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TI EHALLI  NIO  

Toiminta-  ja taloussuunnitelma (TTS)  on tiepiirn 
 tärkein tienpitoa ohjaava suunnitelma. TTS:n läh-

tökohtana ovat LVM:n  ja Tiehallinnon asettamatta-
voitteet  sekä maakuntien liittojen suunnitelmat. Eri 
kuntien esittämät tarpeet  on  pyritty ottamaan huo-
mioon mandollisuuksien mukaan. Tiepiirin toiminta- 
suunnitelma perustuu Tiehallinnon tämän hetken 
tienpidon linjauksiin . Tieverkon kunnosta huolehdi-
taan  ja  tiestön päivittäinen hoito pidetään vähintään 
nykyisellä tasolla. Rahoituksessa tämä näkyy yllä-
pidon  ja korvausinvestointien  lisääntymisenä. Liiken-
neturvallisuuden edistäminen  on  myös tärkeä tavoi-
te  ja sen  edistämiseksi etsittävä entistä edullisem-
pia keinoja. 

Vaasan tiepiirin toimintaympäristö  on  moni-
muotoinen  ja  toimintamme täytyy sovittaa  sen  jat-
kuvaan muuttumiseen. Alueellemme ovat kuvaavia 
niin kasvavat kaupunkiseudut kuin vahvat maaseu-
dun tuotantoalueetkin. Vaikka liikenne  on  vilkkainta 
pääteillä  ja  suurten kaupunkien läheisyydessä,  on 

 liikenne paikoin vilkasta piirin muillakin teillä maan-
käytön tasaisen jakautumisen vuoksi. Toisaalla 
peruspalvelutason turvaaminen  on  haaste, toisaalla 
taas alueiden kehitys edellyttää myös liikenne- 
järjestelmän kehittämistä. Valitettavasti tienpidossa 
ei pystytä vastaamaan läheskään kaikkiin liikenteen 
kasvun antamiin haasteisiin. 

Tässä toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  on 
 esitetty perustienpidon rahoitus kaudelle  2003-2007, 
 suunnitelmat rahoituksen käytöstä,  listat ja  kartat 

suunnitelmakauden korvaus-, laajennus-  ja 
uusinvestoinneista, Tiehallinnon  toiminta-ja  talous- 
suunnitelmassa  2004-2007  tiepiirin alueelle esite-
tyt isot kehittämishankkeet sekä tiepiirin ehdottamat 
uudet kehittämishankkeet. Tieverkon kehittämis-
hankkeiden rahoituksesta  ja  ajoituksesta päättää 
eduskunta vuosittain budjetin hyväksymisen yhtey-
dessä. 

Tienpidon linjaukset 

Tienpidon  tavoitteet 
Vaasan tiepiirin tienpidon tavoitteet säilyvät saman-
laisina kuin ne tiepiirin tienpidon suunnitelmassa  
v. 2001 - 2015 on  määritelty: 
•  yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
•  elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen 
• alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon huomioiminen 
• liikenneturvallisuuden parantaminen 
•  ympäristön huomioiminen 
•  päivittäisen liikkumisen varmistaminen 

•  Tieverkon hoitotoimenpiteiden kohdentaminen si-
ten, että tiestöllä  on  kaikkien tienkäyttäjien mandol-
lista liikennöidä turvallisesti kaikkina vuodenaikoina. 
- Ajo-olosuhteet pidetään hyvinä läpi vuoden 
vilkasliikenteisellä pääteiden runkoverkolla. 
- Vähäliikenteisillä  teillä turvataan liikkuminen ym-
päri vuoden liikennettä tyydyttävällä tasolla. 

•  Tieverkon kunnon parantaminen kestävän tien pidon 
mukaisesti tienkäyttäjän  ja tienpitäjän  kustannus-
ten kannalta mandollisimman tehokkaasti. 
-  Päällystetyn tieverkon tavoitteena  on  tiestön kun-
non säilyttäminen vähintään nykytasolla. 
- Sorateistä  huolehditaan tien säännöllisellä 
sorastuksefla  ja ojituksella. Kelirikkovauroita  korja-
taan lähinnä Ilikenteellisesti merkiifävimmillä sora- 
tieverkon osilla. 
-  Siltoja tulee yhä suurempi joukko peruskunnos-
tamisikään, joten niiden korjaukseen joudutaan  pa-
nostamaan aiempaa enemmän. 

•  Liikenneturvallisuuden jatkuva parantaminen kes-
kittämällä toimenpiteet tehokkaimpiin kohteisiin. 
- Tehokkaimmiksi havaittuja keinoja liikenneturvalli-
suuden parantamiseen  on nopeustason  lasku 
nopeusrajoituksin  ja nopeusrajoitusta  tukevat toi-
menpiteet. 
- Kohtaamisonnettomuuksien  estäminen sekä on-
nettomuuksien seurauksien lieventäminen  tie- 
ympäristöä pehmentämällä vähentävät tehokkaasti 
vakavia onnettomuuksia. 

•  Ympäristön suojelutoimenpiteiden toteuttaminen 
valtakunnallisten ohjelmien kautta. 

•  Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa 
-  Liikennemuotojen erottelun lisäksi kehitetään uu-
sia keinoja tasapuolisten liikkumisolosuhteiden tar-
joamiseen. Väylien laatutasoa voidaan myös keven-
tää hakemalla ratkaisuja, jotka täyttävät välttämättö

-mimmät  liikenteen tarpeet. Koulujen läheisyydessä 
parannetaan erityisesti kevyen liikenteen turvallisuut-
ta. 

Tiepiirin painotukset  

I 	Tienpidossa  painotetaan toiminta-  ja  talous - 
suunnitelmakaudella  seuraavia tekijöitä:  



Liikenneturvallisuuden kannnalta ongelmallisin maakunta  on  Etelä-Pohjanmaa. 

Henkilövahinko -onnettomuudet maakunnittain  
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Tienpidon  suunnitelma 

Esipuhe  
Tiehallinto  vastaa Suomen pääoma-arvoltaan  12.5 

 miljardin  euron  yleisestä tieverkosta sekä yleisen 
tieverkon kehittämisestä. Vaasan tiepiirin vastuulla 

 on  kolmen maakunnan (Etelä-Pohjanmaa, Pohjan-
maa  ja  Keski-Pohjanmaa) alueella  8 700  kilometrin 
pituinen yleinen tieverkko. 

Olemme tienpidon  osa-alueella kehittämässä 
 ja  tukemassa maamme yhdyskuntarakennetta tu- 

levaisuuden tarpeet huomioiden. Visiomme mukai- 
sesti asiakkaidemme tarpeet  ja  tyytyväisyys sekä 
tasapuolinen kohtelu ohjaavat vahvasti toimintaam- 
me. Keräämme järjestelmällisesti asiakaspalautetta 

 ja  suunnittelemme palvelumme  ja  tuotteemme 
asiakasryhmien  ja  yhdyskunnan tarpeiden pohjalta. 

Tiepiirimme alueella asutus  ja  elinkeinotoiminta 
 ovat sijoittuneet melko tasaisesti teidemme varsille. 

Tämä asettaa meille tiepiirissä haasteita erityisesti 
alempiasteisen tieverkon pitämiselle liikennetarpeita 
tyydyttävässä kunnossa. Vastaamme tähän haas-
teeseen keskittämällä alempiasteiselle tieverkolle 
toimenpiteet niille teille, jotka ovat liikenteellisesti 
merkittäviä  ja  joissa  on  säännöllisiä henkilö-  ja  tavara- 
kuljetuksia. 

Tässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  esi-
tämme tieverkolle toimenpiteitä, jotka mandollisim-
man hyvin vastaavat tienkäyttäjien tarpeita  ja  par-
haiten tukevat meille asetettuja tavoitteita. 

Lisäksi olemme esittäneet oman ehdotuk-
semme valtion tulevien vuosien talousarviossa 
esitettävistä hankkeista, jotka tehokkaasti tukisivat 
alueemme elinvoimaisuutta  ja koko  maamme kehit-
tämistä. 

Tiejohtaja 	Juhani Salonen 

Suunnitelman lähtökohdat 
Vaasan tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2003-
2007  perustuu Tiehallinnon linjauksiin  ja  toimintaa 
ohjaaviin strategioihin. Rahoituksen lähtökohtana  on 
Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  2004-
2007  esitetty tienpidon perussuunnitelmaan, joka 

 on  laadittu  600  milj.  euron rahoitustasoon. 

Toimintaympäristö  

Yleistä 
Talouskehitys  yhdessä liikkumistottumusten  ja  yh-
dyskuntarakenteen hajautumisen kanssa tulee lisää-
mään henkilöauto-  ja  kuorma-autoliikennettä.  Kas-
vu  keskittyy kaupunkiseuduille  ja  niitä yhdistäville 
pääteille. Tavaraliikennettä kasvattaa osaltaan yri-
tysten verkostoituminen  ja  siirtyminen entistä enem-
män alihankintaan. Raskaiden ajoneuvojen keskimää-
räinen paino kasvaa. Logistisesta palvelusta tulee 
entistä voimakkaampi kilpailutekijä. 

Suomen väkiluku kasvaa vuoteen  2023  saak-
ka noin  5,32  milj.  asukkaaseen. Väestömäärän  kas-
vaessa myös keski-ikä nousee. Eläkeläisten määrä 
kaksinkertaistuu vuoteen  2030  mennessä. Väestön 
vanheneminen hidastaa liikenteen kasvua vuoden 

 2010  jälkeen, vaikka tuleva vanhusväestö liikkuukin 
nykyistä vanhusväestöä aktiivisemmin. 

Piirin alueella  on  noin  438 000  asukasta, joista 

Etelä-Pohjanmaalla  1 94 000,  Pohjanmaalla  1 73 000 
 ja  Keski-Pohjanmaalla  71 000.  Vuosina  1 990 - 2002 
 Seinäjoen seudun (Seinäjoki - Nurmo) asukasmää-

rä kasvoi yli  5400  henkilöllä, Vaasan seudun  (Vaa-
sa -  Mustasaari) yli 4200:lla  ja  Kokkolan hieman yli 

 900  asukkaalla. Samalla maakuntien asukasmäärät 
ovat laskeneet Pohjanmaata lukuunottamatta. Kaik-
kien maakuntakeskusten osuus  koko  maakunnan 
asukasmäärästä  on  noussut. Piirin alueella  on  edel-
leen väestö jakaantunut melko tasaisesti  ja 

 liikenteellisiä  tarpeita  on  laajalla alueella vaikka 
kaupunkiseutujen osuus väestöstä kasvaakin  ja  työ-
paikat keskittyvät. 

Lähimmän yleisen tien toiminnallinen luokka 
 on  valtatie  18% :lla, kantatie 7%.11a, seututie 25%:lla 
 ja  yhdystie 50%:lla tiepilrin  alueella asuvista. Tilas-

tollisen taajaman alueella  on  yleistä tietä yli  20%.  
Vaasan tiepiirin alueella työpaikat keskittyvät. 

Kuntien välinen työmatkaliikenne  on  suurta varsin-
kin Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan  ja  Pietarsaaren 
alueilla. Palvelujen siirtyessä keskustoihin kasvaa 
asiointiliikenne  haja-asutusalueilla väestön vähene-
misestä huolimatta. 

Liikenneturvallisuus  
Viime vuosina onnettomuuksien väheneminen  on  py-
sähtynyt. 

Tienpidolla  luodaan edellytykset turvalliselle liikku-
miselle. Turvallinen ympäristö ei kuitenkaan riitä, vaan 
tienkäyttäjät vastaavat turvallisuudestaan viime kä-
dessä omalla käyttäytymisellä. Valitettavasti kehi-
tys tienkäyttäjien asenteissa  on  muuttunut huonom-
paan suuntaan. Liikennekuri  on höltynyt  huomatta-
vasti. Ylinopeuksien osuus  on  jatkuvasti korkea. Taa-
jamissa uusilla  40 km/h nopeusrajoitusalueilla  mer-
kittävä  osa  ajaa huomattavaa ylinopeutta, vaikkakin 
nopeudet kokonaisuudessaan rajoitusten johdosta 
ovat laskeneet. Onnettomuusriskiä lisää myös  se, 

 että liikenteessä ajetaan samoissakin olosuhteissa 
hyvin erilaisilla nopeuksilla. Poliisin kokemukset  tu-
kevat  näitä havaintoja,  sillä  myös ajokieltojen mää-
rä  on  vahvassa kasvussa. 

Ympäristö, energia  ja  teknologia 
Alue-  ja  yhdyskuntarakenteen muutos vaikuttaa voi-
makkaasti myös liikenteeseen. Auerakenteen 
tiivistyminen vähentää liikennettä, mutta tiivis maan- 
käyttö vaikeuttaa olemassa olevan infrastruktuurin 
tehokasta hyödyntämistä. Kehittyvien alueiden 
liikenneväylien kapasiteettivaatimukset kasvavat. 
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Kevyen liikenteen väyliä yleisten teiden varsilla Vaa-
san  tieplirin  alueella  on  yhteensä  667 km.  Näistä  18 
km on  kunnan  hoitamia.  

Etelä- 	 Keski- 
Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjanmaa Yhteensä  

Kevytväyliä  (km) 	cP 	 !Is  

Liikennettä Vaasan tiepiirin  tiestöllä  kulkee valtakunnallisesti 
 vertailtuna  keskimääräisesti. Oheisessa taulukossa  on  kuvattu 

Vaasan tiepiirin  vuosisuorite,  joka kuvaa kuinka paljon tiepiirin  
tieverkolla  yhteensä ajetaan vuosittain. 

Maakuntien  liikennesuorite (milj.ajon.km/vuosi)  
toim innallisen  luokan mukaan  
1.1.2003  

aaunta 	vaiaue 	rariiaue euiuiie  T  riuysue 	T  riiers  

Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 	___________________________________  
Keski-Pohjanmaa  I  

Vaasan  tjepjjrj yht1'  1';  

Liikennemäärät  ovat viime vuosina kasvaneet tasaisesti. Kasvu 
keskittyy  pääteille,  kun taas osalla  aIempaa tieverkkoa  kasvua 
ei ole  tai  liikenne  on  jopa vähentynyt. Vaasan tiepiirin  lii- - 
kennesuorite  on  kasvanut vuodesta  1996  vuoteen  2003  lähes  
I A 0/ 
II /0.  

Tiehallinnon laatutasotavoitteet alittavien päällystettyjen 
 teiden määrä  on  hieman laskenut piirin alueella. Laatutaso- 

tavoitteen  alittavien  määrät  on  esitetty oheisessa taulukossa:  

Ku  ntotavoitteen alittavien  määrä,  km 
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Runkokelirikon  aiheuttamien vaurioiden estämiseksi joudutaan 
 alemmalle tieverkolle  asettamaan  painorajoituksia. 

I1I1h1iTfl1WAJ[s1i1i1VZIIW  
Maakunta Etelä- 	Pohjanmaa Keski- 	Yhteensä  

Pohanmaa 	 Pohjanmaa 
Pituus  (km) 	 iL 

Runkokelirikkoa  on  sorateillä  vuosina  1998-2002  inventoidusta 
 jäljellä yhteensä noin  437 km.  

Silloista yhä suurempi joukko tulee vuosittain keskimää-
räiseen  peruskorjausikään.  

Siltojen ikäjakauma  on  oheisen kuvaajan mukainen. 

Vaasan tiepiirin siltojen määrät 
 valmistumisvuosittain 

 (tai  viimeisin  korjausvuosi) 

• Teräsputkisillat  

a o a 	a 0, a 0 0, 0 a a a a a o 
66 	6th 661,666666  
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Aluerakenteen tiivistyminen  mandollistaa joukko- 
liikenteen  ja  tehokkaamman yhdyskuntarakenteen 
suunnittelun. Kaupunkirakenteen  hajautuminen  ja 

 asutuksen siirtyminen  kehyskuntiin  puolestaan vai-
keuttaa tätä kehitystä  ja  lisää  Ilikkumistarvetta. 
Ajoneuvotekninen  kehitys vähentää päästöjä, mut-
tei tieliikenteen  tilantarvetta, estevaikutusta  eikä 

 meluhaittoja.  
Vuoteen  2010  mennessä ei  tapahtune  olennais-

ta muutosta tieliikenteen  energiarakenteessa.  Liiken-
teen osuus maamme  energiankulutuksesta  on 16% 

 ja  tielilkenteen  osuus  koko  liikenteen  energian- 
kulutuksesta  70%.  Henkilöliikenteen suoritteesta  93 

 %  ja  tavaraliikenteestä  68  %  tapahtuu  tieverkolla.  
Tarve  liikenneinformaatiolle  sekä  sen  ajan- 

tasaisuudelle, luotettavuudelle  ja  helppokäyttöi -syy-
delle kasvaa tulevaisuudessa.  Suomi on  tässä kehi-
tyksessä eturivin maita.  Etätyön  vaikutus fyysiseen 
liikkumiseen tulee olemaan pieni.  Etätyön  määrä  on 

 toistaiseksi vähäinen eikä siinä ole näköpiirissä voi-
makasta kasvua, vaikka tietoyhteiskunta suosii sitä 

 ja  tekniset edellytykset ovat olemassa.  Etätyön  vai-
kutukset liikenteeseen eivät  toteutuessaankaan  ole 
välttämättä fyysistä liikkumista  vähentäviä.  

Tiestö-  ja  liikennetietoa  
Vaasan tiepiirin  isännöimän  tieverkon pituus vuonna 

 2003 on 8721 km.  Tästä yli puolet eli  4558 km  sijait-
see Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaan maakunnan 
alueella yleistä  tieverkkoa  on 2860 km  ja  Keski-Poh-
janmaan alueella  1307 km.  Tieverkko  on  jaettu 

 toiminnallisiin  luokkiin, joiden  pituudet  on  esitetty seu-
raavassa taulukossa  päällysteluokittain.  Yleisen  tie-
verkon pituus  on  lisääntynyt viimeisen  10  vuoden ai-
kana noin  100 km.  Samana aikana  on  päällystetyn 
tieverkon pituus kasvanut lähes  400 km  lähinnä sora- 
teiden  päällystämisten  vuoksi.  

r  Knvvt  Son  Sor2  

V.  - 	 359 44 0 	0 	403  
• . 	 245 173 0 	0 	418  
- 	 167 511 	0 	23 	700 

190 1147 48 1 653 	3 037 
J1 8751 48116751 	4558  

Pohjanmaa 	Kesto 
Valtatie 	_____ 
Kantatie 	_________ 
Seututie 	 I.!ZI11  

Kevyt  Sop  Sora Yhteensä 

K1]  
Yhdvstie 	_________ 
Yhteensä 	____________________________  

____  

Keski-Pohjanmaa Kesto Kevyt  Sop  Sora Yhteensä 
Valtatie 	___________ ' _I  Kantatie 	 II1;D1 
Seututie 	______________________ 

gsii Yhdystie ______________________________  
Yhteensä  

YI.tiet  yhteensä 	KestoKevyt  Sop  Sora Yhteensä 
Valtatie 	;1I! 	I 	I  
Kantatie 	 ; 	I 	• _____ 
Seututie 	 I1CJ 	; 	I  _______________ 
Yhdvstie 	 II  

Vaasan  tieoiiri yht. III1I 	I 	 •!.r _&P  
* )  SOP  =soratien pintaus  
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Lyhenne 
TAULUKON LYHENTEIDEN SELITYS 
Selite Lyhenne Selite  

HID  Nopeuden  hidasteiden  rakentaminen  SORP Soratien  parantaminen  soratiena  
KU KeWen  liikenteen  jaijestelyt SUUNPAR  Tien  suuntauksen parantaminen  
LIIK Liikennealueen  parantaminen  TAAJ Taajamatien  parantaminen  
LIITT Liittymän  parantaminen  uusmE  Uuden tien rakentaminen  
OHRAK Ohituskaistojen  rakentaminen  VAL  Valaistuksen  rakentaminentai  parantaminen  
PEH Liikenneympäristön pehmentäminen YTJ Yksityisteiden  järjestelyt  
POHSU Pohjaesien suojauksen  rakentaminen  
PAALL Soratien paallystäminen  KUN  Tien  kunnon parantaminen  
RP Tien  rakenteen parantaminen SU  Liikenteen  sujuwuden_parantaminen 
SILPAR  Sillan  parantaminen  TU TurIIisuuden  parantaminen  
SILUUS Sillan uusiminen  YM Ympanstohaittojenhentäminen  

0  

I  



VP  
TIEHALIJNTO  

6042 .  

4101  

Päätoi-  Pää- Yht. 
Nro  Tiet 	Nimi Kunta  menpide  peruste  M€ 2003 	2004 	2005 	2006 	2007  
Korvausinvestoinnit  

1804  Pyorateiden rak.parantaminen  RP  KUN  1,3  __  
3691  Runkokeirikon  poistaminen SORP  KUN  8,1 
9004  Siltojen korjaus SILPAR  KUN  5,1 
8000  PäälI.  teiden  keWt  parantaminen  RP  KUN  25,5  -____  

227  Tyollisyyshankkeisnn osatistuminen SORP  KUN, SU  0,2 
6067 63  Vuorenmaa  - Ylikylä Kauhava, Kortesjär  RP  KUN  2,5 
4702 68 	Lehtimäk - Kukonkylä  Soini  RP  KUN, SU  2,0 
9116 17111 	Huikun  silta,  V-1099  Kauhajoki SILUUS  KUN, SU  0,3 
4969 17367 	HinIä -  Viitala.  EU  Kurikka SORP  KUN, SU  0,6 
9186 17406 	Nikkkolan  silta,  V-1041  Ilmajoki SILUUS  KUN  0,2 
4960 689 	Kurikka  - Larvaloukko  Jur,  Kurikka  RP  KUN  2,4  -  
4992 7210 	Mt 7210  Rekipelto - Tuurala, työli.  Isokyrö, Vöyn SORP  KUN  0,6 
9205 8 	Närpiön ylikulkusilta,  V-369  Närpiö SILUUS  KUN  1,3 
3046 8  Backliden - Kailmossa  Närpiö  RP  KUN  0,4  -  
4756 694 	Kalakoski -  Hämeen piirin  raja  Peräseinäjoki  RP  KUN  2,5 
9129 16  VähänkyrÖn yhkulkusilta  V-414  Vähäkyrö SILPAR  KUN  0,2 
9157 17077 	Murron  silta,  V -bOO  Kauhajoki SILUUS  KUN  0,2  - -  
9121 17721 	Bjorkbackan  silta  V 30  Alajarvi SIUUS  KUN  0 2 
9139 17987 	Kankkosen silta  V-319  Kokkola  SILPAR  KUN  0,2 
9021 18097  Hanhisaton  silta,  V-3538  Ullava  SILUUS  KUN  0,2 
4759 697 	Mäyry -  Lehtimäki Kuortane, Lehtimäki  RP  KUN  2,5  - 	-  - 
9140 66  Sarkkaan  silta  V-1250  Kuortane SILPAR  KUN  0,1  _______  
9158 17077 	Möykkysilta,  V-1001  Kauhajoki SILUUS  KUN. SU  0.3 
9189 17612  Topparlan  silta,  V-1357  Ytistaro SILPAR  KUN  0,2  '.- 	-.  
3048 8 	Brännback  - Pirttikylä  Närpiö  RP  KUN  3,4 
4896 672  Kauhajoki 	Jalasjari Jalasjarvi  Kauhajoki Kurikka  RP  KUN  3 4  _  _______ 
4865 676 	Närpiö  -  Kaskinen Kaskinen, Närpiö  RP  KUN  1,6  •  ______ 
9161 17554  Stora  äbron,  V-1058  Maalahti SILUUS  KUN, SU  0,5  - 	j  

Laajen nusinvestoinn  it 
216  Levähdysalueiden  kehittäminen LIIK  TU,  SU  0,7 

217, 221  Tievalaistushankkeet  VAL TU  1,8  --- .  
213  KeWen  liikenteen väylät  KU  TU  1,4  • 	• 	I 
219  Liittymien  parantaminen LlftT  TU,  SU  0,9 ii 	I 
222  Hidasteiden  rakentaminen  HID  TU  0,8  • 	I 
224  Yksitylsteiden  järjestelyt YTJ  TU  1,6 
227  Työllisyyshankkeet PAALL TU,SU  0,4 j 	1 	I 
231  Ohituskaistojen  rakentaminen OHRAK TU,SU  0,6  •  
223  Ympäristön pehmentäminen PEH  TU  2,9 I 	I 	I 	• .  

4937 66  Alawden potijasisuoj.  11-vaihe Alaws POHSU YM  1,7  . 	 •  
5020 68  Lehtimäen keskusta Lehtimäki  KU  LU  1,1 
6051 6 	Kaitsonn kij  Vöyri  KU  TU  0,3  - 	,_  
4985 19 	Knisaari -  Penttilä kij Nurmo  KU  lU  0,3 
4961 749 Holm  - Eugmo kij  Luoto  KU  TU  0,5  ________ 	 -  
5056 17467 	Teppo  - Hirvikoski, 	lyölI. Nurmo PAALL  KUN, SU  0,5 
4753 17631 	Kärkimäentien  par.,  lyöli.  Ylistaro PAALL  KUN, SU  0,4  _  
4977 18004 	PeItokonntien klj ,  EU  KäIä  KU  TU  0,8 
5044 6  Mannkaisten kij  Lohtaja  KU  TU  0,1  ________  
5040 B 	Pnsman risteyssilta  Vaasa  LII  I 	I  tU, SU  0.7 
6040 13  Pernon keskusta Perho  KU  TU,  SU  0,8 
4101 13 	Möttbsen levidysaIue  Perho LIIK  TU,  SU  0,1 
5185 18 	Kiistöntien kiertoliittymä Nurmo LIIH  TU,  SU  0,3  :  
6048 66  Alauden  keskustan liittymä Alavus LIITT  TU,  SU  0,3 
6043 748  Kruunupyyn  liittymä Kruunupyy LUft  TU,  SU  0,2 
5204 7270  Munsalan  keskusta Uusikaarlepy  KU  TU  0,5 
602U 7715 	Marinkainen - Lobtaja, 	you.  Lobtaja PAALL  KUN,  SU  0,4 
4994 17301 	Luopa  -  Ilmajoen  raja  Kurikka PAALL  KUN, SU  0,4 
4810 694  Pappilanmäki - Riskunmäki kij Peräseinäjoki  KU  TU  1,2 
5022 7071 	Rantatöysä 	Kätkänjoki. TyölI.  Alavus PAALL  KUN, SU  0,5 
5404 7122 	Kurejoki - Alajär 	klj,  EU  ALajärv  KU  TU  0,5 
5027 17935 	Kolpin  keskusta Pedersöre  KU,  TAAJ  TU  1,1  '  

485,3 4830 723 725  Rannanjari 	Kuntokeskus kIj Ylitiarmä  KU 1U 0 5 
6046 8, 68 	Sursik  - hdse 	- Kolppi kij Pedersöre  KU  TU  0,4  ________  
5186 18 	Kiikku - Heikkilänkylä klj Nurmo,  Seinäjoki  KU  TU  0,4 
5325 19 	Hemmingin alikulkukäytävä Kauha.  KU  TU  0,4 
5037 715  Tarhaajantien kiertoliittymä  Vaasa  LIITT  TU,  SU  0.3  -  
5071 724 	Palosaari  - Isolabti  Vaasa  LIlFI IU. SU  1,0  -  
5081 7056 	Jokirsi - Kaitasi,  EU  Alaws PAALL  KUN, SU  0,8  • 	- .  
4823 7260  Maksamaan keskusta Maksamaa  KU  TU  0,4  -  
4978 17385  Takaluoman  tie,  EU  Kuortane PAALL, SOFKUN, SU  0,3  ----- 	 ,  
6047 17947 	Alavetelin  keskustan klj Kruunupyy  KU  lU  0,4 
6033 18046  Vetelin  keskusta Veteli  KU  TU  0,8  ' 	,  
5018 3, 67 	Jouppila - luiskula - Piirtola klj  Ilmajoki, Kurikka  KU  TU  0,6 
4956 8  Patamäen pohjaesisuojaus  Kokkola  POHSU YM  0,5 
4822 8 	Kärklaxin klj Maksamaa  KU  TU  0.4 

5033 5034 18 68  Ahtann kij Abtan  KU  TU  0 b 
4815 663 	Karijoen keskusta Karijoki  KU  TU  0.4 
4871 724  Gerby- Grön,k kij  Mustasaari,  Vaasa KU  TU  0,3 
6057 7323  Jepuan  keskusta Uusikaarlepy  KU  TU  0,4 
4971 17019  Sariluomantie,  EU  Isojoki PAALL  KUN, SU  0,3 
4899 17610 	Rapakujan  parantaminen Ylistaro  KU  TU.  KUN  0,3 
6068 749  Eugmo -  Knivsund  kij  Kokkola,  Luoto  KU  TU  0,8 
6053 19 	Ko'eron  liittymä Lapua LIftT  TU,  SU  1,7 
5046 18 	Tuunn liittymäjäijestelyt Täysä LOtT  TU,  SU  0,3 
5066 63 	Toholammin turvajärjestelyt  Toholampi KL3  TU  0,2 
4993 67 	Riippi -  Kauhajoen  raja  kij  ja  ytj Teuva  KU  TU  0,8 
6056 751 	Halsuan  keskusta Halsua  KU  TU  0,2 
4962 7041 	Keisala - Simpsiöntie Lapua SUUNPAR lU, SU  0,5 
4913 17407 	Esso  - Kuivasnikkola kij Ilmajoki  KU  TU,  KUN  0,4 
6042 18243  Lestijänn  keskusta Lestijäni  KU, HID  TU  0,6 
4820 16 	Kelikko - Ritamäki Lapua  KU  TU  0,5  ________  
5060 18 	M011i - Haapoja klj  Ylistaro  KU  TU  0,4 
5167 19  Honkimäen ETL  [apua LIITT  TU,  SU  0,9 
5061 66 	Lapuan liittymäjärjestelyt Lapua LIITT  TU,  SU  0,5 
5124 67 	Teuvan  keskustan klj Teuva  KU  TU  0.7 
5054 733 	Iso-Somppi -  Mylly klj Kauhava  KU  TU  0,3  -  
4744 749 	Kaarlelankadun  liittymä  Kokkola  LIITT  TU,  SU  2.0  

Uusinvestoinnit  
225  Yleiseksi tieksi parantaminen UUSITIE  0,8  - 	 t- 	Ti 

4144 662  Tiukka  - Knstiinankaupunki Kristilnankaupunki SUUNPAR  TU,  SU  1,6 
5750 6761 	Skarpärigsvägen  Närpiö SUUNPAR  TU,  SU  0,5 
5118 17381 	Renko  - Honkakylä  parantaminen Ilmajoki SUUNPAR SU,  RP 2,1  
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TIEHALLINTO 

Tienpito  2003-2007 

Perustienpidon  rahoitus 
Vaasan tieplirin perustienpidon suunnitelma perus-
tuu seuraavassa taulukossa esitettyyn rahoitus-
jakaumaan  (M€): 

Tuoteryhmittäiset  osuudet  

Liikenteen 

	

palvelut 	Oma toir  
1% 	 9%  

Suunnittelu  
4% 

32%   Laajennus-ja 
 Hoito 

uusinvestoinnit  
14%  

Korvaus- 	 - 
ivestoinnit 	 Yllapito  

21% 	 19%  

Hoito 
Hoidon rahoitustarvetta laskevat hoidon alueurakoi

-den kilpailuttamisesta  saatavat säästöt. Toisaalta 
tieverkon talvihoitoluokituksia joudutaan liikenteen 
tarpeista johtuen ohjelmakaudella paikoin nosta-
maan. Myös pysäkkikatosten hoidon siirtyminen 
asteittain tiehallinnolle lisää talvihoidon kustannuk-
sia. Talvihoito perustuu valtakunnallislin talvihoidon 
toimintalinjoihin vuodelta  2001. 

Hoitotason 
kuvaus  

Talvihoitoluokka 
____________ 

Yhteensälkml  
_____________  

Pääosin 	aliaina iS  144  
Pääosin 	aIiaina  1 775  

Keskitalvella  lB  1245  
lumipintaisena ________________ _________________  
Keskitalvella  Ti B 42  

lumipintaisena ________________ _________________  
Pääasiassa  II 2010 

I  umipintaisena _________________ __________________  
Pääasiassa  III 4545  

lumipintaisena ________________ _________________  
Kevyen liikenteen 

väylät _______________ ________________  
Hoidettu ennen  Kl  563  
aamuliikennettä _______________ ________________  

Hoidetaan hieman  K2 55  
myöhemmin  ______________ _______________  

Nykyisten tievalaistusten omistussuhteiden muutok-
set saattavat lisäksi lisätä hoidon kustannuksia. 
Vähäliikenteisten, mutta liikenteellisesti erittäin tär-
keiden, sorateiden hoidon tasoa nostetaan ohjelma- 
kaudella. 

Päällystettyjen  teiden ylläpito  ja  korvaus- 
investoinnit  
Päällystetyillä  teillä korvausinvestointien rahoitus  Ii-
sääntyy  entisestään. Korvausinvestointien lisäyksel-
lä estetään tieverkon kunnon heikkeneminen. 
Korvausinvestointien määrä  on  vuotta  2002  suurem-
pi, vaikka  sen rahoitustasoa jo  kertaalleen nostet-
tiin. Toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon 
teiden taloudellinen pitoaika, jolloin tien kunto pa-
lautetaan aiempaa raskaammilla toimenpiteillä. Vii-
me vuosina tiepiiri  on  painottanut korvausinves-
toinneissaan vähäliikenteisemmän  ja huonokuntoi-
simman  tieverkon palvelutason parantamista. Rahoi-
tuksen kasvaminen mandollistaa etenkin pääteiden 

 ja seututeiden  rakenteiden parantamisen lisäämisen. 

Liikennöitävyyden  varmistaminen edellyttää ylläpi-
don keskittämistä liikenteellisesti merkittävimpien 
teiden pintakunnon varmistamiseen. 

Sorateiden  ylläpito  ja  korvaus- 
investoinnit  
Soratiet  parannetaan pääasiassa sora-
teiksi.  Vain  muutama liikenteellisesti 
merkittävä soratie päällystetään paran-
tamisen yhteydessä yhteydessä yhteis-
hankkeena kuntien  ja  Työvoima-  ja 
Elinkeinokeskusten  kanssa. Piiri pyrkii 
parantamaan erityisesti alemman tiever- 
kon merkitysselvityksessä erittäin tär- 
keiksi yhdysteiksi luokiteltuja sorateitä. 

Myös kelirikkokorjaukset tehdään ensisijaisesti erit-
täin tärkeiksi  tai  tärkeiksi luokitelluille sorateille. 

Siltojen ylläpito  ja  kunnostus 
Siltojen korjaamista lisätään kauden loppua kohti. 
Siltojen kunto  on  viime vuosina heikentynyt nope-
ammin kuin niitä  on  korjattu. 

Peruskunnostamisikään  tulevien siltojen mää-
rä kasvaa jatkuvasti,  sillä  siltojen rakentaminen vil-
kastui  60-  ja  70  -luvuilla huomattavasti. Teräsputki-
siltoja joudutaan uusimaan merkittävässä määrin 
ohjelmakautena, mutta myös varsinaisten siltojen 
korjaamista  on  lisättävä. 

Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  
Laajennus-ja uusinvestoinneilla  parannetaan nykyi-
siä liikenneolosuhteita eri tavoin. Nämä investoinnit 
sisältävät liikenneturvallisuutta, kevyen liikenteen 
olosuhteita  ja  liikenteen sujuvuutta parantavia  hank-
keita, ympäristöinvestointeja, joukkoliikennettä  tu-
kevia  investointeja sekä taajamakokonaisuuksia 
parantavia hankkeita. 

Laajennus-  ja uusinvestointeihin  käytettävissä 
oleva rahoitus  on  niukka, vaikka tiepiirin investointi- 
rahoitusosuuden onkin esitetty jatkossa hieman  Ii-
sääntyvän.  Osa  investoinneista rahoitetaan  val-
takunnallisina teemapaketteina,  esimerkkinä 
pohjavesialueiden suojauspaketti. 

Tulevalla suunnitelmakaudella perustienpidon 
laajennus-  ja uusinvestoinnit  suunnataan ensisijai-
sesti liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaisiin 
toimenpiteisiin. Liikenneonnettomuuksia  on tienpidon 

 toimenpitein vaikea kokonaan estää, joten suunni-
telmassa painotetaan myös onnettomuuksien seu-
rauksien lieventämistä. Tehokkaita liikenneturvalli-
suustoimenpiteitä ovat esimerkiksi liikenneympäris-
tön pehmentämiset, kaiteiden parantamiset, kevy-
en liikenteen väylät  ja alikulut, liittymien parantami

-set, yksityisteiden liittymien  järjestelyt, valaistukset 
 ja  nopeusrajoituksia tukevat toimenpiteet taajamis-

sa.  

EU-rahoitus  tienpidossa 
Tiepiiri  ja  Etelä-Pohjanmaan liitto ovat tehneet 
ohjelmasopimuksen paikallisen elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä parantavien tiehankkeiden teke-
misestä. 

Euroopan aluekehitysrahaston tuki tiehankkeille 
 on  korkeintaan  25%  julkisesta rahoituksesta. 

Ohjelmasopimuksen mukaisista hankkeista  on 
 käynnissä  pt 1 7367  Hirvelä - Viitala parantaminen. 

Ohjelmakaudella  on  valmistauduttu toteutta-
maan ainakin mt  7122 Kurejoki  -Alajärvi kevyen- 
liikenteen väylän rakentamisen, mt  7560 Jokivarsi 
- Kaitavesi  parantamisen,  Pt 17385 Takaluomantien 

 parantamisen  ja  pt 17019 Sarviluomantien  paranta-
misen. 

Keski-Pohjanmaan liiton alueella  on  osittain 
 EU-rahoitettuna  käynnissä  pt 18004 Kasinkulma - 

 Kälviä (Peltokorventie) kevyen liikenteen väylän ra-
kentaminen. 

Pohjanmaan liiton alueella ei ole EU:n osittain 
rahoittamia hankkeita käynnissä. 

Tyällisyystyörahoitus tienpidossa 
Työllisyystyörahoitusta  saadaan elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten kannalta merkittäviin  tie- 

hankkeisiin. Työllisyystyöohjelman hankkeiden  va-
linnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen 
valmistumisen jälkeisiin välillisiin työllisyyden kasvu-
sysäysvaikutuksiin. Tiehankkeista tiepiiri neuvotte-
lee vuosittain Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan 
Työvoima-  ja Elinkeinokeskusten työvoimaosastojen 

 kanssa. Vuonna  2002 tiepiiri  sai työllisyystyä-
ohjelman mukaisiin hankkeisiin Pohjanmaan  TE - 
keskukselta  0,71 M€  ja  Etelä-Pohjanmaan  TE - 
keskukselta  0,68 M€.  

Molempien  TE-keskuksien  kanssa  on  neuvo-
teltu useiden hankkeiden osarahoituksesta vuosil-
le  2003  ja  2004. Työllisyyshankkeissa on 
osarahoittajana  lähes poikkeuksetta myös kunta  ja 
tiepiiri,  joskus myös yksityinen yritys. 

Vaasan tiepiiri arvioi, että vuonna  2003  alkaa 
kaksi osin työllisyystyörahoitteista tiehanketta 
kummankin  TE-keskuksen alueella. 

Muut rahoituslähteet 
Paikallisia liikenteellisiä tarpeita tyydyttäviä 
rakentamishankkeita tehdään myös osittain  tai  ko-
konaan  muulla, pääasiassa kuntien rahoituksella. 
Näitä hankkeita ovat pääasiassa sorateiden palve-
lutason parantamiset päällystämällä  ja  pienet kevy-
en liikenteen hankkeet  tai  maankäytön muutosten 
aiheuttamat liittymän  tai  tienkohdan parantamiset. 

Tieverkon  kehittämishankkeet  
Tieverkon kehittämishankkeet ovat eduskunnan 
päättämiä valtion talousarviossa erikseen nimettyjä 
hankkeita, joilla parannetaan  tie-  ja liikenneoloja 

 valtakunnallisesti merkittävillä väylillä Vaasan  tie- 
piirissä ei ole viime vuosina ollut käynnissä kehit-
tämishankkeita. 

Tiehallinnon  toiminta-  ja taloussuunnitelmassa  2004-
2007 on  esitetty aloitettavaksi Vaasan piirin aluetta 
koskevat seuraavat hankkeet: 
.  Vt  8 Sepänkylän ohikulkutie, 25 M€ 
.  Mandollisina lisähankkeina ovat Pääteiden keski-
suurten turvallisuushankkeiden teemapaketissa  Vt 

 3  turvallisuuden parantamien. Satama-  ja terminaali
-yhteyksien teemapaketissa  on  Kokkolan satama- 

tien,  9,3 M€  sekä tieyhteyden  pt Honkakylä - 
Rengonharju  parantaminen,  2,1 M€. 

Tiehallinto  on  teettänyt selvityksen seuraavien  pää- 
teiden runkoverkon yhteysvälien kehittämisestä: 
•  Vt  3 Tampere - Vaasa 
•  Vt  8 Pori - Vaasa  ja  Vaasa - Oulu 
•  Vt  18 Vaasa -  Jyväskylä 

Lisäksi Vaasan tiepiiri esittää seuraavien osuuksi-
en kehittämistä aloitettavaksi kehittämis-  tai 
kokonaisrahoitushankkeina: 

•  Vt  18  Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie 
•  Vt  18  Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
•  Vt  19 Nurmo - Lapua ohikulkutie  

Nämä hankkeet eivät ole toteuttamisohjelmissa. 
Niiden  ja  muidenkin isojen hankkeiden käynnisty-
minen vaatii poliittisen päätäksen. 

Tuotervhmät  2003 2004 2005 2006 2007  
Hoito  20,2 19,4 19,3 19,6 19,6  
Ylläpito  10,4 11,3 11,4 11,4 11,4  
Korvausinvestoinnit  13,2 12,2 12,1 12,1 12,1  
Laalennus-  ja  uusinvestoinnit  9,5 7,5 8,5 8,6 8,6  
Suunnittelu  2,2 2,1 2,1 2,1 2,1  
Liikenteen palvelut  0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  
Oma toiminta  5,4 5,3 5,2 5,2 5,2  
Yhteensä  61,3 58,3 59,1 59,5 59,5  
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Merkittävimpiä hankkeita  

Vt  8  Sepänkylän ohikulkutie,  Vaasa  ja 
 Mustasaari 

Valtatie  8  palvelee Vaasan kaupunkiseudulla sekä 
pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että kaupunki- 
seudun maankäyttöä  ja  elinkeinoelämää. Liikenne- 
määrä  on 8 000- 14000 ajon/vrk. Ohikulkutietä  ra-
kennetaan  n. 7,3 km  välille Kotiranta  -  Stormossen. 

 Hankkeeseen sisältyy kolme eritasoli ittymää, tar-
vittavat pohjavesi-  ja melunsuojaukset,  tarvittavat  tie- 
ja katujärjestelyt  sekä kevyen liikenteen väylät  ja 

 kevyen liikenteen eritasoratkaisut. Hankkeen kus-
tannusarvio  on 25 M€. 
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Mt 756  Kokkolan  satamatie,  Kokkola  
Kokkolan satamaa  on  viime vuosina kehitetty voi-
makkaasti. Satama-alueelle ei nykyisin kuitenkaan 
ole kunnon tieyhteyttä vaan liikenne joutuu käyttä-
mään asuinaluelden  ja  keskustan läpi kulkevia katu- 
yhteyksiä. Laajuudeltaan karsittu hanke sisältää  4,4 
km  pitkän tieyhteyden rakentamisen valtatieltä  8 

 Kokkolan satamaan. Rakennettava seututie yhdis-
tää satama-alueen päätieverkkoon. Lisäksi hanke 
sisältää tarvittavien katujen, kevyen liikenteen väyli-
en, pohjavesisuojauksen  ja meluesteiden  rakenta-
misen. Hankkeen kustannusarvio  on 9,3 M€. 
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Kokkolan  satamatie 
-  Knivèjnd la  
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Vt  18  Seinäjoen pohjoinen  ohikulku,  
Seinäjoki  
Vt  18 Vaasa  -  Jyväskylä  on  osa runkotieverkkoa. 

 Nykyinen tieyhteys kulkee Seinäjoen kohdalla osin 
katuverkkoa pitkin. Valtatie  on heikkotasoinen.  

Sillä  on  kaksi rautatien tasoristeystä, joista toinen 
 on  Vaasan tiepiirin vaarallisimpia tasoristeyksiä. 

Liikennemäärä  on  nykyisellä yhteydellä  6800- 14800 
ajon./vrkja liikennemäärän  oletetaan kasvavan  30-
45 %  vuoteen  2020  mennessä. Hankkeeseen kuu-
luu puuttuvan tieyhteyden rakentaminen välillä Kiikku-
Pultra  n. 6 km.  Hanke liittyy rakenteilla olevaan 
Pultran eritasoliittymään .  Hankkeeseen sisältyy 
myös rautatien alikulun  ja  Seinäjoen oikaisukanavan 
ylittävä  sillan  rakentaminen sekä tarvittavat  tie-  ja 
katujärjestelyt.  Hankkeen kustannusarvio  on 8 M€. 
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Vt  19  Seinäjoen itäinen  ohikulku,  Seinäjoki 
Nykyinen valtatieyhteys kulkee osin katuverkon kaut-
ta. Katuverkko,  jota valtatieliikenne  käyttää,  on ent-
täin ruuhkainen.  Valtatietä  1 9  parannetaan rakenta-
maila Seinäjoen itäinen ohikulkutie valtatielie  18 

 saakka. Uusi tieyhteys  on n.h km  pituinen.  Hank-
keeseen  sisältyy myös kaksi rautatien eritasoista 
nisteystä, tarvittavat  tie-  ja katujärjestelyt,  kevyen lii-
kenteen väylät  ja yksityistiejärjestelyt.  Hankkeen 
kustannusarvio  on 14,3 M€. 
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Vt  19  Nurmo — Lapua yhteysvälin 
 parantaminen,  Nurmo, Lapua  

Valtatie  1 9  palvelee Seinäjoen  ja  Lapuan kaupunki- 
seutujen maankäyttöä  ja  elinkeinoelämää sekä 
pitkämatkaista liikennettä. Liikennemäärä  on 
parannettavalla  osalla  8200-9200 ajon./vrk.  Nykyi-
sen tien geometnia yhdessä suuren liikennemäärän 
kanssa aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuudelle 

 ja liikenneturvallisuudelle.  Välille Nurmo - Lapua  ra-
kennetaan  kaksi keskikaiteella erotettua kapeaa 
nelikaistaista ohitusosuutta yhteensä  3,5 km mat-
kalle.  Välille rakennetaan myös Koveron enitaso-
liittymä  ja Honkimäen eritasoliittymää täydennetään. 

 Lisäksi osuuden muut liittymät parannetaan turvalli-
semmiksi  ja  rakennetaan tarvittavat yksityistie-
järjestelyt. Hankkeen kustannusarvio  on 4,9 M€. 
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Vaikutukset 
Suunnitelman vaikutuksia arvioitiin kunkin tavoite- 
alueen osalta. Käytännössä muutokset edellisiln 
linjauksiin  ja  muutokset suunnitelmakauden aikana 
ovat niin vähäisiä, että niiden vaikutuksia  on  vaikea 
havaita. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
Tiestön pääoma-arvon heikkeneminen hidastuu. 
Kunnon heikkenemisen pysäyttäminen vähentää 
tienkäyttäjän  ja tienpitäjän  kustannuksia. Jälkeen-
jäämää optimikuntoon nähden ei kuitenkaan kyetä 
kuromaan kiinni. Päätieverkko paranee hieman. 
Pääteiden parantumisen vaikutukset ajokustan-
nuksiin eivät ole merkittäviä, vaikka pääteiden osuus 
liikenteestä onkin suuri. 

Tienpidon  keinoin ei voida liikenteen kasvusta 
johtuvaa liikenneonnettomuuksien lisääntymistä ko-
konaan estää. Sujuvuuden heikkeneminen liikenteen 
lisääntyessä  ja  keskittyessä lisää liikenteen aika- 
kustannuksia. Tieverkoston puutteet lisäävät hieman 
yhteiskunnan välillisiä kustannuksia, esimerkiksi ke-
vyen liikenteen puutteet aiheuttavat koulukyytien tar-
vetta. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
tukeminen  
Pääteiden liikenneolot  säilyvät hyvinä, mikä sallii 
täsmällisen kuljettamisen ajoittaisesta  ja  paikallises-
ta ruuhkautumisesta huolimatta. Parantamalla tie-
verkon kuntoa pystytään kuljetuksille tärkeää 
kustannustehokkuutta edistämään. Nämä tekijät 
kattavat elinkeinoelämän kriittisimmät tarpeet, mut-
ta odotukset kuitenkin kasvavat. Suunnitelma tukee 
nykyisten yritysten elinmandollisuuksia, mutta ei 
houkuttele uusia yrittäjiä alueelle. 

Päivittäisen liikkumisen varmistaminen  
Päällystettyjen teiden  ja  siltojen kunnon heikkene-
minen pysähtyy. Talvihoidon taso nousee hieman 
osalla aIempaa tieverkkoa, mutta samalla tienkäyt-
täjien vaatimukset kasvavat. Sorateiden päivittäinen 
kunto pysyy nykyisellään, kelirikon aiheuttama haitta 
liikenteelle vähenee. Liikenteen sujuvuus heikkenee 
hieman kasvavilla kaupunkiseuduilla. Maankäytön 
kehittämisen edellyttämiln uusiin väylätarpeisiin ei 
kyetä etenkään kevyen liikenteen osalta vastaa-
maan. 

Liikenneturvallisuus  
Liikennekuolemien lisääntyminen estetään. Muiden 

 vakavien  onnettomuuksien määrä tulee lisääntymään 
liikennemäärien kasvaessa. Henkilävahinko-onnet-
tomuuksien lisääntymisestä  vain  noin kaksi kolmas-
osaa pystytään estämään. Myös ajoneuvovauriot  Ii-
sääntyvät,  kun toimenpiteiden painopisteenä  on  no-
peusrajoituksia tukevat toimenpiteet  ja  ympäristön 
pehmentäminen, jotka pääsääntöisesti tähtäävät 
seurausten lieventämiseen. 

Ympäristö  
Keskitetyillä  pohjaveden suojausohjelmalla estetään 
ympäristöhaittoja yksittäisillä pohjavesialueilla. Suo- 
Ian  käytön vähentäminen parantaa pohjavesien ti-
laa. 

Tieliikennemelualueista ongelmallisimpiakaan 
 ei pystytä suojaamaan, mutta nopeusrajoituksilla  ja 

ylläpidolla  voidaan meluhaittoja jonkin verran vähen-
tää. Ajoneuvokannan uudistuminen vähentää ympä-
ristöhaittoja liikenteen kasvusta huolimatta. Vastaa-
vasti liikenteen sujuvuuden heikkeneminen sekä kes-
kittyminen lisäävät haittoja etenkin kaupunki- 
seuduilla. 

Teiden estevaikutus lisääntyy liikenteen  ja  koe-
tun turvattomuuden lisääntyessä. 

Maankäytön suunnittelussa törmätään väistä-
mättä liikenteellisiin haasteisiin. 

Alueellinen  ja  sosiaalinen  tasapuolisuus  
Kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen ei  vas-
taa  odotuksia. Liikenteen lisääntyminen  ja  alue- 
rakenteen muutokset lisäävät estevaikutusta eikä 
tähän kehitykseen ole mandollista vastata. Lapset 

 ja  vanhukset kärsivät ongelmista eniten, koska hei-
dän liikkumisensa  on  pitkälti jalankulusta  ja  joukko- 
liikenteestä riippuvaista. Maaseudulla turvataan 
peruspalvelutaso, mutta siellä joudutaan hyväksy-
mään tieverkon  ja sillä  tehtävien toimenpiteiden 
priorisointi. Kasvavilla kaupunkiseuduilla joudutaan 
puolestaan hyväksymään liikenteen sujuvuus-  ja  ym-
päristöongelmat. Pitkämatkainen liikenne sujuu koh-
talaisen hyvin. 

Hankintaohjelma 
Tienpidon hankintamenettelyjen  tehostamiseksi  ja 
kustannustehokkaan toimintatavan  löytämiseksi  Tie- 
hallinto  on  laatimassa monivuotista hankinta- 
ohjelmaa. Hankintaohjelmassa tarkennetaan tiepii-
rin toimintasuunnitelmaa määrittelemällä toimenpi-
teet, joita tullaan hankkimaan seuraavien kolmen 
vuoden aikana. Hankintaohjelma ohjaa tiepilrin han-
kintoja  ja  mandollistaa markkinatilanteiden  ja  lyhyt-
aikaisten suhdannevaihtelujen hyödyntämisen. 
Hankintaohjelma valmistellaan kesän  2003  aikana 

 ja  se  julkistetaan erikseen syksyllä  2003  lokakuun 
alkuun mennessä. Hankintaohjelmaan  ja  Tie - 
hallinnon kilpailuttamiseen liittyvää tietoa löytyy 

 I nternetistä: http://www.tiehallinto.fi/kilpailuttaminen/  
index.htm  

Tiepiirin toiminta  ja  resurssit 
Vaasan tiepiiri  on  yksi Tiehallinnon tulosyksiköistä. 
Tiepiirin toiminnasta vastaa tiejohtaja Tiehallinnon 
asettamien tavoitteiden  ja  resurssien mukaisesti. Tie-
piirin toimintaa ohjaavat Tiehallinnon arvot  ja  visio 
sekä niiden pohjalta muodostettu toimintastrategia. 
Tienpidon ohjenuorana toimii liikenne-  ja  viestintä- 
ministeriön pitkän tähtäimen suunnittelua tukeva 

"Kohti kestävää  ja  älykästä liikkumista  2025"  -asia-
kirja. Tämän lisäksi Tiehallintotasolla  on  määritelty 
strategiat seuraaville tuote-  tai prosessikohtaisille 

 osa-alueille: asiakkuus,  tie-  ja  liikenneolojen tavoite- 
tila, hankinta, tiedonhallinta, osaamisen kehittämi-
nen, liikennekeskus  ja T&K.  

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden  tar-
peet.  Asiakkaiden mielipiteitä kerätään muun  mu-
assa  palautteiden, neuvottelujen  ja  erillisten kysely-
jen avulla. Mielipiteet  ja  odotukset analysoidaan  ja 

 ne otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. 
Toimintaympäristön,  elinkeinoelämän  ja  yhteis-

kunnan tarpeiden kehittyminen muodostaa tärkeän 
tekijän,  jota  pyritään luotaamaan yhtenä suunnitte-
lun lähtökohtana. Toisaalta yhteiskuntarakenteen ke-
hittymistä pyritään tukemaan yhdessä muiden toimi- 
joiden kanssa. 

Tiepiirin toiminta  on  organisoitu prosesseittain. 
Prosesseja ovat: ohjaus, asiakkuus, palvelujen suun-
nittelu, liikenteen palvelut, palvelujen hankinta  ja  tuki. 
Valtakunnallisesti prosessinomistajat ohjaavat pro-
sessien kehittämistä. Piirin toimintaa ohjataan  tulos- 
tavoitteilla. 

Maakuntaliittojen  kannanotot 
Alueiden kehittämisestä annetun  lain 9 §:n mukal-
sesti  Vaasan tiepiirin alueella sijaitsevien maakun-
tien liitot antavat lausunnon tiepiirin toiminta- 
suunnitelmasta. Liittojen lausunnot edellisestä Vaa-
san tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmasta  on 

 huomioitu tämän suunnitelman teossa  ja  liittojen 
kanssa  on  neuvoteltu suunnitelmaa tehtäessä. Liito- 
ilta  on  saatu seuraavat evästykset tiepiirin TTS:aan: 

Etelä-Pohjanmaan liitto  
Maaseutualueiden  tieverkon riittävä palvelutaso  on 

 tärkeä elinkeinoelämän toimintaedellytysten  ja  pal-
velujen  saatavuuden kannalta. Myös liikennetu rvalli-
suuden  ja  toimivien joukkoliikenneyhteyksien tarpei-
den huomiolminen  koko  maakunnan alueella  on  tär-
keää. 

Liitto katsoo keskeisiksi investointihankkeiksi 
-  Vt  19 Nurmo - Lapua  parantaminen 
-  Vt  18  Seinäjoen Pohjoisen ohikulkutien rakenta-
minen 
-  Vt  18  Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakentaminen 
-  Vt  18 Ähtäri -  Multia  oikaisun rakentaminen 

Pohjanmaan liitto 
Maakunnassa panostetaan toimivaan, nopeita  ja 

 tarkkoja kuljetuksia mandollistavaan yhdyskunta- 
rakenteeseen. Tehokas  ja  älykäs liikennejärjestelmä 

 on  tarpeellinen, jotta maakunta integroituisi muuhun 
maailmaan. 

Suurempien taajamien liikennejärjestelmiä  on 
 kehitettävä siten, ettei pullonkauloja pääse muodos-

tumaan. Maaseudun liikennejärjestelmät  ja  yhtey-
det  on  niin ikään turvattava.  Vt  8 on  saatava euroop-
palaiseen  TEN  -verkkoon. 

Liitto katsoo keskeisiksi investointihankkeeksi 
-  Vt  8 Sepänkylän  ohikulkutien rakentamisen. 

Keski-Pohjanmaan liitto 
Liitto pitää tärkeänä, että tiepolitiikassa huomioidaan 
pääliikenneväylien ohella myös alempiasteinen  ja 
vähäliikenteinen  tiestö. Perustienpidosta pitää voi-
da  huolehtia. 

Liitto katsoo keskeiseksi investointihankkeeksi 
Kokkolan satamatien rakentamisen. Tärkeimmäksi 
kehitettäväksi tieksi liitto katsoo valtatien  8. 
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