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Vt 4 Oulu-Kemi 

● Vt 4 on tärkein tieyhteys pohjois-etelä -suunnassa ja tätä 
kautta merkittävä tekijä koko Suomen kilpailukyvylle.

● Hankkeen toimenpiteet kohentavat vilkkaasti liikennöidyn, 
noin 120 kilometriä pitkän tieyhteyden 
liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

● Hankkeen toteuttaa Liikennevirasto ja hankkeen 
kustannusarvio on noin 155 miljoonaa euroa. Valtion 
osuus on 125 milj. euroa ja  Kempeleen kunnan ja Oulun 
kaupungin osuus on noin 30 miljoonaa.

● Rakentaminen alkoi toukokuussa 2017 ja hanke 
valmistuu Kempeleen osalta vuoden 2018 ja Oulun osalta 
vuoden 2019 aikana. Pohjoisemmat tieosuudet vuosina 
2020-21. 

● Pääurakoitsijat ovat Lemminkäinen Infra Oy (Kempele) ja 
Destia Oy (Oulu) 

● Valvontakonsulttina on Proxion CC Oy.

14.6.2017 2



Turvallisuutta ja sujuvuutta

Vt 4 on valtasuoni pitkän matkan kuljetuksille ja henkilöliikenteelle. 
Valtatie 4:n parantaminen turvaa:

● elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen kuljetukset, erikoiskuljetukset
● alueen asukkaiden yhteydet ja työmatkaliikenteen sujuvuuden
● tienvarsikuntien houkuttavuuden ja kehitysmahdollisuudet
● Zatelliitin alueen saavutettavuuden ja kehittämisen Kempeleessä
● Pohjois-Suomen suurhankkeet ja matkailuelinkeinon kehittämisen
● kevyen liikenteen ja älyliikenneratkaisujen kehittämisen
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Keskeisiä työkohteita Kempele-Oulu

● Zatelliitin eritasoliittymä Kempeleessä
● Lisäkaistat välillä Oulun eritasoliittymä 
(Vt 22, Kajaanintie) – Laanilan
eritasoliittymä (Vt 20, Kuusamontie)

● Eritasoliittymien parantaminen, rampit ja 
kevyenliikenteen sillat

● Melusuojaus, nopeat joukkoliikenteen 
pysäkit ja älyliikenteen ratkaisut välillä 
Kaakkuri-Pateniemi

● Toteutus 2017-2019
● Kustannukset yhteensä 71 meur
● Kuntien osuus noin 30 meur
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Työkohteita Kello-Ii

●Moottoritie välillä Kello-Haukipudas
●Moottoriväylä ohituskaistoin 
Haukipudas-Ii

●Kellon, Haukiputaan ja Asemakylän 
eritasoliittymien parantamista

●Toteutus käynnistyy alustavasti 2018
● Kustannukset Kello – Räinänperä
yhteensä 28,5 meur
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Työkohteita Ii-Maksniemi

●Uudet ohituskaistat välille Ii-Kuivaniemi-
Maksniemi

● Keskikaiteet Maksniemi
● Toteutus vaiheittain, useassa urakassa, 
ensimmäiset kohteet käynnistyvät 
alustavasti 2018

● Kustannukset ohituskaistatie Ii-
Kuivaniemi 26 meur

● Kuivaniemi-Maksniemi 29,5 meur
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Ota yhteyttä!

Liikennevirasto

Jukka Päkkilä, projektipäällikkö
p. 029 534 3755
jukka.pakkila@liikennevirasto.fi

Urakoitsija, Lemminkäinen Infra Oy 
Tapani Uusitalo, työpäällikkö 
p. 050 528 1280
tapani.uusitalo@lemminkainen.com

Urakoitsija, Destia Oy

Risto Lippo, työpäällikkö
p. 040-5836128
risto.lippo@destia.fi

Vt 4 Oulu-Kemi verkossa:

www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi
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