellä. Suuri osa poikittaisliikenteestä alkaa Oulusta tai päättyy Ouluun, joten läpikulkevan poikittaisliikenteen osuus on pienempi kuin Jyväskylän kohdalla.
Oulu –II: Keskeisin palvelutasotekijä matka-aika
Liikennemäärät ovat suuria ja painottuvat työmatkaliikenteen huipputunteihin. Työperäisillä matkoilla matkaajan merkitys korostuu. Matkat ovat pidempiä kuin Oulun kohdan liikenteessä, paljon seudullista liikennettä.
Myös läpiajavaa päivittäistä työmatkaliikennettä on suhteellisen paljon (Oulu-Kemi –välin liikenne).
Ii-Kemi: Keskeisimpiä palvelutasotekijöitä mukavuus ja matka-aika
Tarkastelujakson ”sekaliikennejakso”. Yhteysvälillä on paljon paikallista ja seudullista liikennettä, viikoittaista vapaa-ajan liikennettä sekä suhteellisen paljon pitkän matkan pendelöinti- ja asiointiliikennettä. Yhteysvälillä korostuvat siten kaikki palvelutasotekijät.
Kemi-Haaparanta: Keskeisin palvelutasotekijä matka-aika
Liikennemäärät ja liikenteen profiili ovat vastaavia kuin Oulun ja Jyväskylän pohjoispuolten pendelöintijaksoilla.
Yhteysvälin jaksottelu ja liikenteen profiilin perusteella tehty analyysi käsiteltiin sidosryhmätyöpajoissa. Jaksottelua pidettiin yleisesti perusteltuna eikä siihen esitetty muutoksia. Jaksottelu toimi karkeana runkona
jatkossa tehtävälle palvelutasotavoitteiden määrittämiselle ja palvelutasoanalyysille.
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Tavoitteet
Yhteiskunnalliset ja koko yhteysväliä koskevat tavoitteet
Yhteysvälin kehittämistavoitteet tulevat toisaalta kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämishaasteista ja
toisaalta seudullisen ja paikallisen liikenteen kehittämistavoitteisiin vastaamisesta. Turvallisuus-, ennakoitavuus- ja hallittavuustavoitteet koskevat koko yhteysväliä ja ne ovat johdettavissa yhteiskunnallisista tavoitteista ja yhteysvälin kansainvälisestä roolista.
Turvallisuustavoitteen lähtökohtana on kuolemien ja loukkaantumisten välttäminen, mutta nähtävissä olevilla resursseilla tämä on käytännössä mahdotonta ilman, että liikennettä rajoitetaan taloudellisesti kestämättömällä tavalla. Yhteysvälillä on turvattava kuljetusten riittävä palvelutaso, mutta nopeustasoa ei nosteta
turvallisuuden kustannuksella. Turvallisuuden osalta päädyttiin tavoitteeseen:
x

Kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavien onnettomuuksien määrä minimoidaan vaarantamatta kuljetusketjujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Turvallisuustaso on parempi kuin
pääteillä keskimäärin.

Ennakoitavuus on tärkein kuljetusten palvelutasotekijä, mikä on noussut korostuneesti esiin myös työssä
järjestetyn vuorovaikutuksen yhteydessä. Myös pitkämatkaisen liikenteen palvelutasotyössä ja muissa logistiikkaan liittyvissä tarkasteluissa ennakoitavuus on selkeästi tärkein kuljetusketjun palvelutasotekijä, johon voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmää kehittämällä. Ennakoitavuus on keskeinen palvelutasotekijä
myös työperäisillä henkilöliikennematkoilla, mutta niiden osalta palvelutasovaatimus vaihtelee huomattavasti yhteysvälin eri osissa. Koko tarkasteluväliä koskeva ennakoitavuustavoite kirjattiin seuraavasti:
x

Matka-ajan minimointi ja hyvä ennakoitavuus mahdollistavat tehokkaan logistiikan.

Yhteysvälin kehittämisen lähtökohtana ovat myös valtakunnalliset ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Tämän
työn painopisteenä on tarkastella pääosin valtatien kehittämistä ohjaavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Esimerkiksi ilmastotavoitteisiin vastaamisessa tehokkaat kulku- ja kuljetusmuotojen työnjakoon vaikuttavat
tavoitteet tulee tuottaa osana valtakunnallista ja paikallista koko liikennejärjestelmäkokonaisuutta koskevaa
suunnittelua. Tarkemmat, esimerkiksi melua tai pohjavesiä koskevat tavoitteet, määritetään ja otetaan
huomioon tarkemmissa suunnitelmissa.

Alueelliset palvelutasotavoitteet
Yhteysvälille määritettiin jaksokohtaiset palvelutasotavoitteet pääosin seudullisen ja paikallisen henkilöliikenteen pohjalta. Lähtökohtana pidettiin kriittiseksi tunnistettujen käyttäjäryhmien vaatimuksia, jotka täyttämällä voidaan vastata myös muiden vaatimuksiin. Koko yhteysvälillä kriittisenä käyttäjäryhmänä voidaan
pitää pitkän matkan kuljetuksia. Henkilöliikenteessä korostuvat työperäisiä matkoja tekevät käyttäjäryhmät,
joiden osuus koko liikenteestä vaihtelee yhteysvälillä erittäin paljon.
Jaksot yhdisteltiin liikenteellisen profiilin perusteella karkeasti neljään erityyppiseen osuuteen (kuva 19),
joilla palvelutasotavoitteet vastaavat toisiaan. Liikenteen määrä vaihtelee ja vaikuttaa esimerkiksi väylän
ominaisuuksiin, mutta palvelutasotavoitteet ovat käytännössä riippumattomia liikennemäärästä. Tämän
vuoksi esimerkiksi Lusi-Vaajakoski –välillä palvelutasotavoitteet ovat liikenteen koostumuksen perusteella
lähes vastaavia kuin välillä Äänekoski-Liminka, mutta tekninen tavoitetila saattaa olla erilainen. Samoin
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kennemäärän vaihtelut tuo
oda erilaisia te
eknisiä vaatim
muksia, vaikka palvelumyös jakksojen sisällä saattavat liik
tasotavoiitteet ovat samat.

Kuva 19. Y
Yhteenveto palvellutasotavoitteista
a. Pohjakartta © K
Karttakeskus L4356 ja tieverkko © Liikennevirasto
to.

Pendelöinti- ja kaupu
unkijaksoilla valtatien
v
kesskeisenä roollina on välittä
ää nopeaa ttyöperäistä liikennettä,
oinnin merkityystä. Välillä Lusi-Vaajakos
L
ski työasiamaatkojen osuus
s on suumikä korrostaa matka-ajan minimo
rempi kuin välillä Äänekoski-Limink
ka, mikä nosttaa matka-aja
an minimoinnin merkitystää. Toisaalta tä
ämä ohjaa
liikkumistta yhteiskunn
nallisten tavoitteiden kanna
alta epäedulliseen suuntaan. Keski-Su omen ja pääkaupunkiseudun vvälisiä pitkiä työasiamatk
koja tulisi ohjjata joukkoliikenteeseen, jonka palvellutaso on suhteellisen
hyvä kesskustasta kesskustaan liiku
uttaessa. Sam
malla kysynnä
än lisääminen parantaisi jjoukkoliikente
een kehittämismah
hdollisuuksia turvaamalla osaltaan sää
ännöllisen len
ntoliikenteen palvelutason säilymistä ja
a tuomalla
perusteita junaliikente
een nopeuttam
miselle.
össä lähdetää
än kuitenkin siitä,
s
että myö
ös henkilöauttoliikenteen palvelutason ttulee vastata kysyntää.
Tässä työ
Jos kulkkumuotojen väliseen
v
työnjjakoon haluttaan vaikutta
aa jättämällä jonkin kulkuumuodon palvelutason
kehittämiinen tietoisessti vähemmälle, se tulee te
ehdä osana liikennejärjes
l
telmäsuunnittttelua ja siihen liittyvää
päätökse
entekoa eikä yhteen
y
kulkum
muotoon kes kittyvässä tarrkastelussa.
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Palvelutasoanalyysi
Palvelutasoanalyysissä käydään läpi palvelutasotavoitteet ja arvioidaan palvelutason nykytilaa ja ennusteiden mukaista kehitystä suhteessa tavoitteisiin. Erot asetettuihin tavoitteisiin nähden kuvaavat puutteita tai
ongelmia. Erot voivat olla myös ”positiivisia” eli palvelutaso voi jo nykytilassa ylittää määritetyt tavoitteet.
Palvelutasoanalyysissä käytettiin pohjana yhteysvälin jaksottelua, jaksokohtaista käyttäjäryhmäanalyysiä
sekä keskeisiä palvelutasotekijöitä ja –tavoitteita. Palvelutason määrittämisessä hyödynnettiin nykytilaanalyysin yhteydessä tehtyjä aineistoanalyysejä sekä vuorovaikutuksen kautta saatuja tietoja ongelmatilanteista ja –kohdista.
Turvallisuustarkastelussa otettiin huomioon onnettomuusanalyysin ohella sidosryhmätilaisuuksissa ja käyttäjävuorovaikutuksen yhteydessä esiin nousseet turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat puutteet. Onnettomuusanalyysissä vertailutasona käytettiin vastaavien tietyyppien valtakunnallista keskiarvoa. Onnettomuusanalyysin perusteella selkeimmät turvallisuuspuutteet ovat taajamien kohdilla, välillä KanavuoriÄänekoski sekä välillä Oulu-Ii. Turvattomuuden tunne nousi vahvimmin esiin välillä Oulu-Ii.
Merkittävimmät ennakoitavuuspuutteet ovat yhteysväleillä, joilla on kapasiteettiongelmia. Näistä puutteellisimpia nykytilassa ovat välit Kanavuori-Jyväskylän moottoritie ja Jyväskylän moottoritie-Äänekoski. Näiden
lisäksi puutteita on kaikilla yhteysväleillä, joilla hitaiden ajonneuvojen ohittaminen on joko liikennemäärän tai
tiegeometrian vuoksi vaikeaa. Traktorit aiheuttavat jonkin verran kausittaisia ennakoitavuusongelmia Oulun
eteläpuolella.
Poikkeuksellisen kelin tai onnettomuuksien aiheuttamat häiriöt ovat valtatiellä 4 suhteellisen harvinaisia,
mutta voivat aiheuttaa merkittäviä, ennakoimattomia viivästyksiä. Matkan aikana saatavassa häiriöinformaatiossa on vielä puutteita. Hallittavuuspuutteet kohdistuvat osuuksiin, joilla on suurin onnettomuustiheys
(Kanavuori-Äänekoski).
Matka-ajassa katsotaan olevan puutteita, jos nopeusrajoitus ei vastaa tavoitetasoa tai tien kapasiteettipuutteiden vuoksi ei voida ajaa nopeusrajoituksen mahdollistamaa maksiminopeutta. Koko yhteysvälillä on tavoitteena raskaan liikenteen matka-ajan minimointi, millä varmistetaan osaltaan kuljetusten kustannustehokkuus. Tästä johdettuna kaikki alle 80 km/h nopeusrajoitukset nähdään palvelutasopuutteina. Niillä
osuuksilla, joilla työmatkaliikenteen määrä on suuri, tavoitteena on 100 km/h nopeustaso. Selkeimmät matka-aikaan liittyvät palvelutasopuutteet ovat välillä Jyväskylä- Äänekoski sekä taajamien kohdilla (Viitasaari,
Kärsämäki, Ii).
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Kuva 20. Palvelutasoanalyyysin yhteenveto. Pohjakartta © Kaarttakeskus L435
56 ja tieverkko © Liikennevirasto..
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Yhteysvälin tavoitetila 2030
Yhteysvälin tavoitetila on muodostettu palvelutasotavoitteista huomioiden yleiset pääteiden kehittämisperiaatteet. Tavoitevuodeksi valittiin TEN-T –ydinverkkopäätöksen mukaisesti vuosi 2030.
Palvelutasolähtöinen tarkastelu muutti aiempaan verrattuna merkittävimmin nopeustasotavoitteita. Pitkillä
yhteysväleillä, joilla on vähän päivittäistä työmatkaliikennettä, aiemmin tavoitteena olleelle nopeustasolle
(100 km/h) ei ole löydettävissä keskeisistä käyttäjätarpeista johdettuja perusteita. Toisaalta suuria työmatkaliikenteen määriä palvelevilla seudullisilla yhteysväleillä nopeustason merkitys korostuu. Ruuhkautuvilla
osuuksilla nopeustavoitteista voidaan tinkiä, kun nopeuden laskut ovat hallittuja (muuttuvat nopeusrajoitukset) ja ne rajautuvat lyhyille ajanjaksoille, jotka ovat hyvin ennakoitavissa. Eri jaksojen tavoitetilan mukaiset
nopeustasotavoitteet suhteutettiin valtakunnalliseen käytäntöön.
Liittymäpolitiikka tulee jatkossa tiukentumaan. Tähän vaikuttavat sekä TEN-T-ydinverkon vaatimukset että
yleiset odotukset turvallisuuden ja sujuvuuden parantumiselle. Tietyyppi määräytyy pääsääntöisesti liikennemäärän perusteella. Tavoitevuoteen mennessä uudet älyliikenteen ratkaisut tulevat parantamaan matkojen ja kuljetusten hallittavuutta ja ennakoitavuutta.
Jyväskylän kohdalla valtatie sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen eikä väylää ole mahdollista parantaa
enää merkittävästi liikenneinfrastruktuuria kehittämällä. Tämän vuoksi tavoitetilaan on kohdassa jätetty
nopeusrajoitus 70 km/h.
Tornion ja Haaparannan kohdalla on katsottu, että nykyinen kaupungin sisääntuloväylä on palvelutasoltaan
riittävä.
Tavoitetilan yleiskuvaus on esitetty kuvassa 21 sekä yksityiskohtainen kuvaus liitteessä 2.
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Kuva 21. V
Valtatien 4 tavoite
etila 2030. Pohjak
kartta © Karttakeeskus L4356 ja tieverkko © Liiken
nnevirasto.
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Kehittämistoimenpiteet yhteysvälillä
Talvihoidon yhtenäisyyttä parannetaan
Hankkeen yhteydessä järjestetyissä vuorovaikutustilaisuuksissa tärkeimmäksi valtatien liikenteen palvelutasoon vaikuttavaksi tekijäksi nostettiin riittävä kunnossapito. Tällä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea
sitä, millä turvataan tienpidon keinoin liikenteen olosuhteet nykyisellä väylällä (päällysteet, kesä- ja talvihoito, varusteet ja laitteen jne.). Valtatien 4 kunnossapidon tasoa pidetään yleisesti riittävänä, mutta työn yhteydessä on noussut korostuneesti esiin, että kunnossapito tulee varmistaa eikä siitä tule tinkiä missään
olosuhteissa. Kehittämistarpeet liittyvät pääosin kunnossapidon ja erityisesti sen ajoituksen yhtenäisyyteen.
Yhtenä toimenpiteenä tullaan jatkossa tarkastelemaan koko yhteysvälin talvihoitoluokitusta. Valtatien rooli
tavaraliikenteen pääväylänä perustelee vahvasti koko yhteysvälin nostamista korkeimpaan kunnossapitoluokkaan.
Kunnossapidon asiakaslähtöinen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, jossa eri toimijoiden roolit ovat suhteellisen selkeät. Kehittämismahdollisuudet liittyvät eri toimijoiden ja tienkäyttäjien välisen vuorovaikutuksen
kehittämiseen ja kunnossapidon yhtenäisyyden varmistamiseen. Luokitusten ohella tarkastellaan kunnossapidon ajoitusta alueurakoiden rajoilla ja määritetään ratkaisuja, joilla vähennetään toimenpiteiden ajoituksesta johtuvia käyttäjien kokemia yhtäkkisiä muutoksia, joita voivat olla esimerkiksi muutokset tienpinnan
kitkassa tai lumen määrässä.

Liikennepalveluita kehitetään laajassa yhteistyössä
Liikennepalveluiden kehittäminen on valtatien 4 liikennekäytävässä pääosin yksityisten toimijoiden toteuttamaa markkinaehtoista toimintaa ja niiden kehittäminen liittyy kokonaisuuksiin (mm. logistiikka), joita on
mahdotonta tarkastella valtatien kehittämissuunnitelman yhteydessä. Selvityksen perusteella ei ole löydettävissä realistisia liikennepalveluiden kehittämistoimenpiteitä, joilla voitaisiin perustella valtatien kehittämishankkeiden siirtämistä myöhemmäksi. Valtatien palvelutason turvaamisella luodaan pohja palvelujen parantamiselle, mutta liikennepalvelujen kehittämistä ei nähdä vaihtoehtona investointihankkeille, koska:
x Liikennemuotojen välillä tapahtuvat muutokset ovat hitaita ja niiden oletettavat vaikutukset valtatien
kehittämistarpeisiin ovat suhteellisen pieniä.
x Tieliikenteen rooli tavaraliikenteessä kasvaa.
x Joukkoliikenteellä ei voida korvata kustannustehokkaasti ruuhka-aikojen henkilöautoliikennettä
(koskee sekä loma-aikojen vapaa-ajan liikennettä että työmatkaliikennettä kaupunkiseuduilla).
Kustannustehokkaan logistiikan ja joukkoliikenteen palvelutason turvaaminen pitkäjänteisesti edellyttävät
valtatien kehittämistä. Tavaraliikenteen näkökulmasta valtatien 4 merkitys on ja tulee jatkossakin olemaan
erittäin keskeinen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ennakoimattomien häiriöiden riskiä ja niiden vaikutuksia tulee minimoida, koska niillä on vaikutusta koko kuljetusketjuun ja sitä kautta toimitusvarmuuteen.
Vaikka yhteysvälillä ei ole varsinaisia logistisia pullonkauloja, on kuljetusten matka-ajan ennakoitavuuden
turvaaminen erittäin tärkeää. Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen edellyttää mm. pysäkkijärjestelyjen parantamista etenkin keskeisillä työmatkaliikennejaksoilla.
Tienvarsipalveluiden kehittäminen osana tarkastelujakson liikenteen kokonaispalvelutason kehittämistä
nousi myös selkeästi esiin. Laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut tienvarsipalvelut ovat sekä pitkämatkaisen
henkilöliikenteen että tavaraliikenteen näkökulmasta erittäin tärkeitä. Uudet ammattiliikenteen työ- ja lepoaikasäännökset korostavat palvelujen merkitystä entisestään. Tienvarsipalveluiden suunnittelusta ja kehittä-
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misestä on löydettävissä myös hyviä menetelmiä muuhun liikenteen palveluiden käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Paikallisten ja matkailijoiden tarpeiden yhdistäminen, kapasiteetin sovittaminen suuriin ajallisiin
vaihteluihin ja keskeisiin käyttäjätarpeisiin vastaaminen kustannustehokkaasti ovat kaiken liikenteeseen
liittyvän kehittämisen yhteisiä haasteita. Palveluiden tuottajien ja tienpitäjän yhteistyötä lisätään jatkossa.
Kaupunkiseuduilla valtatiellä on keskeinen rooli osana liikennejärjestelmäkokonaisuutta ja sitä kautta sen
kehittämisellä on vaikutusta laajasti myös niin maankäytön, asumisen, palveluiden kuin elinkeinotoimintojen
kehittämiseen. Tämän vuoksi tarkastelujakson kaupunkiseuduilla valtatien kehittämistoimenpiteille tulee
perusteita myös valtatien matka- ja kuljetusketjujen palvelutasotavoitteiden ulkopuolelta. Esimerkiksi matkaajaltaan kilpailukykyisen joukkoliikenteen turvaaminen on tehokkainta järjestää valtatien pysäkkijärjestelmää
kehittämällä. Toimenpidetarpeet eivät välttämättä nouse esiin tarkastelemalla valtatien matka- ja kuljetusketjujen palvelutasotarpeita vaan ne tukevat laajempia liikennejärjestelmän kehittämiselle asetettuja tavoitteita kasvavilla kaupunkiseuduilla. Tämä tulee ottaa huomioon muun muassa valtatien kehittämishankkeita
priorisoitaessa.

Tarvitaan merkittäviä investointeja
Yhteysvälille on laadittu useita maantielain mukaisia suunnitelmia. Tässä hankkeessa on koottu aiemmat
suunnitelmat, tarkasteltu sisältöä keskeisimpien periaateratkaisujen osalta ja tehty hankkeiden välistä priorisointia palvelutasolähtöisesti. Palvelutasolähtöisen tarkastelun perusteella painottuvat aiempaa vahvemmin tavaraliikenteen ja lyhytmatkaisen työmatkaliikenteen tarpeet, mutta hankkeiden sisältöön tai järjestykseen tällä ei ole merkittävää vaikutusta. Aiemmat suunnitelmat ovat olleet perusteltuja turvallisuus- ja sujuvuustavoitteiden näkökulmasta ja palvelutasolähtöiset perusteet tukevat niitä. Tämän työn tulosten perusteella suunnitelmavalmiutta tulisi kehittää aiempaa vahvemmin kaupunkiseuduille ja niiden välisillä osuuksilla tavaraliikenteen vaatimusten turvaamiseen. Turvallisuustavoitteet perustelevat ajosuuntien rakenteellista
erottamista myös vähäliikenteisemmillä osuuksilla, mutta koko yhteysvälin nopeustason nostoon ei ole löydettävissä kovinkaan vahvoja keskeisistä käyttäjätarpeista johdettuja perusteita.
Toimenpideohjelma on laadittu periaatteella, että seuraavalla hallituskaudella aloitetaan merkittävimpien
palvelutasopuutteiden poistaminen ja olemassa olevien suunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan
tavoitevuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelmassa esitetyt investointihankkeiden kustannukset perustuvat olemassa oleviin suunnitelmiin. Muun muassa Lusin ja Vaajakosken välillä tavoitetilan saavuttaminen
edellyttää kuitenkin enemmän toimenpiteitä, kuin mitä olemassa olevissa suunnitelmissa on esitetty, joten
näiden toimenpiteiden kustannukset eivät ole mukana toimenpideohjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.
Liikenteen palvelutason varmistaminen pitkäjänteisesti edellyttää seuraavia kehittämishankkeita:
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Taulukko 1. Yhteysvälin kehittämishankkeet (maku-ind. 135: 2010=100).

1 LusiͲVaajakoski
2 Vaajakoskenkohta
3 Vaajakoskenmoottoritienmeluntorjunta
4 Jyväskylänkohta
5 KirriͲTikkakoskimoottoritie(14,5km)
6 VehniäͲÄänekoski(16km)
7 Äänekoskenkohta(ve2,mukanaHuutomäeneritasoliittymä)
8 ÄänekoskiͲViitasaariohituskaistojenparantaminenyms.
9 Viitasaarenliittymäjärjestelytyms.
10 Pihtiputaanliittymäjärjestelytyms.
11 Nykyiselleohituskaistallekeskikaide(Pyhäjärvi)
12 Vt27eritasoliittymäPyhäjärvi
13 Kärsämäenohitus
14 Nykyiselleohituskaistallekeskikaide(Pulkkila)
15 Pulkkilaneritasoliittymäjakirkonkohdanoikaisu
16 Rantsilantaajamankohdantiejärjestelyt
17 RantsilaͲAlaͲTemmes3pariaohituskaistoja
18 Haaransillaneritasoliittymä
19 AlaͲTemmeksenohitus
20 Oulunkohta
21 KelloͲHaukipudas(Asemakylä)moottoritie
22 Haukipudas(Asemakylä)ͲRäinänperäohituskaistatie
23 Iinohitus
24 PohjoisͲIiͲMaksniemi(1.vaiheessaohituskaistat)
Yhteysväliyhteensä

KustannusennusteM€
Kiireelliset Tavoitetila Yhteensä
48,9
48,9
145,1
145,1
6,8
6,8
22,2
22,2
181,2
181,2
68,0
68,0
75,2
75,2
36,4
36,4
14,3
14,3
12,5
12,5
1,4
1,4
6,6
6,6
23,9
23,9
1,4
1,4
7,7
7,7
3,3
3,3
11,0
11,0
8,4
8,4
58,5
58,5
58,7
58,7
117,4
17,0
17,0
13,0
13,0
101,8
101,8
52,6
52,5
105,1
397,7
689,4
1087,1
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Kuva 22. Osuuden Lusi-Pyh
häjärvi kehittämis
shankkeet. Pohjaakartta © Karttak
keskus L4356.
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Kuva 23. Osuuden Pyhäjärvvi-Haaparanta ke
ehittämishankkeeet. Pohjakartta © Karttakeskus L4
4356.
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Jyväskylän seudun hankkeilla poistetaan tarkastelujakson selkeimmät työmatkaliikenteen matkaaikapuutteet ja kuljetusten ennakoitavuuspuutteet sekä vastataan Äänekosken metsäbiotehdasinvestoinnin
tuomiin uusiin tarpeisiin. Oulun ja Kemin välisillä hankkeilla vastataan yhteysvälin työperäisten matkojen
ennakoitavuuspuutteisiin. Priorisoinnissa on nostettu Oulun kohdan kehittämisen merkitystä, vaikka tämän
jakson puutteet eivät korostu palvelutasoanalyysissa. Taustalla ovat Oulun kohdan erittäin suuret liikennemäärät ja sen voimakas kasvu sekä joukkoliikenteen kehittämistavoitteet. Lusin ja Vaajakosken välillä palvelutaso vastaa suhteellisen hyvin keskeisiin palvelutasovaatimuksiin, mutta nopeustasotavoitteen varmistaminen jatkossa edellyttää valmiiden suunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamisen lisäksi myös uusia hankkeita.
Kuljetusten palvelutasoon vaikuttavat välin Äänekoski-Liminka taajamakohtien (Rantsila, Pulkkila, Kärsämäki, Pihtipudas, Viitasaari) nopeusrajoituksista aiheutuvat puutteet voidaan korjata vasta suunnittelukauden lopulla. Vaikka niillä on vaikutusta mukavuuteen ja matka-aikaan, ne eivät kuitenkaan vaikuta keskeisimpään palvelutasotekijään eli ennakoitavuuteen.

Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan jatkuvasti
Esitettyjen suurten hankkeiden ohella toteutetaan yhteysvälillä jatkuvasti pienempiä parantamistoimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi kevyen liikenteen järjestelyt, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyt sekä muut liikenneturvallisuutta parantavat ja maankäytön kehittämistä tukevat toimenpiteet taajamissa ja kylämäisissä kohteissa. Tämä on jatkuvaa, normaaliin tienpitoon liittyvää toimintaa, jolla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja ylläpidetään valtatien palvelutasoa. Tosin valtatiellä 4 mahdollisuuksia pieniin parantamistoimenpiteisiin on suhteellisen vähän, koska kustannustehokkaat toimenpiteet on jo pääosin toteutettu. Pienten parantamistoimenpiteiden merkitys ja niiden sovittaminen valtatien pitkän tähtäyksen kehittämiseen korostuu,
jos isoja parantamisinvestointeja ei voida toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Jatkossa voi tulla tarve
määrittää kevennettyjä, tehokkaasti palvelutasoa parantavia toimenpiteitä myös osuuksilla, joilla on valmiit
suunnitelmat.
Uusi maankäyttö liitetään valtatiehen olemassa olevien liittymien kautta ja samassa yhteydessä tarkastellaan aina mahdollisuudet liittymäjärjestelyjen parantamiseen. Liittymiä tullaan vähentämään toteuttamalla
rinnakkaistiejärjestelyjä ja uusi maankäyttö tulee liittymään valtatiehen harvemmista, mutta korkeatasoisemmista liittymistä.
Fyysisten kehittämistoimenpiteiden ohella toteutetaan yhdessä palveluiden tuottajien kanssa liikenteen
ohjaukseen ja informaatioon liittyviä palveluita. Yhteysvälillä pyritään pilotoimaan uudenlaisia palveluratkaisuja, joilla voi olla jatkossa erittäin merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi matkan hallittavuuteen ja matka-ajan
ennakoitavuuteen.
Yhteenveto:
Talvihoidon yhtenäisyyttä parannetaan.
Palvelujen kehittämisessä lisätään yhteistyötä ja määrittään tehokkaat toimintamallit.
Palvelutasotavoitteiden saavuttaminen turvataan pitkäjänteisesti toteuttamalla investointihankkeet olemassa olevien suunnitelmien pohjalta.
Kehittämishankkeiden ohella tehdään pieniä maankäytön ja toimintaympäristön muutosten edellyttämiä
parantamistoimenpiteitä sekä hyödynnetään uusia älyliikenteen ratkaisuja.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Valtatien 4 rooli osana valtakunnallista liikennejärjestelmää on merkittävä ja tämä selvitys vahvistaa käsitystä sen roolista Suomen tärkeimpänä pohjois-eteläsuuntaisena yhteytenä. Tavaraliikenteen näkökulmasta
tarkastelujakson merkitys on kiistaton ja toimintaympäristön muutokset tulevat todennäköisesti entisestään
kasvattamaan sen merkitystä. Henkilöliikenteen osalta tässä työssä nousivat aiempaa korostetummin esiin
paikalliset ja seudulliset tarpeet. Oulun ja Jyväskylän seutujen työmatkaliikenteen puutteelliset yhteysvälit
korostuivat. Tarkastelujaksolla ainoastaan Oulun ja Kemin välillä on kahden työssäkäyntialueen välistä
päivittäistä työmatkaliikennettä, mikä näkyy selkeästi niin liikenteen profiilissa kuin määrissä. Heinolan ja
Jyväskylän sekä Jyväskylän ja Oulun välisillä jaksoilla korostuu tien rooli matkailuliikenteen ja viikoittaisten
vapaa-ajan matkojen välittäjänä. Poikittaisliikenteen merkitys on iso etenkin Jyväskylän kohdalla.
Tavaraliikenteessä tieliikenteellä ja etenkin tarkasteltavalla tieosuudella on selkeä rooli pitkämatkaisten
kuljetusten käytävänä. Tavaraliikenteen näkökulmasta yhteysvälin palvelutasotavoitteet ovat samanlaisia
koko yhteysvälillä. Myöskään kuljetettavalla tavaralla ei ole merkittävää vaikutusta palvelutasotavoitteisiin.
Tavaraliikenne asettaa siten koko yhteysvälille yhteneväiset ennakoitavuus- ja matka-aikatavoitteista johdettavan perustavoitteen (mahdollisimman tasainen 80 km/h).
Henkilöliikenteessä tarkastelujakson valtatien rooli poikkeaa huomattavasti tavaraliikenteestä. Tieliikenne
on pääasiassa paikallista tai seudullista liikennettä. Valtatie 4 on sekä Jyväskylän, Oulun että Kemi-Tornion
seudulla keskeisin työssäkäynnin mahdollistava yhteys, mikä luo kehittämispaineita niin henkilöauto- kuin
joukkoliikenteen näkökulmasta. Päivittäinen työperäinen liikenne korostuu myös Oulun ja Kemin välillä.
Pitkämatkainen henkilöliikenne on etupäässä vapaa-ajan liikennettä, jonka palvelutasotekijöinä korostuvat
usein muut kuin matka-aikaan ja sen ennakoitavuuteen liittyvät tekijät (mm. mukavuus). Vaikka valtatie 4 on
erittäin merkittävä matkailuliikennettä ja pitkämatkaista vapaa-ajan liikennettä välittävä yhteys, henkilöliikenteen näkökulmasta korostuvat kaupunkiseudut ja niiden sisäinen työssäkäyntiliikenne.
Työ tuotti uutta tietoa hankkeiden tarpeesta ja niiden merkityksestä matka- ja kuljetusketjujen palvelutason
turvaamiseksi. Palvelutasolähtöinen tarkastelu ei muuttanut merkittävästi aiempien kehittämishankkeiden
sisältöä tai järjestystä, mutta antaa entistä parempia hankeperusteita sekä ohjaa jatkosuunnittelua ja hankepriorisointia. Työssä nousi lisäksi korostetusti esiin olemassa olevan väylän kunnossapidon sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys liikennepalveluiden kehittämisessä.
Kehittämisresurssien vähäisyys saattaa edellyttää jatkossa hankkeiden sisällön uudelleen tarkastelua. Tämän työn tulokset ja laajassa vuorovaikutuksessa käydyt palvelutasotarkastelut antavat mahdolliselle ”niukkuuden jakamiselle” aiempaa paremmat lähtökohdat. Keskeisillä sidosryhmillä on hyvä käsitys kehittämismahdollisuuksista ja siitä, mihin väylää kehittämällä voidaan vastata. Hankkeen yhteydessä on kirkastunut
myös keskeisten toimijoiden yhteinen ymmärrys siitä, että valtatien kehittäminen ei ole itse tarkoitus, vaan
sillä pyritään osaltaan turvaamaan taustalla olevat ydintoiminnot, esimerkiksi työssäkäynti tai ulkomaankaupan toimitusvarmuus.
Investointihankkeiden ohella on erittäin tärkeää, että perusväylänpito on korkeatasoista ja kunnossapito
yhtenäistä. Tämä nousi selkeästi tärkeimmäksi palvelutasoon vaikuttavaksi tekijäksi. Lisäksi niin henkilöliikenteen kuin logistiikan palveluja tulee jatkuvasti kehittää ja uusien älyliikenteen ratkaisut tulee hyödyntää.
Selvityksessä sovellettiin uusia menetelmiä, joiden avulla käytiin kattaviin lähtötietoihin ja laajaan vuorovaikutukseen perustuen läpi valtatien 4 roolia ja kehittämistarpeita matka- ja kuljetusketjujen näkökulmasta.
Työn yhteydessä tuotetut menetelmät ja uudenlaisten aineistojen tarkastelut tuottivat uudenlaista pohjaa
käyttäjätarpeiden analysointiin, niiden esittämiseen ja perusteluihin. Vaikka työssä testatut aineistot (HERE,
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DYNAFLEET) eivät suoraan tuottaneet tietoa esimerkiksi liikenteen häiriöistä, saatiin niiden soveltamisesta
arvokasta kokemusta ja luotiin pohjaa jatkokehitykselle. Henkilöliikennetutkimuksen aineistoja pystyttiin
hyödyntämään uudella tavalla ja laadullisessa käyttäjätarpeiden selvittämiseen käytetystä uudenlaisesta
palvelumuotoiluun perustuvasta menetelmästä saatiin hyviä kokemuksia.
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Liittteet
Liite 1. Yhteenv
veto pitkiä
ä matkoja ja kuljetu
uksia kosk
kevista
palvelu
utasotekijjöistä
(Pitkien m
matkojen ja kuljetusten
k
palvelutaso; Liikkennevirasto 33/2014)

Matka
at

Kuljetuks
set

Moottoriväylä
Nopeusrajoitus100km/h
Eritasoliittymät
Kaikkiliittymät
rinnakkaistieverkonja
eritasoliittymienkautta
• Yhtenäinenrinnakkaistieverkko
• Hidasliikennerinnakkaistiellä
• Kevytliikenne rinnakkaistiellä

•
•
•
•

30km
KVL2030:15700– 39700

• Moottoritie2+2Ͳkaistainen
• Nopeusrajoitus100km/h,
telematiikka
• Keskustankohdallalyhytjakso
2+2kaistainen valtatie70km/h
• Eritasoliittymät
• Rinnakkainenverkko
moottoritienvaatimusten
mukaisesti,tarkennetaan
yhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa.
• HidasliikennerinnakkaistieͲ ja
katuverkolla
• KevytliikennerinnakkaistieͲ ja
katuverkollajaerillisilläkevyen
liikenteenväylillä
• Nopeanjoukkoliikenteen
mahdollistavatratkaisut

Vaajakoski– Vehniä
(Jyväskylänkohta):

80
km

21km
KVL2030:7300

60

Toivakka– Vaajakoski:

40

• Ohituskaistatie
• Nopeusrajoitus100km/h,
tasoliittymissä80km/h
• KontrolloiduttasoliittymäͲ
järjestelyt,yksityistieͲ
eritasoliittymiä,eritasoliittymiä
• Rinnakkainenverkkotaajamissa
jakylämäisissäkohdissa
mahdollisimmankattava,
ratkaistaanyhdessä
maankäytönsuunnittelun
kanssa
• Hidasliikennetaajamissaja
kyläalueillarinnakkaisverkolla,
muillaosuuksillapäätiellä
• Kevytliikennevilkkaimmilla
osuuksillaomillaväylillään,
merkittävimmätristeämiset
eritasossa

92km
KVL2030:7000– 10200

20

Lusi– Toivakka:

0

• Moottoritie(2+2)tai2+2
kaistainen valtatie
• Nopeusrajoitus100km/h,
telematiikka
• Eritasoliittymät
• Kaikkiliittymät
rinnakkaistieverkonja
eritasoliittymienkautta
• Rinnakkainenverkkovaltatien
vaatimustenmukaisesti,
tarkennetaanyhdessä
maankäytönsuunnittelun
kanssa
• Hidasliikenne
rinnakkaisverkolla
• Kevytliikenne
rinnakkaisverkollajaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä
• Nopeanjoukkoliikenteen
mahdollistavatratkaisut

Vehniä– Äänekoski:

24km
KVL2030:9 300– 14600

• Ohituskaistatie
• Nopeusrajoitusminimi80km/h
• KontrolloiduttasoliittymäjärjesͲ
telyt, yksityistieͲeritasoliittymiä,
Viitasaarellaeritasoliittymiä
• Rinnakkainenverkko:taajamisͲ
sa jakylämäisissäkohdissamahͲ
dollisimman kattava,ratkaisͲ
taan yhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa
• Hidasliikennetaajamissaja
kyläalueillarinnakkaisverkolle,
muillaosuuksillapäätiellä,
maatalousalueellatarkastellaan
erikseen
• Kevytliikennevilkkaimmilla
osuuksillaomillaväylillään,
merkittävimmätristeämiset
eritasossa

Äänekoski– Viitasaari:

62km
KVL2030:6700– 9800

• Yksittäisinohituskaistoin
varustettuvaltatie
• Nopeusrajoitusminimi80km/h
(edellyttääKärsämäenohitusta)
• KontrolloiduttasoliittymäjärjesͲ
telyt,yksityistieͲeritasoliittymiä
jaeritasoliittymiä
• Rinnakkainenverkko:taajamisͲ
sa jakylämäisissäkohdissamahͲ
dollisimman kattava,ratkaisͲ
taan yhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa
• Hidasliikennetaajamissaja
kyläalueillarinnakkaisverkolle,
muillaosuuksillapäätiellä,
maatalousalueellatarkastellaan
erikseen
• Kevytliikennevilkkaimmilla
osuuksillaomillaväylillään,
merkittävimmätristeämiset
eritasossa

Viitasaari– Pulkkila:

139km
KVL2030:3 500– 8 000

Valtatien 4 tekninen tavoitetila

Liite 2:

0

20

40

80
km

• Ohituskaistatie(ml.AlaͲ
Temmeksenohitus)
• Nopeusrajoitusminimi80km/h
• Kontrolloidut
tasoliittymäjärjestelyt,yksityistieͲ
eritasoliittymiä,Pulkkilan
eritasoliittymä
• Rinnakkainenverkko:taajamissaja
kylämäisissäkohdissa
mahdollisimmankattava,
ratkaistaanyhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa
• HidasliikennetaajamissajakyläͲ
alueillarinnakkaisverkolle,muilla
osuuksillapäätiellä,maatalousͲ
alueellatarkastellaanerikseen
• Kevytliikenne:Vilkkaimmilla
osuuksillaomillaväylillään,
merkittävimmätristeämiset
eritasossa

Pulkkila – Liminka:

68km
KVL2030:5 700– 8 000

60

• Moottoritie:KaakkuriͲ
Linnanmaa 3+3kaistainen,
muualla2+2kaistainen
• Nopeusrajoitus80Ͳ100
km/h,telematiikka
• Eritasoliittymät
• Rinnakkainenverkko:
moottoritienvaatimusten
mukaisesti,tarkennetaan
yhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa
• Hidasliikenne
rinnakkaisverkolle
• Nopeanjoukkoliikenteen
mahdollistavatratkaisut
• KevytliikennerinnakkaistieͲ
jakatuverkollajaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä

Liminka– Haukipudas
(Oulunkohta):

42km
KVL2030:13400– 68100
• Jatkuvaohituskaistatie
(moottoriliikennetie)
• Nopeusrajoitus100km/h,
telematiikkaa
• Eritasoliittymät
• Rinnakkainenverkko:
tarkennetaanyhdessä
maankäytönsuunnittelun
kanssa.
• Hidasliikenne
rinnakkaisverkolle
• Kevytliikenne
rinnakkaisverkolla jaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä

Haukipudas– Ii:

24km
KVL2030:8 000– 15300

• Jatkuvaohituskaistatie
• Nopeusrajoitus100km/h,
tasoliittymissä80km/h,
telematiikkaa(edellyttääIin
ohitusta)
• KontrolloiduttasoliittymäͲ
järjestelytliikenneturvallisuuͲ
den jasujuvuudensalliessa,
yksityistieͲeritasoliittymiä,
eritasoliittymiä
• Rinnakkainenverkko:taajaͲ
missa jakylämäisissäkohdissa
mahdollisimmankattava,ratͲ
kaistaan yhdessämaankäytön
suunnittelunkanssa
• Hidasliikennetaajamissaja
kyläalueillarinnakkaisverkolle,
muillaosuuksillapäätiellä
• Kevytliikenne
rinnakkaisverkollajaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä

Ii– Kemi:

52km
KVL2030:8000– 10600

• Moottoritie2+2 kaistainen
• Nopeusrajoitusvaihtuva
100/120km/h,telematiikka
• Eritasoliittymät
• Rinnakkainenverkko
moottoritienvaatimusten
mukaisesti
• Hidasliikenne
rinnakkaisverkolle
• Kevytliikenne
rinnakkaisverkollajaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä

Kemi– Tornio:

34km
KVL2030:10200– 19300

Valtatien 4 tekninen tavoitetila

Liite 2:

• Taajamansisääntulotiemäinen
2+2kaistainen
• Nopeusrajoitus60km/h
• Eritasoliittymiä,kiertoliittymiä
jaliikennevaloͲohjattuja
liittymiä
• Rinnakkainenverkkoosittain
katuverkonmuodostama
• Hidasliikenne
rinnakkaisverkolle
• Kevytliikenne
rinnakkaisverkolla jaerillisillä
kevyenliikenteenväylillä

Tornio– Haaparanta:

3km
KVL2030:10200– 22200
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joiden palvelutasovaatimuksiin voidaan vastata ainoastaan tai tehokkaimmin valtatietä 4 kehittämällä. Yhteysvälillä korostuvat pitkän
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