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Nro/Hankkeen nimi: 1/kantatie 58 liittymäjär-
jestelyt Keuruulla 
Kustannusarvio: 1,5 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: hankkeessa on mer-
kittävä kaupungin rahoitusosuus.  Hankesuunnitelman 
esittely. 
Suunnitelmavalmius: Hankesuunnitelmat ovat val-
miina ja toteutus voidaan aloittaa heti, kun hankera-
hoitus on varmistunut. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: 
Hankkeella parannetaan kantatien liikenteen sujuvuutta 
ja turvallisuutta sekä kevyen liikenteen ja maankäytön 
olosuhteita. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 2/ maantie 16685 jalan-
kulku- ja pyöräilyväylä Ruokkeella, Jyväskylä 

Kustannusarvio: 1,7 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: Hankkeen rahoituk-
sesta ei ole sovittu.  
Suunnitelmavalmius: Hankesuunnitelmat ovat val-
miina ja toteutus voidaan aloittaa heti, kun hankerahoi-
tus on varmistunut. Hankesuunnitelman esittely. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suutta erityisesti työmatkaliikenteessä ja vapaa-ajalla. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 3/maantie 16707 jalan-
kulku- ja pyöräilyväylä välillä Autiokangas-Tik-
kakoski, Jyväskylä 
Kustannusarvio: 3,5 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: Hankkeessa on mer-
kittävä kaupungin rahoitusosuus.   
Suunnitelmavalmius: Hankesuunnitelmat ovat val-
miina ja toteutus voidaan aloittaa heti, kun hankerahoi-
tus on varmistunut. Hankesuunnitelman esittely. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suutta erityisesti työmatkaliikenteessä ja vapaa-ajalla. 
Hankkeessa toteutetaan puuttuva jalankulku- ja pyöräi-
lyväyläyhteys. Väylän valmistumisen jälkeen seudulli-
nen pyöräyhteys Tikkakoskelta Jyväskylään on valmis.  

 
Nro/Hankkeen nimi: 4/ maantie 16728 jalan-
kulku- ja pyöräilyväylä välillä Kantola-Mansik-
kaniemi, Laukaa 
Kustannusarvio: 3,1 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: Hankkeessa on mer-
kittävä kunnan rahoitusosuus. Hanke voidaan toteuttaa 
vaiheittain. 

Suunnitelmavalmius: Hankesuunnitelmat ovat val-
miina ja toteutus voidaan aloittaa heti, kun hankerahoi-
tus on varmistunut. Hankesuunnitelman esittely. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suutta.  

 
 

Nro/Hankkeen nimi: 5/maantie 638 Vaajakoski-
Vihtiälä (Vihtiälän oikaisu), Jyväskylä ja Laukaa 
Kustannusarvio: 17 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi: 
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: hankkeessa on kau-
pungin ja kunnan rahoitusosuus. Kustannusjaosta ei ole 
sovittu. 
Suunnitelmavalmius: Hankkeen toteutus on aloitet-
tavissa vuonna 2025. Hankesuunnitelman esittely. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Yhteys on tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille. Hank-
keessa rakennetaan sujuvammat ja turvallisemmat lii-
kenneyhteydet sekä tuetaan alueen maankäytön kehit-
tymistä.  

 
Nro/Hankkeen nimi: 6/ maantien 637 liittymä- 
ja yksityistiejärjestelyt Vihtavuoressa, Laukaa 

Kustannusarvio: 10 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: Kustannusarvio sisäl-
tää kunnan rahoitusosuuden. Kustannusjakoa ei ole 
sovittu. 
Suunnitelmavalmius: tiesuunnittelu on käynnissä. 
Hankeen toteutus on aloitettavissa vuonna 2025. 
Hankesuunnitelman esittely. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen.  

 
Nro/Hankkeen nimi: 7/ Valtatie 4 Palokan koh-
dalla, Jyväskylä 
Kustannusarvio: 20 M€. Kustannusarvio tarkentuu 
tiesuunnitelmassa. Hanke on ehdolla Valtion väyläver-
kon investointiohjelmassa vuosille 2023–2030 toteutet-
tavaksi MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoitteisena 
hankkeena.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: hankkeessa on mer-
kittävä kaupungin rahoitusosuus. Kustannusjakoa ei ole 
sovittu. 

Suunnitelmavalmius: Palokanorren tiesuunnitelma 
on hyväksytty. Valtatie 4 ramppien parantamisen osalta 
tiesuunnittelu on käynnissä. Hankkeen toteutus on aloi-
tettavissa vuonna 2025. Hankesuunnitelman esittely, 
(Palokanorsi).  
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja 
liikenneturvallisuutta sekä maankäytön olosuhteita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vayla.fi/kt-58-valilla-vt-23-samuli-rantasentie
https://vayla.fi/kt-58-valilla-vt-23-samuli-rantasentie
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-16684-vesangantie-ja-mt-16685-ruokkeentie-jalankulku-ja-pyorailyvaylat-jyvaskyla-tiesuunnitelma#.XlkjJ-SP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-630-puuppolantie-ja-mt-16707-autiokankaantie-jalankulku-ja-pyorailyvaylat-jyvaskyla#.XlkjsOSP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/mt-16728-kantolantie-jalankulku-ja-pyorailyvayla-valilla-laukkavirrantie-vihtavuorentie-laukaa#.XlkiBeSP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/seututie-638-jyvaskyla-laukaa/mt-638-vaajakoski-vihtiala#.Xlkf3uSP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/seututie-637-jyvaskyla-laukaa/mt-637-jyvaskylantie-liittyma-ja-yksityistiejarjestelyt-vihtavuoren-taajaman-kohdalla-laukaa-tiesuunnitelma#.Xlkj9OSP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/vt-4-jyvaskyla-pihtipudas/mt-16685-valilla-saarijarventie-ritopohjantie#.Xlkh3eSP40Q
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Nro/Hankkeen nimi: 8/ Laukaantien (maantie 
637) parantaminen II-vaihe, Jyväskylä 
Kustannusarvio: 19 M€. Kustannusarvio tarkentuu- 
Maanrakennuskustannusindeksi: 
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: hankkeessa on kau-
pungin rahoitusosuus. Kustannusjakoa ei ole sovittu. 
Hankkeen toteutus on aloitettavissa vuonna 2026. 
Suunnitelmavalmius: edellyttää tie- ja rakennus-
suunnitelman laatimista. Hankesuunnitelman esittely. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: 
elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen.  

 

Nro/Hankkeen nimi: 9/ valtatie 13 tiejärjestelyt 
Saarijärvellä 
Kustannusarvio: 3,0 M€ 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: kustannusarvio tar-
kentuu suunnittelun aikana.  

Suunnitelmavalmius: tiesuunnittelu on käynnissä. 
Hankeen toteutus on aloitettavissa vuonna 2025. 
Hankesuunnitelman esittely. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä liikenneturvalli-
suuden parantaminen.  

 

Nro/Hankkeen nimi: 10/ maantie 638 leventä-
minen välillä Leppävesi-Tikkakoski, Jyväskylä ja 
Laukaa 
Kustannusarvio: 7 M€. Kustannusarvio tarkentuu jat-
kosuunnittelussa. Hanke on nimettynä Valtion väyläver-
kon investointiohjelmassa vuosille 2023–2030 perus-
väylänpidon parantamishankkeena. 
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Suunnitelmavalmius: Hankkeesta on laadittu esisel-
vitys. Hankkeen toteutus on aloitettavissa, kun hanke-
rahoitus on varmistunut. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja 
liikenneturvallisuutta. 

 
 
 
Vuonna 2023 rakennetaan tässä hankekortissa aiemmin olleet 
hankkeet: 

• maantie 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Peu-
runka - Kuusa, Laukaa. Kustannusarvio 1,6 M€. 

• maantie 6456 Konginkankaantien jalankulku- ja pyö-
räilyväylä, Äänekoski. Kustannusarvio 1,2 M€. 

• maantie 16909 Isoahontien jalankulku- ja pyöräily-
väylä, Viitasaari. Kustannusarvio 1,0 M€. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÄÄVÄYLIEN SUUNNITELMATILANNE:  

 
Pääväylien 4 ja 9 suunnitelmatilanteeseen voi tutustua Väylä-
viraston internetsivuilla: 
 

• valtatie 4 Joutsa-Jyväskylä 
 

• valtatie 4 Jyväskylä-Pihtipudas 
 

• valtatie 9 Orivesi-Jyväskylä 
 

• valtatie 9 Kanavuori-Hankasalmi 
 
 
Hankekortteja: 
 

Tiesuunnitelmat 
• Valtatie 4 Leivonmäki-Vaajakoski 

 
• Valtatie 4 Jyväskylän kohdalla 

 
• Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla 

 
• Valtatie 9 Lievestuoreen kohdalla 

 
Yleissuunnitelma 

• Valtatie 4 Vehniä-Äänekoski 
 
 
Lisää hankekortteja löytyy Väyläviraston internetsivuilta. 

 

VUOSINA 2024-2025 TOTEUTUS-
VALMIUDESSA OLEVAT KORJAUS-

HANKKEET KESKI-SUOMESSA: 

Nro/Hankkeen nimi: 20/ Kantatie 77 päällyste-
tyn tien korjaus välillä Hotakansaari - Huo-
panankoski, Kannonkoski ja Viitasaari 
Kustannusarvio: 0,9 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. 
Korjauskohteen alustava pituus on 10 km. Kohteen tie-
dot tarkentuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 21/ Maantie 428 päällyste-
tyn tien korjaus Etelä-Savon maakunnan raja – 
Viheri, Joutsa 
Kustannusarvio: 1,5 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. 
Korjauskohteen alustava pituus on 13,5 km. Kohteen 
tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 
 

https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/seututie-637-jyvaskyla-laukaa/mt-637-sorastajantie-kuormaajantie#.XlkgI-SP40Q
https://vayla.fi/keski-suomessa-suunnitteilla/vt-13-aanekoski-kyyjarvi/mt-16843-ja-16845-lakkauttaminen-maanteina-ja-vt-13-parantaminen-valilla-mt-16843-mt-16847#.XlkkK-SP40Q
https://vayla.fi/vt-4-joutsa-jyvaskyla
https://vayla.fi/vt-4-jyvaskyla-pihtipudas
https://vayla.fi/vt-9-orivesi-jyvaskyla
https://vayla.fi/vt-9-kanavuori-hankasalmi
https://vayla.fi/documents/20473/618830/TIE+Vt+4+Leivonm%C3%A4ki-Vaajakoski.pdf/353b9fef-27ff-4b44-84b9-aa123f948cb4
https://vayla.fi/documents/20473/618830/TIE+Vt+4+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n+kohdalla.pdf/e4f4e9bf-8ead-4389-a031-141518dd4f25
https://vayla.fi/documents/20473/618830/TIE+Vt+4+Vaajakosken+kohdalla.pdf/a825197e-31fd-44e1-99f0-2ae1e87bece3
https://vayla.fi/documents/25230764/35412234/TIE+Vt+9+Lievestuoreen+kohdalla.pdf/faa51932-37ac-43c0-bd5c-75421cb32e6a/TIE+Vt+9+Lievestuoreen+kohdalla.pdf?t=1622188144812
https://vayla.fi/documents/25230764/35412234/TIE+Vt+4+Vehni%C3%A4+-+%C3%84%C3%A4nekoski.pdf/01390ad3-c2e6-4d5d-a2b2-960c03f021c8/TIE+Vt+4+Vehni%C3%A4+-+%C3%84%C3%A4nekoski.pdf?t=1622186992985
https://vayla.fi/hankkeiden-suunnittelu/suunnittelukohteiden-tiedot/tiekohteet
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Nro/Hankkeen nimi: 22/ Maantie 431 päällyste-
tyn tien korjaus välillä Rieppola-Suosalo, Joutsa 
Kustannusarvio: 1,1 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Vähennetään korjausvelkaa vähäliikenteisellä päällyste-
tyllä tieverkolla. Huonokuntoinen tieosuus. Korjauskoh-
teen alustava pituus on 10 km. Kohteen tiedot tarken-
tuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 23/ Maantie 6403 päällys-
tetyn tien korjaus välillä Lanneaho-Niemisjärvi, 
Laukaa ja Hankasalmi 
Kustannusarvio: 0,6 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Vähennetään korjausvelkaa vähäliikenteisellä päällyste-
tyllä tieverkolla. Huonokuntoinen tieosuus. Korjauskoh-
teen alustava pituus on 5,5 km. Kohteen tiedot tarken-
tuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 

Nro/Hankkeen nimi: 24/ Maantie 6450 päällys-
tetyn tien korjaus välillä Suolahti-Sumiainen, 
Laukaa ja Hankasalmi 

Kustannusarvio: 1,2 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työssä-
käynnin sujuvuutta. Korjauskohteen alustava pituus on 
13 km. Kohteen tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunni-
telma on valmis. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 25/ Maantie 6510 päällys-
tetyn tien korjaus välillä Saarijärvi-Pöykynmäki, 
Saarijärvi 
Kustannusarvio: 1,7 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Vähennetään korjausvelkaa vähäliikenteisellä päällyste-
tyllä tieverkolla. Huonokuntoinen tieosuus. Korjauskoh-
teen alustava pituus on 16,5 km. Kohteen tiedot tarken-
tuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 26/ Maantie 16607 pääl-
lystetyn tien korjaus välillä Isolahti-Myllyjärvi, 
Muurame ja Jyväskylä 

Kustannusarvio: 0,9 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työssä-
käynnin sujuvuutta. Korjauskohteen alustava pituus on 
9 km. Kohteen tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunni-
telma on valmis. 

 

Nro/Hankkeen nimi: 27/ Maantie 16523 Virta-
lan sillan peruskorjaus, Keuruu 
Kustannusarvio: 0,4 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Huonokuntoisen sillan korjaamisella vähennetään 
maanteiden korjausvelkaa. Sillan peruskorjaus vuonna 
2024. Kohteen tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunni-
telma on valmis. 

  
Nro/Hankkeen nimi: 28/ Maantie 343 Eväjärven 
ylikulkusillan uusiminen, Jämsä 

Kustannusarvio: 0,7 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 

Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työssä-
käynnin sujuvuutta. Sillan uusiminen vuonna 2024. 
Kohteen tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunnitelma on 
valmis. 

  
Nro/Hankkeen nimi: 29/ Valtatie 9 Kulmalan 
ylikulkusillan peruskorjaus, Hankasalmi 
Kustannusarvio: 1,0 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. 
Sillan peuskorjaus vuonna 2025. Kohteen tiedot tarken-
tuvat, kun korjaussuunnitelma on valmis. 

 
Nro/Hankkeen nimi: 30/ Valtatie 9 Niemenjoen 
sillan peruskorjaus, Hankasalmi 
Kustannusarvio: 0,4 M€.  
Maanrakennuskustannusindeksi:  
140 (MAKU 2015=100) 
Mahd. ulkopuolinen rahoitus: ei ole. 
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset:  
Parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten ja työssä-
käynnin sujuvuutta. Sillan peruskorjaus vuonna 2025. 
Kohteen tiedot tarkentuvat, kun korjaussuunnitelma on 
valmis. 

 


