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YVA-KUULUTUS 
 
Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden ympäristövaikutusten arviointi (Jämsä) 

Hankkeen kuvaus 

Keski-Suomen maakunnassa Jämsän kaupungin alueella sijaitsevalle Lahdenperän ja Jämsän väliselle ra-

taosuudelle suunnitellaan ratahanketta, joka osin oikaisee ja osin kulkee nykyisen raiteen rinnalla. Suunnitte-

lualue alkaa Lahdenperän liikennepaikalta noin 4 kilometriä länteen päin ja loppuu Jämsän liikennepaikalta 

noin 500 metriä pohjoiseen. Hankealue sijoittuu yhteysvälille Tampere-Jyväskylä. Suunnittelutyöhön sisältyy 

oikaisuvaihtoehdot, nykyisen raiteen rinnalle tulevat osuudet, puolenvaihtopaikat sekä nykyinen raide ja sii-

hen liittyvän infran peruskorjauksen suunnittelu. Hankkeen tavoitteena on Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden 

parantaminen ja henkilöliikenteen matkanopeuden lisääminen, mikä vaikuttaa myös suoraan matkanopeu-

teen Tampere-Jyväskylä välillä. Samalla radan kapasiteettia parannetaan sekä vähennetään radan häiriö-

herkkyyttä. Hankkeesta vastaa Väylävirasto. 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot 

Muutokset arviointiohjelmavaiheeseen nähden 

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen todettiin tarpeelliseksi laajentaa hankkeen suunnittelualuetta. YVA-

menettelyssä olevaa tarkastelualuetta on laajennettu Lahdenperästä länteen noin 4 kilometriä raideliiken-

teen toiminnallisen varmuuden lisäämiseksi. YVA-selostuksen hankevaihtoehtoja ja tarkastelualuetta on 

muutettu vastaavasti. Lisäksi ohjelmavaiheen jälkeen tarkastelualuetta laajennettiin Jämsän aseman poh-

joispuolelle noin 500 metriä YVA-ohjelmavaiheessa määritellyn hankkeen päätepisteen pohjoispuolelle, mi-

hin tulee hankkeeseen liittyviä vaihdejärjestelyjä. Samoin tarkastelualuetta laajennettiin noin 500 metriä 

Jämsän ratapihalta Kaipolan raidetta etelään raiteen liittymisjärjestelyjen vuoksi. Muutoin arvioitavat vaihto-

ehdot ovat samat. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-menettely) tarkasteltavat vaihtoehdot ovat seuraavat: 

Vaihtoehto P (Ve P), Pohjoinen linjaus 

Oikaisuosuus on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä, josta runsaat neljä kilometriä sijaitsee kalliotunne-

lissa. Pohjoinen linjaus sijoittuu Petäisjärven ja Vuorenalaisen pohjoispuolelle.  

Vaihtoehto E (Ve E), Eteläinen linjaus 

Oikaisuosuus on pituudeltaan noin kahdeksan kilometriä, josta runsaat viisi kilometriä sijaitsee kalliotunnelis-

sa. Eteläinen linjausvaihtoehto sijoittuu valtatien 9 (E63) tuntumaan. 

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä 

Kuulutus on julkaistu 12.9.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Keski-Suomen 

ELY-keskus) verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivulla 

www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA. Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 12.9.2022 – 

11.11.2022. Kuulutuksesta tiedotetaan myös Jämsän, Jyväskylän, Muuramen ja Tampereen kaupunkien ja 

Muuramen kunnan verkkosivuilla. Arviointiselostuksesta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa 

toimipaikoissa aukiolojen mukaan: 

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 
Jämsän kaupungin palvelupiste, Keskuskatu 2–4, Jämsä 
Jämsän pääkirjasto, Keskuskatu 2–4, Jämsä 
 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
http://www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA
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Mielipiteet ja lausunnot 

Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee jättää kuulemisaikana viimeistään 11.11.2022 ensisijai-

sesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai kirjallisesti Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteella, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/3079/2021). 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua 

lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon 

verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ratayhteysLahdenperaJamsaYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan 

tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.  

Yleisötilaisuus 

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.30–19.30 Jämsänjoen yhtenäis-

koululla, Vitikkala-salissa (Joonaantie 1, Jämsä). Tilaisuudessa esitellään hankkeen ympäristövaikutusten 

arvioinnin tuloksia ja johtopäätelmiä sekä ratahankkeen yleissuunnitelmaluonnoksia. Tilaisuuteen ei ole 

mahdollista osallistua etänä. 

Lisätietoja 

Hankkeen projektipäällikkö Eero Virtanen, Väylävirasto, puh. 0295 343 017, etunimi.sukunimi@vayla.fi  

Hankkeen YVA-konsultti Sitowise Oy / yhteyshenkilöt YVA-vastuuhenkilö Veli-Markku Uski, puh. 040 533 
4638 ja projektipäällikkö Seppo Veijovuori, puh. 040 566 1096, etunimi.sukunimi@sitowise.com  
 
YVA-yhteysviranomainen Keski-Suomen ELY-keskus, yhteyshenkilö Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etuni-
mi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 
 
Jyväskylä 12.9.2022 
 
KKESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
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