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Lähtökohdat 
Vaasan  ja  Mustasaaren  tie-  ja  katuverkkoselvityksessä  on  tut-

kittu alueen liikenneverkkojen nykytilaa  ja  kehittämistarpeita 

 sekä laadittu esitys liikenneverkkojen kehittämisestä. Työssä 
 on  arvioitu myös Vaasan kokonaisyteiskaavan liikenteellisiä 

vai kutu ksi  a.  

Vaasassa  ja  Mustasaaressa asui vuoden  2005  lopulla noin  

74 600  asukasta. Kuluneen  25  vuoden aikana alueen asukas-

määrä  on  kasvanut noin  7 200  henkilöltä. Työpaikkoja alueelta 

oli vuonna  2004  noin  37  000,  joista valtaosa Vaasassa. Vaa-

san ydinkeskusta lähialueineen  on  koko  Vaasan seudun tär-

kein  ja  monipuolisin palvelukeskittymä. 

Vaasan kaupungin kokonaisyleiskaavassa varaudutaan  
72 000  asukkaaseen  ja  44 000  työpaikkaan vuonna  2030.  

Myös lähikuntien maankäyttö kehittyy. 

Vaasan  ja  etenkin Mustasaaren autoistumisaste  on  korkea  ja 
 valtaosalla alueen asukkaista autonkäyttö  on  päivittäistä. 

Joukkoliikenteen osuus matkoista  on  vähäinen, mutta kevyen 

liikenteen rooli  on  merkittävä Vaasan kaupungin alueella. 

Ajoneuvoliikenteen määrät ovat suurimmat Vaasan keskustan 

sisääntuloväylillä, etenkin Maasillalla  ja  siitä kohti Sepän- 

kylää, valtatien  3  moottoritieosuudella  sekä Yhdystien jatkeet

-la.  Nykyisin alueen liikenneverkolla esiintyy sujuvuusongel-

mia ajoittain  ja  paikallisesti ruuhka-aikoina. 
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Ongelmayhteenveto  

Maankäytön kehittyminen  on 
 keskeisin liikenteeseen vaikut-

tava tekijä. Tämän vuoksi ny-
kyisten  tie-  ja katuyhteyksien 

 parantaminen  ja  uusien raken-
taminen  on  tulevaisuudessa 
tarpeen eri puolilla Vaasan seu-
tua.  

Katuverkon  toiminnallinen luokittelu 
esimerkiksi Vaasan keskustassa  on  ny-
kytilanteessa osittain ristiriidassa väy-
lien välityskyvyn  ja  lilkenneympäristön 

 kanssa. Lisäksi joidenkin teollisuus-  ja  

terminaaliatuelden  saavuttaminen edel-
lyttää kulkemista asuinalueiden  tai  kes-
kustan läpi. 

Pääväylistä  valtatie  8  välillä  Vaasa-Se-
pänkylä  ei vastaa pääteille asetettua 
tasoa. Myös alempiasteisen tieverkon 
huono kunto heikentää liikkumisen  ja 

 kutletusten  luotettavuutta  ja  turvaUl-
suutta. 

Liikenneturvallisuusongelmat  korostu-
vat Vaasan keskustassa, jossa  on  useita 
onnettomuusalttiita katujaksoja, sekä 
valtatiellä  8  Vaasasta pohjoiseen, jossa 
Ilittymätiheys  on  suuri. 

Kevyen liikenteen käytön lisäämiselle 
 on  runsaasti potentiaalia, sitlä kevyen 

liikenteen väytäverkosto  on  varsin  kat-
tava  la  etäisyydet lyhyitä. Turvallisuus 
koetaan yhdeksi keskeiseksi kevyen 
liikenteen käytön esteeksi. Ongelma  on 

 suurin Vaasan keskustassa, jossa ta-

pahtuu paljon pyöräilijäonnettomuuk
-sia.  Suurin haaste ovat kuitenkin asen-

teet jatankulkua  ja  pyöräilyä kohtaan. 

Liikenteen melutle attistuminen  on  on-
gelma pääväylien varsilla  ja  Vaasan 
keskustassa. Lisäksi liikenteen 
hiiLidioksidipäästöt ovat jatkuvasti 
kasvaneet autoliikenteen kasvun 
myötä.  

Keh ittäm istavoitteet  
Tavoitteet muodostavat lähtökohdan 

suunnittelulle. Kehittämistavoitteissa 
 on  kuvattu, millaiset Ilikenneolot 

seudulle halutaan  ja  mihin suuntaan 
lilkennejärjestelmän tulisi kehittyä 

pitkällä aikavälillä.  

1.  Ajoneuvoliikenteen verkon 
toimivuuden turvaaminen  
• Lilkenneverkon  kehittäminen  ja 

 maankäytön hankkeet kytketään 

toteutuksen osalta toisiinsa 

•  Suunnitellaan selkeästi jäsennetty 
 tie-  ja  katuverkko 

•  Teiden  ja  katujen liikennöitävyys 
turvataan erityisesti 
työssäkäynnin,  opiskelun  ja 

 asiointiliikenteen  sekä kuljetusten 
kannalta keskeisillä väylillä 

•  Työpaikka-  ja  teoRisuusalueiden,  kou-
lujen  ja  oppilaitosten sekä palvelu-
keskittymien hyvä saavutettavuus 
varmistetaan 

• Joukkollikenteen  toimintaedellytyksiä 
parannetaan  

2.  JaLankulun ia  pyöräilyn edistäminen  
• Kevyen liikenteen verkkoa täyden-

netään yhtenäiseksi 
•  Varmistetaan turvalliset kevyen 

liikenteen  la  ajoneuvoliikenteen 
risteäm  is  järjestelyt 

•  Kevyen liikenteen verkon ylläpitoon  ja 
 talvikunnossapitoon  panostetaan 

3. LiikenneturvaLlisuuden 
 parantaminen  

•  Liikenneturvallisuutta parannetaan 
niin, että liikenteessä kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden määrä vähenee 
jatkuvasti 

• Lilkennejärjestelyt  ja 
 nopeusrajoitukset  vastaavat 

liikenneturvallisuusvaatirnuksia 
• Pääteiden  liikenneturvallisuutta 

parannetaan  

4. Liikenteen  ympäristöhaittojen 
minimointi 

• Ym päristö-  ja  terveysvaikutu kset 
 otetaan huomioon suunnittelussa  ja 

 toteuttamisessa 
•  Vaarallisten aineiden kuljetuksille  ja 

 erikoiskutjetuksille  järjestetään 
mandollisimman riskittömät reitit 

Vaasan  la  Mustasaaren  tie-  ja  katuverkkosetvityu 	 3  



ASUINALUEIDEN EDULLISUUS 
 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN  KANNALTA  

-®  

4  Vaasan yleiskaavan 
uudet asuntoalueet  

Neliporrasperiaate  tie-  ja  katuverkon  suunnittelussa 

Vaasan  la Mustasaaren tie-  ja  katuverk-

koselvityksessä  on  sovellettu ns. neli-

porrasperiaatetta, jossa liikennejärjes-

telmän kehittämiseen pyritään ennen 
suuria väyläinvestointela maankäyttöä 
kehittämällä, liikenteen hallintaa  ja 

 verkkojen käyttöä tehostamalla sekä 

liikennemuotojen  ja  eri toimijoiden 

yhteistyötä parantamalla. Neliporras-

periaate  on  suunnittelun työkalu, jossa 
tarkastellaan ennakkoluulottomasti 
vaihtoehtoisia mandollisuuksia lilken-
nejärestelmän toimivuuden varmista-

miseksi. 

Vaasan  ja  Mustasaaren  alueella neli-

porrasperiaate korostaa  mm.  seuraavia 

näkökulmia: 
• liikenneverkon  kehittämisen  ja  maan-

käytön suunnittelun yhteen kytken

-tää, 
•  tie-  ja  katuverkon  kehittämistä tar-

peen mukaan,  ensin  pienin toimin 

vaiheittain  ja  vain  tarvittaessa suu-

rilla investoinneitla, 

• lisäpanostusta  kevyen liikenteen olo-

suhteiden kehittämiseen, 
• joukkoliikenteen  toimintaedellytysten 

turvaamista  tie-  ja  katuverkon lärles-

telyin  sekä 
•  nykyisten liikenneverkkojen hoitoa  ja 

 kun nossapitoa. 

Vaasan uudet  asuntoatueet 
Maankäyttö  on  toimivaa lilkennejär-
jestelmää suunniteltaessa avainase-

massa. Sijoittamalla maankäyttö lii-
kenteellisesti edullisella tavalla voi-
daan lieventää liikennejärjestelmän 

ongelmia  ja  tarpeita uusien väylien 

rakentamiseen. Maankäytön  ja  liiken-

neverkon kehittämishankkeiden  ajoi-

tukseen tulee kiinnittää huomiota. 

Vaasan kokonaisyleiskaavan uusien 

asuinalueiden liikenteellisiä ominai-
suuksia  on  arvioitu  mm. liikkumistar-
peen  vähentämisen sekä joukkoliiken

-teen  ja  kevyen liikenteen toimintaedel-
lytysten suhteen. Liikenteellisesti par-

haita alueita ovat lähellä Vaasan  kanta- 
kaupunkia sijaitsevat alueet. 

4 	 Vaasan  ja  Mustasaaren  tie-  ja  katuverkkosetvitys 
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Ajoneuvoliikenteen  tavoiteverkko  
Vaasan  ja  Mustasaaren tavoiteti(anteen 	mukaan. Lisäksi esitetään jalankul - 

tie -  ja  katuverkko  on  jaettu neljään 	kuatuetta  ja  joukkoliikennekatuja  

luokkaan teiden  ja  katujen liikenteel- 	Vaasan keskustaan.  
(isen  luonteen  ja  yhdistävyystehtävän 
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/ 	 Pädtiet  ja  -kadut 
Pääkokoojatiet  ja  -kadut 
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(  Vaasan kaupunki  
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Kevyen liikenteen verkon kehittäminen 

Kevyen liikenteen verkon tulee  on 	Kevyen liikenteen verkostoa kehitetään 	turvallisuuteen tulee kiinnittää 

turvallinen,  esteetön,  jatkuva, riittävän 	ensisijassa taajamissa työ-  ja 	 huomiota. 

tiheä  ja  hyvin opastettu. Myös väylien 	koulumatka-  sekä  asiointiliikenteen  
kunnossapitoon  on panostettava. 	tarpeiden mukaan. Teiden  ylityskohtien 

_________ 	 -  _1_____ 	_______ - 

\ 	/ 	 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT  JA  
\ 	/ 	 VAYLATARPE  ET  

-  Nykyiset  väylat  seka  
\ 	 -  d 	/ 	-. 	 ali-  ja  ylikulkukdytavät 
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Vaikutukset  
Tie-  ja  katuverkkoselvityksen  vaiku-
tuksia  on  arvioitu useasta eri näköku(

-m asta. 

Ajoneuvo(jjkenteen  verkko  
• Liikenneverkon  ja  maankäytön 

kehittämisen kytkeminen yhteen  on 
 oleellisinta Sepänkylän ohikulkutien 

 ja  Yhdystien  parantamisen osalta 
•  Tie-  ja  katuverkon jäsennöinti  set-

kiytyy  suunniteltujen hankkeiden 
myötä 

• Liikennöitävyyden  turvaamisen kan-
nalta keskeisimpiä ovat Sepänkylän 
ohikulkutie  ja  Yhdystien  paranta-
minen 

• Liikennemäärät  suhteessa välitysky- 
kyyn ovat suurimmat keskustassa 

•  Työpaikka-alueiden, koulujen  ja  
pa (vetuiden saavutettavuus  para  flee, 

 mutta Vaskiluoto  jää  sijaintinsa 
vuoksi edelleen ongelmaksi 

•  Haja -asutusalueen yhdystieverkon 
kunto säilyy keskimäärin nykytasolla 

Jatankutku  ja  pyöräily  
•  Kevyen liikenteen verkko tulee yhte-

näisemmäksi 
•  Uusia väyliä ei kuitenkaan voida 

toteuttaa tarvetta vastaavaa määrää 
• Pyörätieverkon täydentäminen  ja 

 tärkeimpien reittien hoidon yhte-
näinen hyvä taso lisää pyöräilyn 
suosiota 

Liikenneturvallisuus 
•  Kevyen liikenteen verkon kehittämi- 

nen  ja  lilkenneverkon jäsentäminen  
parantavat liikenneturvallisuutta 

• Ajoneuvoliikennetä siirtyy sille 
paremmin soveltuville väylille etenkin 
Sepänkylän  ohikulkutien myötä 

• Liikenneturvallisuus  paranee liiken-
neverkon jäsentämisen  ja  liikenne- 
ympäristön kehittämistoimenpiteiden 
myötä 

• Liikenneturvallisuustavoitteiden  saa-
vuttamiseksi tarvitaan myös liiken-
nekäyttäytym iseen vaikuttavaa  valis

-tustyötä  

Liikenteen  ympäristöhajtat 
• Autoistuminen  yhdessä uusien  tie- 

yhteyksien kanssa lisäävät pako- 
kaasu-  ja  melupäästöjä  sekä  ener-
gian  kulutusta 

•  Teknisen kehityksen ansiosta päästö-

määrät eivät kasva liikenteen suorit-
teiden kasvun suhteessa 

•  Liikenteen sujuvuuden parantaminen 
vähentää liikenteen päästöjä 

•  Liikenteen ym päristövaikutukset 
kohdistuvat pääväylien vätittömään 

läheisyyteen, välillisesti myös 
muualle 

•  Uudet tieyhteydet eivät merkittävästä 
uhkaa luonto-  ja  maisemakohteita 

 eivätkä pohjavesiä  

asan ja  Mustasaaren  tie-  ja  katuverkkosejvjtys  
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ToimenpideOhjelma  

Tie-  ja  katuverkon kehittämistoiflleflPiteistä  on  koottu ohjelma, jossa toimenpiteet  on  jaettu kolmeen 

toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheet ovat  I: 2007-2012, II: 2013-2017  ja  III: 2017- 

Taulukossa esitettyjen kevyen liikenteen hankkeiden lisäksi  on  lukuisa joukko tarpeita. 

AioneuvoLiikenteefl  verkon hankkeet 	 —I--I.-.  - i,I,.,Iöl.l,'il  

Hankkeen nimi 
arvio  
Kustannus- 

LM€I  

Päätoimenpide 	 0 	. 	N  I 	 ' 	I  -' 	 ' 	- 	-. 	N 	N 	N 

8 	8 	5 	5 	Sie 	oiS 	S 	S 	S 	S 	elo 	el  
N 	N 	N 	N 	 N 	N 	N 	N 	 J  

Vt  8  Sepänkylän ohikulkutie  46  Ohikuikutie 	 I  - 	- 	-  • • • 
St 724  Onkilanden  kohta  7  NelikaistaistaisUUs 	 - 	- 	- 
RaastuvankadUfl  jatke  Jd rv ikad u lie  0,5  Uusi paakokoojakatu 	 - 	- 	- 	- 	- 

Uusi kokoojakatu 	 - • 	- 	- - 	- - - 
Kalastajankadun  ja  Meijerikadun jatkeetYhd stielle  0,7  

Pohjolankadun  länsiosa  i  Uusi kokoojakatu 	 - 	- - - - 	- - - - • 
Välitie  osuudella Purola-Kivihaka  1,7  - - - - 	- - - -  Uusi pääkokoojakatu 	- - - 
St 724  palosaari-Gerby  6  NelikaistaistaiSuus 	- - - - - 	- 	- 	- - - •  I I  
St7240nki1ahti-Pitkdma io - 	- - - NelikaistaistaisuuS 	- - - 	- - 
LatokartanofltieRafltamaantie  2  Uusi paakokoojakatu 

I U  
Korshololanpuistikon  jatke Sairaskodinkadulle  4  - - - -  ----- 

Västervikin  pohjoinen sisääntulo  0,9  Uusi paakokoojakatu 

Välitie  osuudella Teeriniemi-PUrola  2,2  Uusi pääkokoojakatu 

Pitkärnäki-Klemettilä  
Uusi kokoojakatu 

Gerby Sepankyla kehatie  
-  Uusi paakokoolakatu 	- - - - 

Ohikulkutie 	
-- 

St 717  Höstveden  ohitus  lo  

St 717  Huutoniemefltie  lo  NelikaistaistaiSuuS  

Kevyen liikenteen hankkeet 
Hankkeen nimi 

Kustannus- 
arviolM(l  

Päätoimenpide 	 ' 	 N 

8 	8 	5 	015 	olo 	0 	5 	0 	5 	5 	0 	0 	e  
N 	N 	NININ 	NINN 	N 	N 	N 	N 	N 	N 	N  

Vanha Karperöntie välillä Terveyskeskus-KarPeröntie o,o6o  - -  Kl-våyia 	 - 	- 
St 673,  Barkamon  kohdalla  0,140  Alikulku 	I  - 	- 	- - -  
Vt  7 252,  Tranasbacken -  Lappsund  0,440  Ki-vayla 	 - 	________ 	 - 	- - - 
lärvikatu  välillä Pitkäkatu-VöyriflkatU  0,060 1(1-väylä 	- 	- 	- - - 
Pitkäkatu  välillä HietasaarenkatU-lärvikatu  0,140  Kl-vayla 	 - 	- 	- 	- - - 
KonepajankatU  välillä Kauppapuistikko-MYllykatu  0.150 1(1-väylä 	- 	- 	- 	- - - 
Korsholnlanpuistikko  välillä Ratakatu -  ranta  0,290  Kl-vaylä 	 - - 	- - - 	- 	- - - 
Rauhankatu välilä RaastuvankatU -  ranta  0,090 1(1-väylä 	- - 	- - - - 	- 	- - - 

HietasaarenkatU.KorSh0lmaflPUiStk0  Pitkäkatu  välillä 0,170  KI-vayla 

Kirkkopuistikko  valilla  Pikkukatu 	HovioikeudenpUistikko  0 130  Klvayla 	 - - 	- 	- 	- - - - - - 
Vaasanpuistikko  välillä Raastuvankatu -ranta  0,110  KI-vayla 

KirkkopuistikkO  valilla  Vaasanpuistikko  Kasarmikatu  0 070  1(lvayla 	 - - - - 	- - 
Kasarniikatu  välillä Kirkkopuistikko-RaastUVaflkatu  0,030 1(l-vayta  

St 724,  Raippaluodon  silta  -  Raippaluoto  0,680  yl _  - 	-  
Vt  3,  Helsingbyri  kohta  0,140  Alikulku  

I  
st  673,  Vikbyn  kohdalla  0,070 - - - -  1(1-väylä 	______ 	- 	- 	-  
Vt  8,  Vallvikin  kohta  0,140  Alikulku 	- 	- 	- - -  

I  
St 673,  Barkaniovägefl -  Paxaltået  0,330 - - - -  1(1-väylä 	 _______ 	-  
Vt  8,  Lintuvuori-KoivUlahti  0,850 1(1 -väylä 	 _________ 	- - 	- - - 	- 
Vaskiluodon  sillan  eteläpuoli  0,150  KI -väylä 	 - - 	- - - 	- 
Korsholmanpuistikon  jatke Sairaskodinkadulie  0,110  KI-vayla 	 - - - 	- - - - 
Palosaarentie  välillä Aiskatintie-GerbYntie  0,070 1(1-väylä 	- 	- - - 	- - - - 
Gerbyn  Rantatie (pohjoisosa), kevyen liikenteen väylä  0,310  KI-vayla 	 - 	- 	- - 
Laivakatu  välillä koulu  - Myllykatu  0,040 1(1-väylä 	- 	-  I  - - - 
Olynipiakatu  välillä KalastajankatU-Laivakatu  0,030  KI-vayla 	 - 	- - 	- - - - - - - 

kevyen liikenteen väylä välillä SievakkapolkU-Vehkak3tU  0,120 1(1-väylä 	 - 	- 	- 	- - - - - _ 
Gerby,  
Amerikankatu  välillä Gerbyntie-PallokatU o,o6o KI-vayla 	 - 	- 	- - - - - - 
PitkänLandenkatu-OPistOkatu KorsholmanPUistikon jatkeelle  0,210 1(1-väylä 	 - 	- 	- - - - - 
Palosaaren rantareitti Tervahovinkuja-KaflnakselIkatu  0,430  Kl -våylä 	 - 	-  1111 I  
Muut  kewen toimenpiteet (kI-väylät  ja  alikulut)  3,000  -  
Vaasan kaupunki  I  katutoimi 	Mustasaaren  kunta 	 Vaasan  tiepiiri 

KirkkopUiStikko  26 	 Keskustie  i 	 PL 93, 65101 Vaasa 

PL 2, 65101 Vaasa 	 65610  Mustasaari 	 Puhelinvaihde  020422 11  

Puhelinvaihde  06  -  325 1111 	Puhelinvaihde  o6  -  327 7111 	www.tiehallinto.fiIVaasa 

www.vaasa.fi 	 www.mustasaari.fi  

TIEHALLINTO  VP  VÄGFÖRVALTNINGEN  
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