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ÄÄNEKOSKEN LIIKENNEYHTEYDET

Tavoitteena entistä sujuvampi
ja turvallisempi liikenne
3

ÄÄNEKOSKEN
BIOTUOTETEHTAAN
LIIKENNEYHTEYDET
-HANKE

Ä

änekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-hankkeessa kehitettiin Äänekosken seudun ja koko
Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä.
Hankkeessa parannettiin sekä rata- että
tieyhteyksiä. Tavoitteena oli entistä sujuvampi ja turvallisempi liikenne. Samalla
vahvistettiin myös koko Keski-Suomen
elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.
Metsä Group rakensi Äänekoskelle biotuotetehtaan, jonka toiminta käynnistyi
elokuussa 2017. Biotuotetehtaan myötä
rata- ja tiekuljetusten määrät kasvoivat
alueella merkittävästi. Ratakuljetukset
suuntautuvat pääosin Vuosaaren satamaan Helsinkiin asti.
Koko hankkeen kustannusarvio oli 173
miljoonaa euroa. Tiehankkeelle varattiin
81,5 miljoonaa euroa ja ratahankkeelle
91,5 miljoonaa euroa.

Suomi-kartta, johon on merkitty Äänekosken sijainti. Äänekoski sijaitsee Keski-Suomen
maakunnassa

Aikajanalla hankkeen vaiheet. Ratatöitä tehtiin vuosina 2015-2017, valtatietä 4 uudistettiin välillä Hirvaskangas-Mämme vuosina 2017-2019 ja vuonna 2020 tehtiin
viimeistelytöitä.
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Laajalahden risteyssillan valu tehtiin kahdella koneella yhtäaikaa.

Äänekosken
Äänekosken biotuotetehtaan
biotuotetehtaan liikenneyhteydet
liikenneyhteydet
Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen
Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen
liikennemäärien kasvaessa
liikennemäärien kasvaessa

Kiertoliittymä

ÄÄNEKOSKI
Sillat

47 km
Sähköistäminen
Päällysrakenteen
peruskorjaus

Ratahanke 80 M€

Eritasoliittymät

5 kpl

Lisäkaistat

Vt 4

Tunnelikorjaukset
Perusparannus

Tiehanke 78 M€

JYVÄSKYLÄ

Alemman tieverkon
perusparannus

TAMPERE
Hankkeen
suunnitteluvaihe

Rakennustyöt
käynnissä

2015

2016

Rataosa pääosin
valmis tehtaan
käynnistyessä

2017

Tieosuus valmistuu
Metsä Groupin Äänekosken
biotuotetehdas valmistuu syksyllä

2019

Infograafissa ratahankkeen kustannukset 80 miljoonaa euroa, sekä tehdyt työt: 47 kilometriä rataa Äänekoski-Tampere-välillä, sähköistämistä, päällysrakenteen
korjausta, viiden tunnelin korjaus sekä perusparannusta.
Tiehankkeen kustannukset 78 miljoonaa euroa, tehdyt työt välillä Jyväskylä-Äänekoski: Kiertoliittymä, sillat, eritasoliittymät, lisäkaistat, alemman tieverkon
perusparannus.
Aikajanalla hankkeen vaiheet. Vuonna 2015 hankkeen suunnitteluvaihe, rakennustyöt käynnissä vuonna 2016, rataosa pääosin valmis tehtaan käynnistyessä 2017,
kun Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas tuolloin syksyllä valmistui. Tieosuus valmistui vuonna 2019.
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YHTEISTYÖTÄ
YLI VIRASTO- JA
SUKUPOLVIRAJOJEN

K

otakennään siltakysymys on, kuten Siltaosastolle olen selvittänyt,
joutunut varsin ristiriitaiseen tilanteeseen. Tie- ja vesirakennushallituksen
suunnitteluosasto on asettunut vastustamaan sillan rakentamista nykyiselle
paikalle tai sen viereen. Pääjohtajan viime kesänä antaman määräyksen perusteella olen laatinut vertailevat suunnitelmat siltapaikan läheisistä teistä, mitkä
suunnitelmat oheistan Siltaosastolle tiedoksi.
Nykyinen silta on suoraan sanoen vaarallinen. Siltakysymyksen ratkaisua, ratketkoon se kumpaan suuntaan tahansa,
ei ole enää varaa pitkittää.
Oheinen katkelma on osa silloisen KeskiSuomen tie- ja vesirakennuspiirin piiriinsinööri Ilmari Alangon joulukuussa
Tie- ja vesirakennushallituksen kanssa
käymää kirjeenvaihtoa vuodelta 1962.
Aiheena oli, että sen aikainen silta oli
käymässä ahtaaksi kasvavan liikenteen
vaatimuksille. Paikalliset tuntevat kysei-

sen Kotakennäänsalmessa sijaitsevan
sillan Pankkisiltana.
Säilyneen dokumentaation mukaan nuorempi insinööri Aaro Piesala oli saanut
tehtäväkseen selvitellä eri siltavaihtoehtoja ja niihin liittyviä tiejärjestelyjä. Marraskuulle 1962 päivätyssä suunnitelmaselostuksessa Piesala päätyi esittämään
vaihtoehtoa, jossa ensin toteutettaisiin
uusi silta Pankkisillan viereen. Myöhemmin rakennettaisiin tarpeen vaatiessa toinen silta muutaman sadan metrin
päähän nykyisten olemassa olevien siltojen pohjoispuolelle.
Piesala perusteli vaihtoehtoa kustannuksilla ja ensivaiheen nopealla toteuttamisella. Ylivoimaisena etuna hän mainitsi
ratkaisun liikenteellisen selväpiirteisyyden ja muutoinkin hyvän lopputuloksen
silloin, kun toinenkin silta myöhemmin
toteutuisi. Suunnitelman ensimmäinen
vaihe toteutui vuonna 1966, jolloin Kotakennään salmeen valmistui teräksinen
Langerpalkkisilta.
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Suunnitelma Kotakennään risteykselle 1960-luvulla.

Lennosta suunnittelun kautta
toteutukseen
Vuonna 2014 Äänekosken kohdan parantaminen ei ollut pöydällä, kun alueen
infrauudistuksista päätettiin. Asiat kuitenkin muuttuivat nopeasti:
– Investointiuutinen tuli lähestulkoon
puskista, ja sekunnin päästä sitä tajusi,
että tällä on liikenteellisesti valtavia vaikutuksia. Siitä lähdettiin sitten tekemään
yhteistyössä töitä, kertoo Keski-Suomen
ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen.

Keskiviikkona 23.4.2014, lähes 50 vuotta
Piesalan Langerpalkkisillan valmistumisen jälkeen, Metsä Group tuli julkisuuteen biotuotetehdashankkeensa suhteen. Suomen historian tähän asti suurin
metsäteollisuuden investointi poikisi
tehtaan, joka valmistaisi havu- ja koivu
sellua 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.
Näistä valtaosa sellusta myytäisiin Eurooppaan ja Aasiaan kartongin ja paperin
raaka-aineeksi. Nopeasti muodostui yhtenevä käsitys siitä, että tehtaan toteutuminen edellyttäisi merkittäviä parannuksia alueen tie- ja rataverkkoon.
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Akanniemen eritasoliittymä.
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–Lähdemme viennissä aikamoiselta logistiselta takamatkalta. Jos me haluamme ulkomaankaupan investointeja Suomeen, tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti
pääväylien olisi oltava siinä kunnossa,
että ne houkuttelisivat investoreja. Pitää
pitää huoli, että toimintaympäristö tuottaa tulosta ja silloin väylät näyttelevät
siinä suurta roolia, Lehtinen huomauttaa.
Yhteistyössä Metsä Groupin, Äänekosken kaupungin, silloisen Liikenneviraston
ja ELY-keskuksen kesken muodostettiin
hankekokonaisuus, jonka toteuttamisesta eduskunta päätti vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarvioissa. Päätös oli
ehdollinen ja sidottu lopulliseen tehdasinvestointiin. Kun Metsä Group teki investointipäätöksen huhtikuussa 2015, oli
aika käynnistää työ.

Virastorajat hämärtyvät,
kun yhteistyö sujuu
Suurten hankkeiden työstäminen lähtee
ylätason strategisesta suunnittelusta.
Väyläviraston tehtävänä on ohjata isojen
hankkeiden suunnittelua, ELY-keskus tekee puolestaan esityksiä suunnitteluohjelmaan. Osapuolet käyvät hyvin tiivistä
vuoropuhelua siitä, mitä tarpeita omalla
alueella nähdään. Päätökset pohjautuvat ministeriötasolla tehtyihin pääväy
lien kehittämispolitiikkaan.
Huolimatta virastorajoista ELY-keskuksen ja silloisen Liikenneviraston yhteistyö
toimi hyvin. Lisäksi suuremman yhteistyökonsortion – Metsä Groupin, Äänekosken kaupungin, Liikenneviraston ja
Keski-Suomen ELY-keskuksen – yhteis
työtä on kiitelty laajasti ja jopa hämmästeltykin.
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– Kyllä nämä sidosryhmät ja tämä koko
porukka, urakoitsijat ja muut mukana
olleet henkilöt ovat olleet hyvin motivoituneita, ja kaikilla on ollut yhteinen
päämäärä. Vaikka välillä on ollut tiukat
paikat asioiden kanssa, niin aina on ollut
koko ajan hyvä fiilis, on ollut kiva lähteä
aamulla tekemään tätä hanketta, kertoo
tieosuudesta vastannut Väyläviraston
projektipäällikkö Jarmo Niskanen.
Samaa painottaa myös ELY-keskuksen Jukka Lehtinen. Vaikka eri virastojen
edustajat lähtevätkin aina omista intresseistään, on isossa hankekonsortiossa osattu tehdä kompromisseja yhteisen
hyvän eteen:
– Kyllähän näissä hankkeissa on aina
enemmän tai vähemmän se, että osapuolet joutuvat tinkimään omasta lähtökohdastaan. Kun vaihtoehtona toisaalta
olisi, ettei tehtäisi mitään eikä tulisi koko
biotuotetehdasta, nähdään, että kyllä kokonaisuus oli positiivisen puolella. Näin
kompromisseihin ollaan hyvinkin valmiita tietyissä asioissa. Koen osalta ylpeyt
tä siitä, miten kaikki osapuolet osoittivat
tahtoa ponnistella yhteisen päämäärän
eteen.

Piesalan jalanjäljissä puolen
vuosisadan päästä
Äänekosken liikenneyhteyksien parantaminen ja uuden Tärttämäen sillan rakentaminen on palvellut 60-luvun insinöörikollegoiden alkuperäistä ajatusta:
Kasvaville liikennemäärille on saatu lisää
infrastruktuuria. Samalla se on avannut
virastoille mielenkiintoisen kurkistusikkunan metsäteollisuuden toimintaan.
Nuorempi insinööri Piesala olisi nyt varmasti tyytyväinen: Lähes 60 vuotta myö-

hemmin hänen suunnitelmansa viimeinen vaihe saatiin vihdoin päätökseen,
kun Tärttämäen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta vihittiin käyttöön perjantaina 11. tammikuuta 2019. Alkuperäisajatukseen nojaten uusi silta rakennettiin
kokonaan uudelle paikalle. ■
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Kartta Äänekosken liikenneyhteydet-hankkeen koko tieosuudesta välillä Hirvaskangas-Mämme. Karttanosto valtatiestä 4 välillä Hirvaskangas-Kuorejoki. Päällystystöitä tehtiin valtatielle 4, Rannankyläntietä parannettiin
ja päällystettiin. Uutta tietä rakennettiin vanhan valtatien 4 päälle Kuorejoelta pohjoiseen.
Vt 4 Hirvaskangas-Kuorejoki- välin vaiheet aikataulutettu:
Tietyöt 12/2018–12/2019
Kuorejoen silta 12/2018–10/2019
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä 11/2019
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste 08/2020
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö 08/2018–09/2018

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke
Vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki–Mämme
Nykyisen tien
päällystystyö

Uusi tie
Nykyinen tie

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

UURAINEN

Kuorejoki

MT 627

VT 4

JYVÄSKYLÄ

yläntie

VT 4

Rannankylä

Rannank

Hirvaskangas

Myllypohja

KT 69

RAUTALAMPI

VT

VT 4 HIRVASKANGAS–KUOREJOKI
Tietyöt
Kuorejoen silta
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö

VT 13
Kuorejoki

MT 627

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

VT 4

JYVÄSKYLÄ

ntie

lä
Rannanky

Huutomäki
VT 4
Koukkuniemi

Rannankylä

Pistesalmi
Myllyntaus

Hirvaskangas

KT 69

Tietyö
Kierto
Avata
Viime
kerro

SAARIJÄRVI

UURAINEN
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
08/2020
08/2018–09/2018

Kotakennäänsalmi
VT 4

OULU

VT 4

Akanniemi

Myllypohja

Myllyperä

Kivisalmi

ÄÄNEKOSKI

RAUTALAMPI
VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

VT 4 HIRVASKANGAS–KUOREJOKI
Tietyöt
Kuorejoen silta
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
08/2020
08/2018–09/2018

Tietyöt
Kiertotie vaihe 2
Avataan liikenteelle
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt

01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA
Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi)
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019
10/2019
2020

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN
Tietyöt
Äki pohjoinen Vt4
Akanniemen silta liikenteelle
Äki pohjoinen eritasoliittymä
liikenteelle
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

05/2018–12/2019
12/2018
10/2019
2020
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Kartta Äänekosken liikenneyhteydet-hankkeen koko tieosuudesta välillä Hirvaskangas-Mämme. Karttanosto valtatiestä 4 Huutomäen eritasoliittymän kohdalta. Uutta tietä rakennettiin vanhan valtatien 4 päälle
Huutomäestä Myllynperään ja lisäksi rakennettiin uutta tietä vanhan valtatien 4 rinnalle sekä eritasoliittymä.
Vt 4 Huutomäen eritasoliittymän vaiheet aikataulutettu:
Tietyöt 01/2017–10/2017
Kiertotie vaihe 2 06/2017–10/2017
Avataan liikenteelle 10/2017
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt 2018

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke
Vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki–Mämme
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö

SAARIJÄRVI

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

Kuorejoki

VT 13
Huutomäki

VT 4

Rannankylä

Kotake
VT 4

Pistesalmi
Myllyntaus

Myllyperä

ÄÄN

VT 4 ÄÄNEKOSK

VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

KI

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
te 08/2020
08/2018–09/2018

Tietyöt
Kiertotie vaihe 2
Avataan liikenteelle
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt

SAARIJÄRVI

UURAINEN
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö

VT 13
Kuorejoki

MT 627

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

VT 4

JYVÄSKYLÄ

ntie

lä
Rannanky

Huutomäki
VT 4
Koukkuniemi

Rannankylä

Pistesalmi
Myllyntaus

Hirvaskangas

KT 69

Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsal
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritaso
liittymä ja Tärttämäen silta liikent
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

Kotakennäänsalmi
VT 4

OULU

VT 4

Akanniemi

Myllypohja

Myllyperä

Kivisalmi

ÄÄNEKOSKI

RAUTALAMPI
VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

VT 4 HIRVASKANGAS–KUOREJOKI
Tietyöt
Kuorejoen silta
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
08/2020
08/2018–09/2018

Tietyöt
Kiertotie vaihe 2
Avataan liikenteelle
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt

01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA
Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi)
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019
10/2019
2020

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN
Tietyöt
Äki pohjoinen Vt4
Akanniemen silta liikenteelle
Äki pohjoinen eritasoliittymä
liikenteelle
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

05/2018–12/2019
12/2018
10/2019
2020
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Kartta Äänekosken liikenneyhteydet-hankkeen koko tieosuudesta välillä Hirvaskangas-Mämme. Karttanosto valtatiestä 4 Äänekosken eritasoliittymän kohdalta. Uutta tietä rakennettiin vanhan valtatien 4 päälle
Myllyntauksesta Koukkuniemeen ja tie jäi uuden rakennetun valtatien 4 rinnakkaistieksi. Uudelle valtatielle 4 rakkennettiin Tärttämäen silta sekä Äänekoskelle johtava eritasoliittymä.
Vt 4 Äänekosken kohdan vaiheet aikataulutettu:
Tietyöt 08/2017–10/2019
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi) 09/2017–01/2019
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä 01/2019
Vt 4 ratasilta liikenteellä 10/2019
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt 2020

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke
Vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki–Mämme
Uusi tie
Nykyinen tie

SAARIJÄRVI

Nykyisen tien
päällystystyö

VT 13

Nykyisen tien

Huutomäki parantaminen
ja päällystys

Koukkuniemi
Kotakennäänsalmi
VT 4

Pistesalmi
Myllyntaus

Myllyperä

ÄÄNEKOSKI

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA

UUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ
01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

vaihe 2
ikenteelle
päällysteviimeistelytyöt

Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi)
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019

Tietyöt
Äki pohjoinen V
Akanniemen sil
Äki pohjoinen er
liikenteelle
Viimeinen pääll
ja viimeistelyty

10/2019
2020

VT 13
Kuorejoki

MT 627

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

VT 4

JYVÄSKYLÄ

ntie

lä
Rannanky

Huutomäki
VT 4
Koukkuniemi

Rannankylä

Pistesalmi
Myllyntaus

Hirvaskangas

KT 69

VT 4 Ä

SAARIJÄRVI

UURAINEN
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö

VT 4

Kotakennäänsalmi
VT 4

OULU

VT 4

Akanniemi

Myllypohja

Myllyperä

Kivisalmi

ÄÄNEKOSKI

RAUTALAMPI
VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

VT 4 HIRVASKANGAS–KUOREJOKI
Tietyöt
Kuorejoen silta
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
08/2020
08/2018–09/2018

Tietyöt
Kiertotie vaihe 2
Avataan liikenteelle
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt

01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA
Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi)
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019
10/2019
2020

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN
Tietyöt
Äki pohjoinen Vt4
Akanniemen silta liikenteelle
Äki pohjoinen eritasoliittymä
liikenteelle
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

05/2018–12/2019
12/2018
10/2019
2020
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Kartta Äänekosken liikenneyhteydet-hankkeen koko tieosuudesta välillä Hirvaskangas-Mämme. Karttanosto valtatiestä 4 Äänekosken eritasoliittymän pohjoispuolelta, Akanniemen eritasoliittymästä. Uutta tietä
rakennettiin vanhan valtatien 4 päälle Koukkuniemestä Kivisalmeen ja lisäksi rakennettiin Akanniemen eritasoliittymä.
Vt 4 Äänekoski-pohjoinen-kohdan vaiheet aikataulutettu:
Tietyöt 05/2018–12/2019
Äki pohjoinen Vt4 Akanniemen silta liikenteelle 12/2018
Äki pohjoinen eritasoliittymä liikenteelle 10/2019
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt 2020

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke
Vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki–Mämme
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö
Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys
OULU

Koukkuniemi

VT 4

Kotakennäänsalmi
VT 4

Akanniemi

Kivisalmi

ÄÄNEKOSKI

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019

ilta (Kotakennäänsalmi)
yllyntaus–Äki eritasottämäen silta liikenteellä
liikenteellä
ällystekerros
työt

10/2019
2020

10/2019
2020

VT 13
Kuorejoki

MT 627

Nykyisen tien
parantaminen
ja päällystys

VT 4

JYVÄSKYLÄ

ntie

lä
Rannanky

Huutomäki
VT 4
Koukkuniemi

Rannankylä

Pistesalmi
Myllyntaus

Hirvaskangas

KT 69

05/2018–12/2019
12/2018

SAARIJÄRVI

UURAINEN
Uusi tie
Nykyinen tie
Nykyisen tien
päällystystyö

Tietyöt
Äki pohjoinen Vt4
Akanniemen silta liikenteelle
Äki pohjoinen eritasoliittymä
liikenteelle
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

Kotakennäänsalmi
VT 4

OULU

VT 4

Akanniemi

Myllypohja

Myllyperä

Kivisalmi

ÄÄNEKOSKI

RAUTALAMPI
VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

VT 4 HIRVASKANGAS–KUOREJOKI
Tietyöt
Kuorejoen silta
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste
Vt 4 Hirvaskangas – Kuorejoki päällystystyö

12/2018–12/2019
12/2018–10/2019
11/2019
08/2020
08/2018–09/2018

Tietyöt
Kiertotie vaihe 2
Avataan liikenteelle
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt

01/2017–10/2017
06/2017–10/2017
10/2017
2018

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA
Tietyöt
Tärttämäen silta (Kotakennäänsalmi)
Vt 4 välillä Myllyntaus–Äki eritasoliittymä ja Tärttämäen silta liikenteellä
Vt 4 ratasilta liikenteellä
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

08/2017–10/2019
09/2017–01/2019
01/2019
10/2019
2020

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN
Tietyöt
Äki pohjoinen Vt4
Akanniemen silta liikenteelle
Äki pohjoinen eritasoliittymä
liikenteelle
Viimeinen päällystekerros
ja viimeistelytyöt

05/2018–12/2019
12/2018
10/2019
2020
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RATAHANKE
2015–2017

ÄÄNEKOSKEN
RATAHANKE

Ä

änekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-ratahanke painottui
noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille. Jyväskylän ja
Äänekosken välinen rataosuus sähköistettiin ja sen rakenteita peruskorjattiin.
Hankkeessa parannettiin myös Tampere
- Orivesi rataosuuden liikenteen välityskykyä ja korjattiin tunneleita välilllä Jämsänkoski - Jyväskylä.
Hanke alkoi lokakuussa 2015. Ratatyöt
keskittyivät vuosiin 2016 ja 2017. Työt
tehtiin pääasiassa normaalia junaliikennettä häiritsemättä, ja hanke valmistui
täsmälleen aikataulussaan elokuussa
2017. Valmistuminen ajoitettiin yhteen
Äänekosken uuden biotuotetehtaan valmistumisen kanssa.

Ratahanke toteutettiin
allianssimallilla
Ratahanke toteutettiin allianssimallilla.
Allianssimallissa Väylävirasto ja VR Track
Oy muodostivat työryhmän, joka suunnitteli ja toteutti rataurakan yhteistyössä.
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Suomi-kartta, johon on merkitty ja josta on nostettu erikseen paranneltu rataosuus.

Ä Ä N E KO S K I
S U O LA H T I

Jyväskylä-Äänekoski
LAU K A A
perusparannus
VIH TAVU O R I
ja sähköistys

Jämsänkoski-Jyväskylä
tunneleiden
parantaminen

MU U R A ME

JÄ MS Ä N KO S K I

Tampere-Orivesi
kapasiteetin
kasvattaminen
ORI V ES I
TAMP ER E

JY VÄ S K Y LÄ

Valtran pistoraide
Kaksoisraide

Päällysrakennetta vaihdettiin noin 60,5 kilometriä, lisäksi tehtiin kaapelointia yhteensä 415 kilometriä, 53 kilometriä uutta sähkörataa. Henkilövahvuus hankkeella oli tasaisesti noin 170 henkilöä.

paluuvirtajohdinta

110 km
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Jyväskylä-Äänekoski-välillä tehtiin uudistustöitä Äänekosken, Suolahden ja Laukaan ratapihoilla, avarrettiin Paatelanlahden ratasiltaa, rakennettiin Vihtavuoren uusi kohtauspaikka sekä peruskorjattiin Kangasvuoren
tunneli.

JYVÄSKYLÄ-ÄÄNEKOSKI VÄLIN TYÖT
Äänekosken ratapihatyöt

Äänekoski
km 424
Valkaman kallioleikkauksen
avarrus

• Vaihteiden vaihdot
• Sivuraiteiden uusiminen
• Turvalaitteiden uusiminen
• Valaistuksen uusiminen
• Kokonaisuuden liittäminen
uuden tehtaan laitteistoon

Paatelanlahden
ratasillan
avartaminen
Suolahti
km 418
Massanvaihtokohde

Laukaa
km 401

Vihtavuori
km 395
Vihtiälän alikulkusillan uusiminen
Pohjantähden kallioleikkauksen avarrus
Uusi kohtauspaikka
Uudet välisuojastuspisteet
Olemassa olevat liikennepaikat
Raiteenalennuskohde

Jyväskylä
km 378

Suolahden ratapihatyöt

• Vaihteiden vaihdot
• Sivuraiteiden uusiminen
• Turvalaitteiden parantaminen
(mm. lisäämällä opastimet)

Laukaan ratapihatyöt

• Vaihteen uusiminen
• Turvalaitemuutokset

Vihtavuoren uuden kohtauspaikan rakentaminen
• Maanrakennustyöt
• Päällysrakennustyöt
• Sähkörata- ja turvalaitetyöt

Kangasvuoren tunnelin
peruskorjaus (2,7 km)
• Lujituspultitus
• Suuaukkorakenteet
• Salaojien rakentaminen
• Ruiskubetonointi
• Vahvavirtatyöt mm.
lämmitysjärjestelmät
• Päällysrakenteen uusiminen
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Jämsänkoski-Jyväskylä-välillä tehtiin Keljonkankaan, Paasivuoren ja Matomäen tunnelin korjaukset.

JÄMSÄNKOSKI-JYVÄSKYLÄ VÄLIN TYÖT

Jyväskylä
km 340

Paasivuoren tunnelin
korjaustyöt (2,4 km)

Keljonkangas tunnelin
korjaustyöt (225 m)
• Suuaukkorakenteen
rakentaminen

• Päällysrakenteen uusiminen
• Pohjasalaojien uusiminen
• Ruiskubetonointityöt
• Vahvavirtatyöt (saattolömmitystyöt ja kaapelialitukset)

Lahdenvuoren tunnelin
korjaustyöt (4,3 km)

•Päällysrakenteen uusiminen
•Holvin ruiskubetonointi
•Pohjasalaojien uusiminen
•Suuaukkorakenteen rakentaminen
•Vahvavirtatyöt (saattolämmitystyöt
ja kaapelialitukset)

Jämsänkoski
km 287
Jämsä
km 284

Yhteensovitus Markkulan
alikulkusillan korjaustöihin (MARSI-projekti)

Muurame
km 325

Saakoski
km 305

Matomäen tunnelin
(239 m) korjaustyöt
• Suuaukkorakenteen
rakentaminen

Liikennepaikat
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Tampere-Orivesi-välillä rakennettiin uusia välisuojauspisteitä.

TAMPERE-ORIVESI VÄLIN TYÖT
(KAKSOISRAIDE)
Uusien välisuojastuspisteiden
rakentaminen
• Kaapelointityöt
• Opastinperustuksien asennus
• Sähköradan konsoliasennukset
• Kaapelireitin rakentaminen
• Opastimien asennus
• Pienkaapelointi ja kaappien asennus
• Mekaaniset asennukset
(baliisit ja akselinlaskijat)

Orivesi
km 228

• Käyttöönottotehtävät
km 214+775
km 216+345

Haviseva raiteenvaihtopaikka
km 208
km 200+050
Tampere
km 187

km 211+995
km 203+740
km 203+740

km 195+400

km 201+100
km 194+000

Uusi välisuojastuspiste Tampereen suuntaan
Uusi välisuojastuspiste Oriveden suuntaan
Olemassa olevat liikennepaikat
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RATAHANKE
ALLIANSSIMALLILLA
SAUMATTOMASTI
PÄÄTÖKSEEN

S

uurissa rakennushankkeissa avoimuus on pohja onnistumiselle. Kun
90 miljoonan ratahanke suunnitellaan toteutusvaiheeseen hieman alle
puolessa vuodessa, kaikkien osapuolten
on istuttava saman pöydän ääressä, että
aikataulujen, rakentamisen, luvituksen
ja resurssien hallinta toimii. Ratahanke
keskittyi Jyväskylän ja Äänekosken välille, jossa perusparannettiin rataa ja lisättiin sähköistys. Sähköistys mahdollisti
yhteisen kuljetusketjun Vuosaaren satamaan.

Rata palvelemaan biotuotetehtaan logistiikkaa
Projekti lähti nopeasti käyntiin vuonna
2015, kun Äänekosken tehdashanke ja siihen liittyvä tie- ja rataosuuksien parantaminen saivat vahvistuksen. Rataosuuksilla oli tunnistettu puutteita. Tärkeää oli
tunnistaa ne tekijät, joilla pystyttiin turvaamaan tavaraliikenteen kilpailukyky
rataosuudella, ja se, miten rataa pystytään hyödyntämään parhaiten aina Vuosaaren satamaan asti.

Äänekosken biotuotetehtaan kanssa työskenneltiin intensiivisesti yhdessä, että
raideliikenne palvelee mahdollisimman
tehokkaasti tehtaan tarpeita. Huomattava
määrä voimavaroja käytettiin myös liikennöintimallin suunnitteluun, että parannettavasta radasta saataisiin kaikki
mahdollinen kapasiteetti irti.

Aikataulu ei pettänyt – rata
valmistui suunnitellusti
Ratatöiden aikataulut koordinoitiin yhdessä biotuotetehtaan kanssa, ja rata
valmistui päivälleen aikataulussa. Hankemalliksi valittiin allianssi, joka lyötiin
lukkoon 1.6.2015 ja jo saman vuoden lokakuussa oli palveluntuottaja VR Track
Oy selvillä. Allianssimalli soveltuu erinomaisesti suuriin hankkeisiin, joissa on
vaativa aikataulu, ja joissa asioita on ratkottava nopeasti.
Työt päästiin aloittamaan helmikuussa
2016. Noin puolitoista vuotta hankkeen
alkamisesta elokuussa 2017 Äänekosken
biotuotetehtaan tuotanto lähti käyntiin
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ja samaan aikaan valmistuivat viimeiset
työvaiheet radalla. Yhteistyössä hankkeen eri osapuolien kanssa toteutetun
työvaiheistuksen ansiosta liikennöinti
radalla alkoi lähes minuutilleen yhtä aikaa tehtaan toiminnan käynnistymisen
kanssa. Suomessa myös ratarakentamisen kausi on lyhyt, jolloin suotuisten
olosuhteiden luominen ja niiden tehokas
hyödyntäminen ympäri vuoden edesauttoivat sitä, että aikataulut pitivät. Junaliikenne käytti rataa koko parannustöiden
ajan, töitä tehtiin noin kahdeksan tunnin
aikaikkunoissa.
Aikaikkuna asetti työskentelylle oman
paineensa. Tehokasta työaikaa oli päivittäin kerrallaan tarjolla kuudesta kahdeksaan tuntia, ja sen jälkeen työvaiheen oli
oltava valmis, tai rataa ei pystytty avaa-

maan junaliikenteelle päivän päätteeksi. Kun radan toisessa päässä rakennettiin tunnelia, saattoi toisessa päässä olla
käynnissä sähköistys ja ratapihaan liittyvät työt, ja samalla toteutettiin tietotekniikkaan ja turvalaitteistoon liittyviä
töitä, jotka eivät välttämättä näkyneet
maastossa, mutta joita edistettiin samanaikaisesti muiden töiden kanssa.

Takuuaika vuoteen 2022
Hankkeella on viisivuotinen takuuaika
vuoteen 2022. Takuuaikana toteutetaan
suunnitelmallisia ennakkohuoltoja ja
korjataan mahdollisia puutteita ja virheitä. Rataverkolla tehtäville töille tyypilliseen tapaan myös näissä töissä hyödynnetään junaliikenteen katkoja ja vapaita
aikaikkunoita. ■
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KANGASVUOREN
TUNNELIN
PERUSKORJAUS

K

angasvuoren tunnelin peruskorjaus
käynnisti Äänekosken biotuote
tehtaan liikenneyhteydet-hankkeen
ratatyöt. Tunneli sijaitsee Jyväskylässä
Kangasvuoren, Tuohimutkan ja Kaakkolammen asuinalueiden läheisyydessä.
Tunnelin valmistelevat työt alkoivat helmikuussa 2016 ja varsinaiset korjaustyöt
käynnistyivät maaliskuun alussa. Korjaus jatkui kesäkuulle 2017 ja tehtävät työt
oli sovitettava yhteen hankkeen muiden
työvaiheiden sekä vuodenaikojen aset-

tamien rajoitteiden kanssa. Töiden läpivienti halutussa aikataulussa vaati uusia
innovaatioita ja työmenetelmiä.
Kangasvuoren tunnelin peruskorjaus oli
koko ratahankkeen haastavin työvaihe. Tunnelissa työskenneltiin junaliikenteen ehdoilla, mikä tarkoitti pääosin viikonlopputöitä sekä työskentelyä arkisin
yöaikaan. Työturvallisuudessa oli kiinnitettävä erityistä huomiota tunnelin ilmanvaihtoon ja mahdollisesti putoaviin
lohkareisiin.

Kangasvuoren tunnelin peruskorjaus (2,7 km):
•

Kalliotekniset parannustyöt, kuten lujituspultitus
ja ruiskubetonointi.

•

Päällysrakenteen uusiminen, jossa käytettiin
innovatiivisena rakenteena pohjainpölkkyä.

•

Valaistuksen ja sähköjärjestelmien uusiminen.

•

Kuivatuksen parantaminen.

•

Suuaukkorakenteiden rakentaminen.

23

Kangasvuoren tunneli peruskorjauksen jälkeen.

Kangasvuoren tunneli ennen peruskorjausta.
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Tiivistelmä ratahankkeeseen käytetyistä resursseista. Hankkeessa tarvittiin 60,5 km päällysrakenteita, 3000 kuutiota ruiskubetonointia, 200 kilometriä kaapelointia, 53 kilometriä uutta sähkörataa, 170 työntekijää, yli 522
000 työtuntia ja 90 miljoonaa euroa. Näin hanke valmistui ajallaan ja yhteydet vastaavat alueen kasvavia liikennemääriä.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet
Liikenteen
Liikenteen sujuvuuden
sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen
liikennemäärien
liikennemäärien kasvaessa

MITÄ TARVITTIIN?

MITÄ SAATIIN?

60,5 km päällysrakenteita
∙ 125 km kiskoa
∙ 100 000 betonipölkkyä
∙ 200 000 t sepeliä
∙ 26 vaihdetta
∙ 1000 hitsiä

Ajallaan valmista

ÄÄNEKOSKI

3000 m3
ruiskubetonointia

Vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta
ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

200 km
kaapelointia

Turvallisuus paranee

Sähköistäminen

53 km uutta sähkörataa
∙ 750 sähköradan kannatinta
∙ 110 km paluuvirtajohdinta
∙ 53 km ajolankaa
170 työntekijää työmaalla
koko hankkeen ajan

Päällysrakenteen
peruskorjaus
Tunnelikorjaukset

Liikenne on sujuvampaa

JYVÄSKYLÄ

Perusparannus

TAMPERE

90 miljoonaa euroa

Satoja litroja hikeä

Ympäristö hyötyy
Kunnossapitokustannukset
pienenevät

Yli 522 000 työtuntia

Saumatonta yhteistyötä

Yhteydet vastaamaan Äänekosken
seudun ja koko Keski-Suomen
kasvavia liikennemääriä

Paljon päättäväisyyttä

Hankkeen
suunnitteluvaihe

Rakennustyöt
käynnissä

2015

2016

Rata valmis
elokuussa

2017
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TIEHANKE
2015–2019
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Äänekosken biotuotetehtaan
liikenneyhteydet

TIEHANKE

Ä

änekosken biotuotetehtaan liikenne
yhteydet-tiehankkeessa kehitettiin
valtatien 4 ja Äänekosken keskustan
liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannettiin alempaa tieverkkoa.
Välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan
liittymä valtatie 4 muutettiin kolmen kilometrin matkalla 2+2 kaistaiseksi. Muilla hankkeen
osuuksilla tie muutettiin keskikaiteelliseksi
1+2 ja 1+1 kaistaiseksi tieksi.
Urakassa päällystettiin valtatie 4 välillä Hirvaskangas-Kuorejoki syksyllä 2018. Lisäksi parannettiin Kuorejoen ylittävä silta, joka
valmistui lokakuussa 2019. Lisäksi parannettiin valtatietä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla, ja
Huutomäen liittymä muutettiin eritasoliittymäksi Saarijärven risteyksen kohdalla. Työt
valmistuivat vuonna 2017. Viimeistelytöitä
tehtiin vuonna 2018.
Äänekosken kaupunkiin vievän eritasoliittymän rakentaminen ajoittui vuosille 20182019. Eritasoliittymä toimii Äänekosken
kaupungin pääliittymänä. Äänekosken taajamassa Viiskulman liittymä sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä muutettiin
kiertoliittymiksi. Lisäksi rakennettiin Asematien korvaava katuyhteys.

27

Huutomäen eritasoliittymä.

Kotakennään salmen ylittävän 200 metriä pitkä Tärttämäen silta rakennettiin
2018-2019. Äänekoskelta pohjoiseen rakennettiin valtatielle 4 Akanniemen kohdalle eritasoliittymä, joka valmistui lokakuussa 2019.

Uusi valtatie 4 avattiin liikenteelle 2019,
viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2020.
Valtatien 4 lisäksi urakassa rakennettiin
ja parannettiin Hirvaskankaalta Mämmeen ulottuva valtatien 4 rinnakkaistie.
Raskaan liikenteen lisääntyminen edellytti myös alemman tieverkon vahvistamista ja kuivatuksen parantamista.
Vuonna 2015 käynnistettiin maanteiden
627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystyöt. Teiden 627 ja 633 huonokuntoisten
osuuksien parantaminen muun muassa
kantavuuden lisäämiseksi jatkui vuosina
2016 ja 2017. Myös Uuraisille rakennettiin
uusi kiertoliittymä kesällä 2017. ■
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LENNOSTA
KÄYNNISTYNYT
TIEOSUUSPROJEKTI
PROJEKTIPÄÄLLIKÖN
JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN SILMIN
KURKIS

TUS KU

LISSEIH

IN

Äänekosken liikenneyhteyksien tieosuuden projektipäällikkö
Jarmo Niskanen kertoo, millaista oli vetää tieosuuden
kokonaisuutta nopeatempoisessa hankkeessa ja
monialaisessa yhteistyökonsortiossa.

M

etsä Groupin uuden biotuotetehtaan rakennuttaminen ja sen
myötä lisääntyvät kuljetukset
poikivat ison liikenneyhteyksien parannusurakan Äänekoskelle. Tieto tehdasinvestoinnista tuli kuitenkin lyhyellä varoitusajalla, minkä vuoksi liikenneyhteyksiä
parantava hanke lähti käyntiin vauhdilla
ja vähillä valmisteluilla:
– Keski-Suomessa on paljon suunnittelutarvetta ja kiireellisempiä asioita, joiden suunnittelu oli pidemmällä. Ei siis
ollut valmiita suunnitelmia, vaan lähdettiin tekemään siltä lähtökohdalta, että

Vasemmalta kuvassa silloisen Graniitti
rakennus Kallio Oy:n projektipäällikkö
Markku Hokkanen, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen ja rakennuttajakonsultti Arto Hyvärinen Welado Oy:ltä.
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suunnilleen arvioitiin käytettävissä oleva
budjetti ja siihen lähdettiin sovittamaan,
kertoo projektissa tiiviisti mukana ollut
Keski-Suomen ELY-keskuksen johtaja
Jukka Lehtinen.

Erityislaatuinen hanke edellytti
innovatiivisuutta
Projektipäällikön tehtävänä oli jo valmisteluvaiheessa olla mukana tiesuunnitelmien laatimisessa ja koota kasaan kaikki
olemassa oleva aineisto. Lisäksi tehtävään kuuluu kilpailutuksen valmistelua
ja urakkahankinnan toimeenpanoa. Äänekosken kohdan parantaminen ei ollut
pöydällä, kun alueen infrauudistuksista
päätettiin. Asiat kuitenkin muuttuivat
nopeasti:

Hanke eteni aikataulusyistä vaiheittain,
mikä teki siitä omanlaisensa kokonaisuuden. Työtä täytyi tehdä poikkeuksellisen
ketterästi, sillä kokonaisuutta ja kustannuksia ei ollut mahdollista hahmottaa
kerralla.
– Kun saatiin ensimmäinen tiesuunnitelma, se ei vielä ollut lainvoimainen. Sen
avulla kuitenkin käynnistettiin ensimmäinen hankinta ja kilpailutus ja valittiin
ensimmäiseen urakkaan urakoitsija sekä
käynnistettiin rakentamistyöt. Tällä aikaa
Keski-Suomen ELY taas teetätti seuraavan pätkän tiesuunnitelmaa eteenpäin.
Valmista ei siis ollut missään hankkeen
vaiheessa – aina kun oli edellinen pätkä
käynnissä, seuraavaa vasta suunniteltiin,
kertoo tieosuuden projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta.
– Yleensä on aina olemassa jonkinlainen yleissuunnitelma ja tiesuunnitelma
ja niiden perusteella tehty kustannusarviot, joiden perusteella ruvetaan kilpailuttamaan. Nyt meillä ei ollut tietoa
koko hankkeen hinnasta tai esimerkiksi
siitä, millainen Tärttämäen silta tehdään,
tuleeko yksi vai kaksi siltaa. Se aiheutti
hankaluuksia hahmottaa kokonaisuutta,
Niskanen jatkaa.

Sujuva sidosryhmätyö syntyy
oikealla asenteella
Kaiken kaikkiaan prosessissa oli sellaisia piirteitä, että tällaista ei tule tapahtumaan toiste omalla uralla: Tällainen
investointiuutinen tulee lähestulkoon
puskista, josta sekunnin päästä tajuaa,
että tällä on liikenteellisesti valtavia vaikutuksia, jotka pitää huomioida ja miten
siitä lähdettiin tekemään yhteistyössä
töitä, Lehtinen havainnollistaa.

Sidosryhmätyöskentely Metsä Fibren
puulogistiikan ja Äänekosken kaupungin
kanssa saa Niskaselta erityistä kiitosta.
Ymmärrys puukuljetusten vaatimuksista lisääntyi. Yhteistyö tiesuunnitelmien
laadintavaiheessa myös ELY:n kanssa oli
erinomaista, toteuttajan näkökulma huomioitiin jo tiesuunnitelmien laadintavaiheessa.
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Äänekosken kohdan eritasoliittymä, josta yhteys Äänekoskelle.

– Se oli aivan mahtava foorumi. En tiennyt yhtään hanketta aloittaessa, että miten tuollainen biotuotetehtaan logistiikka toimii, mutta nyt tiedän kohtuullisen
hyvin. Ei ole ihan yksinkertainen palapeli
sekään, että miten tuonne tehtaalle saadaan joka kolmas minuutti täysperävaunullinen rekka puutavaraa, ja miten sieltä
saadaan neljä junaa vuorokaudessa Vuosaaren satamaan. Siinä on kanssa sellainen yksi yhteistyö, joka on ollut aivan
mahtavan hienoa, Niskanen painottaa.
Samaa sanoo myös Jukka Lehtinen:
‑ Koen ylpeyttä siitä, miten ELYssä ja silloisen Liikenneviraston kanssa pystyttiin siinä tilanteessa yhteistyöhön. Myös
Metsä Groupin kanssa pystyttiin koko
prosessin ajan käymään toista osapuolta ymmärtävää dialogia. Metsägroupilaiset olivat aluksi yllättyneitä siitä, kuinka
hitaasti prosessi etenee: tehdas on ollut
käynnissä jo kaksi vuotta ja nyt vasta val-

mistuu tieosuus. Mutta kun heille selvitettiin, mistä tämä johtui, niin siitä ei sitten
tarvinnut sen enempää huudella. Myös
kaupungin suuntaan yhteistyö toimi.
– Äänekosken kaupungin kanssa on aina
pystytty sopimaan ja on nostettu heti kissa pöydälle, kun jotain on ollut. Taipuisaa
toimintaa monessa asiassa, vaikka kunnallinen päätöksenteko ei aina välttämättä ole kovin sujuvaa, Lehtinen jatkaa.
– Kyllä nämä sidosryhmät ja tämä koko
porukka, urakoitsijat ja henkilöt, jotka
hankkeessa olivat mukana, olivat hyvin motivoituneita ja kaikilla oli yhteinen päämäärä. Vaikka välillä oli tiukkoja
paikkoja joidenkin asioiden kanssa tai kireä budjetti, niin aina on ollut koko ajan
hyvä fiilis. Mutta ehkä se johtuu monesti omasta asenteesta. Kun on ympärillä sellainen porukka, joka on sitoutunut
hankkeeseen mahtavasti, niin on se kyllä
hienoa. ■
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Tiivistelmä tehdyistä töistä Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-tiehankkeella. Tehdyt työt esiteltiin kappaleessa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet tiehanke.

Äänekosken
Äänekosken liikenneyhteydet
liikenneyhteydet-tiehanke
-tiehanke
kasvavien
Entistä paremmat tiet kasvavien
liikennemäärien tarpeisiin.
tarpeisiin.
Hankkeessa on:
• uudistettu valtatietä 4 välillä Hirvaskangas–Mämme
• parannettu alempaa tieverkkoa ja rakennettu rinnakkaistie
• parannettu sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

150 km

20 kpl

3 kpl

16 kpl

uutta asfalttia

uutta eritasoliittymää

 Ouluun

Äänekoski pohjoinen
• Vt 4 Äänekosken pohjoispuolelle
eritasoliittymä 5/2018–10/2019

Äänekoski

rakennettavia/
korjattavia siltoja

Äänekosken kaupungin liikenteen
sujuvuus
• Vt 4 uusi Tärttämäen silta
Kotakennäänsalmen yli 9/2017–1/2019
• Vt 4 Äänekosken kaupungin
pääliittymäksi eritasoliittymä
3/2018–1/2019
• Keskustassa Viiskulman kiertoliittymä
5–8/2016

liito-oravien
hyppypylväitä

1 kpl

merkittävä parannus – pohjoisen
pallonpuoliskon suurimman puuta
jalostavan biotuotetehtaan
liikenneyhteydet
Tiehankkeen kokonaiskustannukset olivat

81,5 milj. €.

Metsä Groupin
Äänekosken
biotuotetehdas

Lisäksi rataosuutta Jyväskylä–Äänekoski
parannettiin 91,5 milj. €:n edestä 2015–2017.
Saumatonta yhteistyötä, päättäväisyyttä ja
satoja litroja hikeä.

Huutomäki

Vt 13

Alemman tieverkon
perusparannus
2016–2017

Vt 4

Kuorejoki

• Kt 69 päällystystyö (Kivisalmi-Konnevesi)
• Mt 627 päällystystyö, huonokuntoisten
osuuksien parantaminen
• Mt 633 päällystystyö, huonokuntoisten
osuuksien parantaminen (Väätäiskylä–
Saarijärvi)

• Vt 4 Kuorejoen silta 12/2018–10/2019
• Vt 4 Hirvaskangas–Kuorejoki
päällystys 2018
• Hirvaskankaalta Mämmeen rinnakkaistie

Ja lisäksi:
merkittäviä määriä kävelyn ja pyöräilyn
järjestelyjä, paljon saattopysäkkejä ja joukkoliikenteen järjestelyjä ja monia uusia kävelyn
ja pyöräilyn alikulkuja.

• Vt 4, Mt 627 Huutomäen eritasoliittymä 1–10/2017
• Noin 11 000 ajoneuvoa/vrk, josta
12 % raskasta liikennettä
• Vt 4 Huutomäki–Akanniemi 2+2 ja 2+1
keskikaiteellinen moottoriliikennetie

Kt 69

Uurainen
Mt 627

• Mt 627, Saarijärventie risteysalue
Uuraisilla, uusi kiertoliittymä
5–9/2017
• Uuraisten läpikulkuliikennettä mm.
Äänekosken biotuotetehtaalle
helpotettiin

 Jyväskylään

1 km
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Tiivistetty esittely Tärttämäen sillasta ja käytetyistä materiaaleista. Silta on noin 20 metriä leveä ja 200 metriä pitkä. Alituskorkeus on 8,5 metriä. Betonia tarvittiin 6700 kuutiota, betoniterästä ja jänneterästä yhteensä 1
072 000 kg. Porapaaluja 700 metriä.

• Leveys n. 20 m
• Pituus n. 200 m

Sillan alituskorkeus
on noin 8,5 metriä

Siltakannen
pinta-ala 3 900 m2

• Betonia 6 700 m3
• Betoniterästä 876 000 kg
• Jänneterästä 196 000 kg

Vt4

Porapaaluja 700 m

Kotakennäänsalmi

Koukkuniemi

Uusi VT 4
Vanha VT 4

Myllyperä

ÄÄNEKOSKI

Merkittävin yksittäinen rakennuskohde

TÄRTTÄMÄEN SILTA

K

otakennään salmen ylittävä Tärttämäen silta on
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydethankkeen merkittävin yksittäinen rakennnuskohde.
Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Korkeutta siltakannelta vesistön pintaan on noin
11 metriä. Rakentaminen käynnistyi syksyllä 2017 ja silta
otettiin liikenteelle tammikuussa 2019. Jyväskyläläinen
katutaiteilija Janne Saarikoski suunnitteli sillan päätyihin katutaideteokset nimeltään Aika ja Peili. Lisäksi sillan valaistuksen suunnitteli arkkitehtuurivalaistukseen
erikoistunut White Night Lightning Oy.
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Tärttämäen siltaa
rakennettiin työsillalta käsin.
34

Tärttämäen sillan päätyihin tehtiin katutaideteokset Aika ja Peili.

Sillan valaistuksen suunnitteli White Night Lightning Oy.
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UUDEN SUKUPOLVEN
BIOTUOTETEHDAS
ÄÄNEKOSKELLA
TEKSTI: Metsä Group

E

lokuussa 2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja historiallisen mittava metsäteollisuusinvestointi, jonka arvo
on 1,2 miljardia euroa. Tehtaalla on merkittävä vaikutus
koko Suomen kansantaloudelle uusien työpaikkojen ja
talouskasvun kautta. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus suorassa arvoketjussaan Suomessa on noin 2 500
työpaikkaa, joista uusia on 1 500 verrattuna Äänekosken
aiempaan sellutehtaaseen. Tehdas on lisännyt viennin
arvoa vuosittain noin 0,5 miljardilla eurolla ja tuo Suomeen vuodessa yli 0,5 miljardin euron tulovaikutuksen.
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Monipuolisesti biotuotteita
Biotuotetehtaan päätuote on havu- ja koivusellu, jota tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia
vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin
sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Valtaosa sellusta myydään Suomen ulkopuolelle,
Eurooppaan ja Aasiaan. Äänekosken tehdasta
kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun lisäksi myös paljon muita erilaisia
biotuotteita, tuottaa biopohjaista sähköenergiaa selkeästi enemmän verrattuna perinteiseen sellutehtaaseen eikä käytä tuotannossaan fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine
ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti ja resurssiviisaasti.
Biotuotetehtaan valmistamia muita biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti, bioenergia,
tuotekaasu, rikkihappo, biopelletit ja biokaasu. Sivuvirroista valmistettavien biotuotteiden osuus tehtaan liikevaihdosta on 20 prosenttia ja kasvaa edelleen vaiheittain. Metsä
Group tutkii useita prosesseja ja tuotepolkuja. Mahdollisia uusia tulevaisuuden biotuotteita ovat esimerkiksi sellupohjaiset tekstiilikuidut ja ligniinijalosteet. Tavoitteena on, että
tehtaan ympärillä oleva, erilaisia biotuotteita
valmistava yritysverkosto laajenee tulevaisuudessa entisestään.

Sujuva ja tehokas logistiikkaketju
avainasemassa
Biotuotetehtaan toiminnan kannalta sujuva
ja tehokas logistinen ketju on avainroolissa: koko toimitusketjun metsästä tehtaalle
ja tehtaalta asiakkaille on toimittava luotettavasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tehtaalle saapuu raakapuuta 240 rekkaa ja 70 juna
vaunullista päivässä. Valtaosa kuitupuusta ja
hakkeesta tuodaan noin 150 kilometrin etäisyydeltä autoilla, kauempaa tuleva puu tuodaan junalla. Vientisellu kuljetetaan junateit-
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se Vuosaaren satamaan sähköistettyä
junaverkostoa pitkin, kaikkiaan sellua
lähtee maailmalle 44 junavaunullista
päivässä. Kotimaan asiakkaille sellu kuljetetaan rekoilla ja junilla.
Keski-Suomen alueella tehdyillä liikennehankkeilla on ollut merkitystä biotuotetehtaan logistisen ketjun näkökulmasta.
Samalla ne vahvistavat koko Keski-Suo-

men elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä. Turvallisuus on Metsä
Groupille ykkösasia kaikessa toiminnassa. Siksi tehtyjen liikennejärjestelyjen
vaikutus liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen ovat myös tärkeässä
roolissa. Sähköistetty junaverkosto puolestaan vähentää osaltaan logistiikkaketjun fossiilisia hiilipäästöjä. ■
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Vt4 Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeella

MERKITTÄVÄ
VAIKUTUS
ÄÄNEKOSKEN
KAUPUNGILLE
TEKSTI: Äänekosken kaupunki

V

t 4 Äänekosken liikenneyhteydet -hanke liittää osaltaan Äänekoskea entistä tiiviimmin
Jyväskylän seutuun, avaa uusia mahdollisuuksia kaupungin maankäytölle ja parantaa merkittävästi liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.
Äänekoski sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella – vt4 kulkee pituussuunnassa Äänekosken
halki ja tien varrelle sijoittuu useita kyliä. Vt4:n parantamishanketta Äänekosken kohdalla on voitu
laajentaa onnistuneen toteutussuunnittelun myötä etelässä Hirvaskankaalle, mikä on valtakunnallisesti merkittävä tieliikenteen palvelupiste. Hirvaskankaalta Äänekosken pohjoiseen liittymään
valmistumassa oleva moottoriliikennetie on pituudeltaan noin 13 km. Äänekosken hankkeen loppuvaiheessa on käynnistynyt Vt4:llä Kirri-Tikkakoski
– hanke, minkä toteutumisen jälkeen Jyväskylä-Äänekoski-välillä ainoastaan noin 7 km:n osuus Hirvaskankan eteläpuolella jää vaille moottoritietasoista yhteyttä.
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Turvallisuuden lisäksi uusi maisemaan
sopeutuva tie edustaa nykyaikaisen
liikenneväyläsuunnittelun ja toteutuksen
korkeaa teknistä osaamista ja
luonnonvarojen huomioon ottamista.

Äänekosken kohdan eritasoliittymä toimii kaupungin pääliittymänä.
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Hankkeessa pystyttiin hienosti
yhteensovittamaan maankäytön
ja liikenteen näkökulmat
Uuden tielinjauksen suunnittelu Äänekosken keskustan kohdalla ajoittui Äänekoski 2030 osayleiskaavan laatimisvaiheeseen. Maankäytön ja liikenteen
näkökulmat on pystytty hankkeessa oivallisesti yhteensovittamaan. Eritasoliittymien myötä kaupungin maankäyttöä
on voitu laajentaa valtatien länsipuolelle – laajan työpaikka-alueen ja omarantaisia pientalotontteja käsittävän alueen
infra on toteutusvaiheessa.

Kaupungin sisääntuloliittymän yhteyteen
on rakenteilla Kotakennään liikerakentamisalue, joka on suunniteltu erityisesti
erinomaista logistista sijaintia ja laajoja tilatarpeita arvostavalle yritystoiminnalle. Samanaikaisesti kaupunki kehittää voimakkaasti noin kahden kilometrin
päässä sijaitsevaa ydinkeskustaansa ja
pyrkii näin torjumaan ”ohitustievaikutusta”. Jonkin verran kielteistä palautetta
liittymien työnaikaisista opastusjärjestelyistä on kaupungille annettu: ohiajamisia on tapahtunut.

Uusi tielinja, kaistajärjestelyt,
rinnakkaistiejärjestelyt sekä eritasoliittymät muodostavat sujuvan
ja turvallisen liikenneympäristön
Vt4 on vilkasliikenteinen niin henkilöautoliikenteen kuin raskaan liikenteen osalta. Liikenneturvallisuuden parantaminen
toteutuu mm. uusina eritasoliittyminä,
joiden välityskyky mahdollistaa sujuvan liittymisen valtatiehen. Huutomäen
ja Kotakennään vaaralliset T-risteykset
ovat jääneet historiaan.
Turvallisuuden lisäksi uusi maisemaan
sopeutuva tie edustaa nykyaikaisen liikenneväyläsuunnittelun ja toteutuksen
korkeaa teknistä osaamista ja luonnonvarojen huomioon ottamista. Kaikesta
nykyaikaisuudesta huolimatta tie muotoutuu hyvin monimuotoiseen ympäristöön. Toteutuksessa on huomioitu valaistus ja vihertyöt, jotka antavat alueelle
oman arvon. Tärttämäen sillan ja graffitien valaistus sekä Kotakennään risteysalueen kallion kohdevalaistukset sopivat
hyvin kokonaisuuteen. Vt4:n rinnalle rakentuneet rinnakkaistiet ovat parantaneet tien lähipiirissä sijaitsevan asutuksen liikenneturvallisuutta ja turvattomat
sivutieliittymät on poistettu. Lisäksi liikenteen aiheuttamat meluhaitat ovat vähentyneet melusuojausten ansioista.
Hankealueen kevyen liikenteen yhteydet
on myös uudistettu. Laadukkaat ja viihtyisät väylät palvelevat oppilaiden, työmatkalaisten ja vapaa-ajan pyöräilyä ja
kävelyä lähes kaikilla tieosuuksilla. Huutomäen ja Kotakennään risteysalueille
on järjestetty liityntäpysäköintialueet,
jotka mahdollistavat liittymisen linja-autoliikenteeseen sekä kimppakyytiin. ■
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Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet-hankkeen

HYÖDYT JA
VAIKUTUKSET

H

ankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja kuntien kanssa. Tavoitteena oli
entistä sujuvampi ja turvallisempi liikenne. Valtatiellä 4 oli sujuvuus- ja turvallisuushaasteita ja lähialueen alemmalla tieverkolla on kunto- ja kantavuuspuutteita. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas
lisää raskaan liikenteen määrää alueella entisestään.
Hyvät liikenneyhteydet varmistavat Äänekosken biotuotetehtaan toimintaedellytykset ja vahvistavat koko
Keski-Suomen elinvoimaisuutta.
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Rataosuus
Ratahankkeen toimenpiteet parantavat rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, lisäävät niiden varmuutta ja
sujuvuutta sekä pienentävät päästöjä.
Jyväskylä–Äänekoski välillä sähköistäminen ja rakenteiden parantaminen lisäävät turvallisuutta, vähentävät ympäristöhaittoja ja pienentävät kuljetus- ja
kunnossapitokustannuksia sekä lisäävät
radan kapasiteettia. Kaksi uutta välisuojastuspistettä ja kohtausmahdollisuus
Vihtavuoressa lisäävät huomattavasti
ratakapasiteettia liikenteelle. Myös pitkät vaihteet Vihtavuoren liikennepaikalla sujuvoittavat raskaiden tavarajunien
kohtaamisia.

Tulevaisuuden liikennerakenteen
muutokset ja lisäys huomioitiin
jo nyt
Linjaosuuden välityskyky on turvattu uusien suojastuspisteiden avulla pitkälle
tulevaisuuteen. Radan merkkien uusiminen nykyohjeiden mukaisiksi ja sivuraiteiden ja sivuraidevaihteiden toteuttaminen betonipölkkyraiteena maksimoi
raiteiden elinkaaren. Vihtavuoren uusi
kohtauspaikka mahdollistaa liikennerakenteen muutokset ja liikenteen lisäämisen tulevaisuudessa. Lisäksi ratapihojen
sähköistys tarjoaa lisää kapasiteettia ja
parantaa ratapihojen käytettävyyttä.

Radanylitysten turvallisuus
lisääntyy
Jyväskylä-Äänekoski-rataosuudella oli
ennen parannustöitä 47 tasoristeystä.
Hankkeen valmistuttua tasoristeysten
määrä saatiin vähennettyä 30:een. Vaarallisia tasoristeyksiä poistettiin kiertotiejärjestelyillä. Lisäksi tasoristeysten
tiegeometriaa ja näkemäalueita parannettiin. Uusia tasoristeysten varoituslaitoksia rakennettiin seitsemän ja kolme
olemassaolevaa varoituslaitetta modernisoitiin.

Tieosuus
Uudistettu valtatie 4 lisää liikenteen
turvallisuutta ja sujuvuutta sekä nostaa nopeustasoa valtatiellä 4. Lisäksi liikenteen turvallisuus ja sujuvuus
lisääntyy taajamissa ja keskeisissä risteyksissä. Myös alemman tieverkon kantavuus ja turvallisuus paranee. Sujuvuuden
ja turvallisuuden lisääntymisen lisäksi tiehanke parantaa raskaan liikenteen
toimintaedellytyksiä ja pienentää meluhaittoja sekä vastaa liikennemäärien
kasvuun sekä yleensä että raskaan liikenteen osalta. ■
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Kuvaus tasoristeysten määristä rataosuudella. Välillä Jyväskylä-Äänekoski parannettiin yhteensä 29 tasoristeystä, viiden tasoristeyksen paikka siirtyi, kahdeksan tasoristeystä poistettiin ja kolmen tasoristeyksen tilanne
jäi vielä avoimeksi.

JYVÄSKYLÄ-ÄÄNEKOSKI
TASORISTEYKSET

Metsä-Serla

Metsä-Serla
Mannila

Ä Ä NE KO S K I
ÄAhola
Ä NEKOSKI
Rotkolantie

Mannila

AholaMetsä-Serla
Rotkolantie Paatelantie
Paatelantie
Ä Ä NValkama
EKO
SKI
Valkama
Ahola
Rotkolantie

Mannila

SUOLAHTI
SUOLAHTI Suolahti*

Paatelantie

(Valmetin teollisuusraide)
Mansikka-ahontieSuolahti*
Valkama
(Valmetin
teollisuusraide)
Mansikka-ahontie S U O L A H T I
Metsätie
Vahtitupa
Suolahti*
Maakuntaura
Valtra
Metsätie
(Valmetin
teollisuusraide)
Haapavahtia
Vahtitupa
Partela
Mansikka-ahontie
Maakuntaura Valtra
Haapavahtia
Partela
Metsätie
Vahtitupa
Haapavahtia

Maakuntaura Valtra

Partela
Haapasuontie*
Hyppönen
Haapasuontie*
Hyppönen
Uusitalo
Haapasuontie*
Uusitalo Hyppönen
Sunio
Uusitalo
Sunio
Koliseva
Sunio
Itälahti
Koliseva
Koliseva Keskinen
Itälahti
Keskinen Itälahti
Haapasalontie**
Keskinen
Haapasalontie**
Haapasalontie**
Kuusa
Kuusa
Kuusa
Huvila
Huvila
Huvila

Puupponen 2

Puupponen
2 2
Puupponen
Puupponen Puupponen

Puupponen
L AU KA A
L AU K A A

LAUK AA

KankaanpääKankaanpää

Lemettilänmäentie**

Kankaanpää
Lemettilänmäentie**
Lemettilänmäentie**
Mäentakanen

Haukilammentie**

Haukilammentie**
Haavisto
Haukilammentie**
Mäentakanen
Mäentakanen Heinäaho
Haavisto
V IH TAV U O R I
Haavisto
Horonpohjantie**
Heinäaho
V I H TAV USikomäentie**
O R IHeinäaho
VIHTAVUORI
Horonpohjantie**
Horonpohjantie**
Tikkisentie**
Sikomäentie**
Sikomäentie**
Piilopohjantie**
Tikkisentie**
Tikkisentie**
Eerola*

Piilopohjantie**
Piilopohjantie**

Kauramaa

Tiituspohja*
Eerola* Eerola*
Kauramaa
Kauramaa
Korpela 2

Parannus, 29 kpl
Parannus, paikka siirtyy, 5 kpl

Parannus,
Poisto,
829
kplkpl
Parannus,
29 kpl

Salmela

* Varoituslaitoksella
varustetut
Poisto,
Poisto,
8 kpl8 kpl
tasoristeykset

Kulottajanpolku
Kulottajanpolku

Tilanne
avoin,
kpl asennetaan
Tilanne
avoin,
3 kpl3joihin
**Tasoristeykset,
uudet varoituslaitokset

Tiituspohja*
Tiituspohja*

Ankeriasjärventie

2
Kulottajanpolku
Korpela Korpela
2
Korpela Korpela
SalmelaSalmela
Ankeriasjärventie
Ankeriasjärventie

Tilanne
avoin,
3 siirtyy,
kpl5 kpl 5 kpl
Parannus,
paikka
Parannus,
paikka
siirtyy,

* Varoituslaitoksella
varustetut
* Varoituslaitoksella
varustetut
tasoristeykset
tasoristeykset
**Tasoristeykset,
joihinjoihin
asennetaan
**Tasoristeykset,
asennetaan
uudetuudet
varoituslaitokset
varoituslaitokset

Korpela

Konttien kuormausalue*

J Y VÄ S K Y L Ä

KonttienKonttien
kuormausalue*
kuormausalue*

JYVÄ SKYLÄ
J Y VÄ S K Y L Ä
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Hyvät liikenneyhteydet vahvistavat
koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.
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