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Toiminta-  ja  taloussuunnitelma (TTS)  on  tiepiirin tärkein 
tienpitoa ohjaava suunnitelma. TTS:n lähtökohtana ovat 
LVM:n  ja  Tiehallin  non  asettamat tavoitteet. Maakuntien 

 ja  kuntien esittämät tarpeet  on  pyritty ottamaan 
huomioon mandollisuuksien mukaan. 

Tiepiirin toimintasuunnitelma perustuu Tiehallinnon 
tämän hetken tienpidon linjauksiin. Tieverkon kunnosta 
huolehditaan  ja  tiestön päivittäinen hoito pidetään 
vähintään nykyisellä tasolla. Rahoituksessa tämä näkyy 
ylläpidon  ja  korvausinvestointien  suurena osuutena. 
Liikenneturvallisuuden edistäminen  on  myös tärkeä 
tavoite,  sen  edistämiseksi  on  etsittävä entistä 
edullisempia keinoja. 

Vaasan tiepiirin toimintaympäristö  on  monimuotoinen  ja 
 toiminta täytyy sovittaa  sen  jatkuvaan muuttumiseen. 

Alueelle ovat kuvaavia niin kasvavat kaupunkiseudut 
kuin vahvat maaseudun tuotantoalueetkin. Vaikka 
liikenne  on  vilkkainta pääteillä  ja  suurten kaupunkien 
läheisyydessä,  on  liikenne paikoin vilkasta piirin muillakin 
teillä maankäytön tasaisen jakautumisen vuoksi. 
Toisaalla peruspalvelutason turvaaminen  on  haaste, 
toisaalla taas alueiden kehitys edellyttää myös 
liikennejärjestelmän kehittämistä. Valitettavasti 
tienpidossa ei pystytä vastaamaan läheskään kaikkiin 
liikenteen kasvun antamiin haasteisiin. 

Tässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa  on  esitetty 
perustienpidon rahoitus kaudelle  2004  -  2008, 

 suunnitelmat rahoituksen käytöstä,  listat ja  kartat 
suunnitelmakauden korvaus-, laajennus-  ja  uusinves-
toinneista,  koko  Tiehallinnon  toiminta-  ja  taloussuun-
nitelmassa  2005  -  2008  tiepiirin alueelle esitetyt isot 
kehittämishankkeet sekä tiepiirin ehdottamat uudet 
kehittämishankkeet. Tieverkon kehittämishankkeiden 
rahoituksesta  ja  ajoituksesta päättää eduskunta 
vuosittain budjetin hyväksymisen yhteydessä.  

Esipuhe 
Tiehallinto  vastaa Suomen 

- 	pääoma-arvoltaan  12,5  miljardin 
 euron  yleisestä tieverkosta sekä  

f yleisen tieverkon kehittämisestä. 
Vaasan tiepiirin vastuulla  on 

 kolmen maakunnan (Etelä-Poh- 
janmaa, Pohjanmaa  ja  Keski-Pohjanmaa) 
alueella  8 700  kilometrin pituinen yleinen 
tieverkko. 

Olemme tienpidon  osa-alueella kehittämässä  ja 
 tukemassa maamme yhdyskuntarakennetta 

tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Visiomme 
mukaisesti asiakkaidemme tarpeet  ja  tyytyväi-
syys sekä tasapuolinen kohtelu ohjaavat vah-
vasti toimintaamme. Keräämme järjestelmäl-
lisesti asiakaspalautetta  ja  suunnittelemme 
palvelu mme  ja  tuotteemme asiakasryhmien  ja 

 yhdyskunnan tarpeiden pohjalta. Tiepiirimme 
alueella asutus  ja  elinkeinotoiminta  ovat 
sijoittuneet melko tasaisesti teidemme varsille. 
Tämä asettaa meille tiepiirissä haasteita 

Tienpidon linjaukset 

Tienpidon  tavoitteet 
Vaasan tiepiirin tienpidon tavoitteet ovat tiepiirin 
tienpidon suunnitelma  v. 2001  -  2015  (PTS) 

 mukaiset: 
•päivittäisen liikkumisen varmistaminen 
•yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
•elinkeinoelämän 	toimintaedellytysten 
tukeminen 
•alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon huomioon 
ottaminen 
•liikenneturvallisuuden parantaminen 
•ympäristön huomioon ottaminen 

Tiepiirin painotukset 
Tienpidossa  painotetaan toiminta-  ja 

 taloussuunnitelmakaudella  seuraavia tekijöitä: 

•Tieverkon hoitotoimenpiteet kohdennetaan 
siten, että tiestöllä  on  kaikkien tienkäyttäjien 
mandollista liikennöidä turvallisesti kaikkina 
vuodenaikoina. 
-  Ajo-olosuhteet pidetään hyvinä läpi vuoden 
vilkasliikenteisellä pääteiden runkoverkolla. 
- Vähäliikenteisillä  teillä turvataan liikkuminen 
ympäri vuoden liikennettä tyydyttävällä tasolla. 

•Tieverkon kuntoa parannetaan kestävän 
tienpidon mukaisesti tienkäyttäjän  ja  tienpitäjän 

 kustannusten kannalta mandollisimman 
tehokkaasti. 
-  Päällystetyllä tieverkolla tavoitteena  on  tiestön 
kunnon säilyttäminen vähintään nykytasolla. 
- Sorateistä  huolehditaan tien säännöllisellä 
sorastuksella  ja  ojituksella. Kelirikkovauroita 

erityisesti alempiasteisen tieverkon pitämiselle 
liikennetarpeita tyydyttävässä kunnossa. 
Vastaamme tähän haasteeseen keskittämällä 
alempiasteisen tieverkon toimenpiteet niille 
teille, jotka ovat liikenteellisesti merkittäviä  ja 

 joissa  on  säännöllisiä henkilö-  ja  tavarakul-
jetuksia.  

Tässä toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa 
 esitämme tieverkolle toimenpiteitä, jotka 

mandollisimman hyvin vastaavat tienkäyttäjien 
tarpeita  ja  parhaiten tukevat meille asetettuja 
tavoitteita. 

Lisäksi olemme esittäneet oman ehdotuksemme 
valtion tulevien vuosien talousarvioon otettaviksi 
hankkeiksi, jotka tehokkaasti tukisivat 
alueemme elinvoimaisuutta  ja koko  maamme 
kehittämistä. Suurin  osa  näistä hankkeista 
sisältyy lnfra-ministerityöryhmän esitykseen 
teemapaketeista  tai  investointihankkeista. 

Tiejohtaja 	 Juhani Salonen 

korjataan lähinnä liikenteellisesti merkittävim
-millä  soratieverkon osilla. 

-  Siltoja tulee yhä suurempi joukko perus-
kunnostamisikään, joten niiden korjaukseen 
joudutaan panostamaan aiempaa enemmän. 

•Liikenneturvallisuutta parannetaan keskittä-
mällä toimenpiteet tehokkaimpiin kohteisiin. 
- Nopeustasoa  lasketaan nopeusrajoituksin  ja 

 nopeusrajoitusta  tuetaan tienpitotoimenpitein. 
- Onnettomuuksien seurauksia lievennetään 
tieympäristöä pehmentämällä. 
-  Kevyen liikenteen olosuhteita kehitetään 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
-  Kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan 
erityisesti koulujen läheisyydessä. 
-  Uusia kevennettyjä väyläratkaisuja kehitetään. 

•Ympäristön suojelutoimenpiteitä toteutetaan 
valtakunnallisten ohjelmien kautta. 
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Tienpidon  suunnitelma 

Suunnitelman lähtökohdat 
Vaasan tiepiirin toiminta-  ja  taloussuunnitelma 

 2004  -  2008  perustuu Tiehallinnon linjauksiin  ja 
 toimintaa ohjaaviin strategioihin. Rahoituksen 

lähtökohtana  on  Tiehallinnon  toiminta-  ja 
 taloussuunnitelmassa  2005  -  2008  esitetty 

tienpidon perussuunnitelma, joka  on  laadittu 
 koko  Suomea koskien  558  milj.  euron 

perustienpidon rahoitustasoon. 

Toimintaympäristö  

Yleistä  
Talouskehitys  yhdessä liikkumistottumusten  ja 

 yhdyskuntarakenteen hajautumisen kanssa 
tulee lisäämään henkilöauto-  ja  kuorma-
autoliikennettä. Kasvu keskittyy kaupunkiseu-
duilleja niitä yhdistäville pääteille. Tavaraliiken-
nettä kasvattaa osaltaan yritysten verkottuminen 

 ja  siirtyminen entistä enemmän alihankintaan. 
Raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen paino 
kasvaa  ja  uudet rengasratkaisut lisäävät 
edelleen tiehen kohdistuvaa rasitusta. 
Logistiikan merkitys kilpailutekijänä kasvaa. 

Piirin alueella  on  noin  438 000  asukasta, joista 
Etelä-Pohjanmaalla  194 000,  Pohjanmaalla  173 
000  ja  Keski-Pohjanmaalla  71 000.  Seinäjoen 
seudun (Seinäjoki-Nurmo), Vaasan seudun 

 (Vaasa-Mustasaari)  ja  Kokkolan seudun 
asukasmäärät ovat kasvaneet. Samalla 
maakuntien asukasmäärät ovat laskeneet 
Pohjanmaata lukuunottamatta. Kaikkien maa-
kuntakeskusten osuus  koko  maakunnan 
asukasmäärästä  on  noussut. 

Piirin alueella  on  väestö jakaantunut edelleen 
melko tasaisesti  ja  liikenteellisiä  tarpeita  on 

 laajalla alueella, vaikka kaupunkiseutujen osuus 
väestöstä kasvaakin  ja  työpaikat keskittyvät. 

Kuntien välinen työmatkaliikenne  on  suurta 
varsinkin Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan  ja 

 Pietarsaaren alueilla. Palvelujen siirtyessä 
kuntakeskuksiin kasvaa asiointiliikenne  haja - 
asutusalueilla väestön vähenemisestä 
huolimatta. 

Liikenneturvallisuus  
Viime vuosina henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä  on  lähtenyt kasvuun, kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien määrä  on  pysynyt 
ennallaan. Liikenneturvallisuuden kannalta 
ongelmallisin maakunta  on  Etelä-Pohjanmaa. 
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Tienpidolla  luodaan edellytyksiä turvalliselle 
liikkumiselle. Turvallinen ympäristö ei 
kuitenkaan riitä, vaan tienkäyttäjät vastaavat 
turvallisuudestaan viime kädessä omalla 
käyttäytymisellään. Valitettavasti kehitys 
tienkäyttäjien asenteissa  on  muuttunut 
huonompaan suuntaan. Ylinopeuksien osuus  on 

 jatkuvasti korkea. Taajamissa uusilla  40 km/h 
 nopeusrajoitusalueilla  merkittävä  osa  ajaa 

huomattavaa ylinopeutta, vaikkakin nopeudet 
kokonaisuudessaan rajoitusten johdosta ovat 
laskeneet. Onnettomuusriskiä lisää myös  se, 

 että liikenteessä ajetaan hyvin erilaisilla 
nopeuksilla. Toisaalta huonoissa ajo-olosuh-
teissa ei vauhtia hidasteta riittävästi. 

Ympäristö, energia  ja  teknologia 
Alue-ja  yhdyskuntarakenteen muutos vaikuttaa 
voimakkaasti myös liikenteeseen. Aluera-
kenteen tiivistyminen vähentää liikennettä, 
mutta tiivis maankäyttö vaikeuttaa olemassa 
olevan liikenneinfrastruktuurin tehokasta 
hyödyntämistä. Kasvavien alueiden liikenne- 
väylien kapasiteettivaatimukset kasvavat. 
Aluerakenteen tiivistyminen mandollistaa 
tehokkaamman joukkoliikenteen hyväksikäytön. 
Kaupunkirakenteen hajautuminen  ja  asutuksen 
siirtyminen kehyskuntiin puolestaan vaikeuttaa 
tätä kehitystä  ja  lisää liikkumistarvetta. 
Ajoneuvotekninen kehitys vähentää päästöjä, 
mutta ei tieli ikenteen tilantarvetta, estevaikutusta 
eikä meluhaittoja. 

Liikenneinformaatioon,  sen  ajantasaisuuteen, 
 luotettavuuteen  ja  heippokäyttöisyyteen 

 kohdistuvat vaatimukset kasvavat tulevai-
suudessa. 

Etätyön  vaikutus fyysiseen liikkumiseen tulee 
olemaan pieni. Etätyön määrä  on  toistaiseksi 
vähäinen eikä  sen  kasvukaan  välttämättä 
vähennä fyysistä liikkumista. 

Taoite —>  2025 

U  KuIIeet 

Tiestö-  ja  liikennetietoa  
Vaasan tiepiirin isännöimän tieverkon pituus 
vuonna  2004 on 8719 km.  Tästä yli puolet eli 

 4558 km  sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. 
Pohjanmaan maakunnan alueella yleistä 
tieverkkoa  on 2859 km  ja  Keski-Pohjanmaan 
alueella  1301 km.  Yleisen tieverkon pituus  on 

 lisääntynyt viimeisen  10  vuoden aikana noin  100 
km.  Samana aikana  on  päällystetyn tieverkon 
pituus kasvanut lähes  400 km  lähinnä 
sorateiden päällystämisten vuoksi. Tieverkko  on 

 jaettu toiminnallisiin luokkiin, joiden pituudet  on 
 esitetty seuraavassa taulukossa päällyste-

luokittain. 

)  SOP  soratien pintaus 

Vaasan tiepiirin alueella  on  kevyen liikenteen 
väyliä yleisten teiden varsilla yhteensä  678 km. 

 Näistä  18 km on  kunnan hoitamia. 

Etelä- 
Pohjanmaa Pohjanmaa 

Keski- 
Pohjanmaa Yhteensä 

Liikenne Vaasan tiepiirin tiestöllä  on  määrältään 
valtakunnallista keskitasoa. Oheisessa 
taulukossa  on  kuvattu Vaasan tiepiirin 
liikennesuorite, joka kuvaa kuinka paljon tiepiirin 
tieverkolla yhteensä ajetaan vuosittain. 

Maakuntien liikennesuorite  (milj.  ajon. km/vuosi)  
toiminnallisen luokan mukaan  2004 

	

558 	331 	250 	393 	1532 

	

512 	49 	265 	257 	1083  

	

_________________  222 	39 	90 	81 	422  

	

_________________  1292 	419 	606 	731 	3048  

Liikennemäärät  ovat viime vuosina kasvaneet 
tasaisesti. Kasvu keskittyy pääteille, kun taas 
osalla aIempaa tieverkkoa liikenne  on  jopa 
vähentynyt. Vaasan tiepiirin liikennesuorite  on 

 kasvanut  14  %  vuodesta  1996  vuoteen  2003. 

Tie1iikennekuderrt  1989  —  2025  
KuOu1ta 	 '1eiset  tiet, Vaan tiepiiri  

sc' 	s  
Vuosi 
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Hankintaohjelma 

Sorateillä  vuosina  1998 - 2003 inventoidusta 
runkokelirikosta on  jäljellä vielä noin  285 km. 
Runkokelirikon  aiheuttamien vaurioiden 
estämiseksi joudutaan  alemmalle tieverkolle 

 asettamaan  painorajoituksia.  

—v.1998 	v.1999 —v.2000 
—v.2001 —v.2002 ---v.2003  

Silloista yhä suurempi joukko tulee vuosittain 
keskimääräiseen  peruskorjausikään. 

Siltojen ikä  

Tienpidon hankintamenettelyjen  tehostamiseksi 
 ja kustannustehokkaan toimintatavan 
 löytämiseksi  Tiehallinto  laatu monivuotisen 
 hankintaohjelman. Hankintaohjelmassa 

tarkennetaan  tiepiirin  toimintasuunnitelmaa 
määrittelemällä  toimenpiteet, joita tullaan 
hankkimaan seuraavien kolmen vuoden aikana. 

 Hankintaohjelma  ohjaa tiepiirin hankintoja  ja 
 mandollistaa  markkinatilanteiden  ja 
 lyhytaikaisten suhdannevaihtelujen hyödyntämi-

sen.  Hankintaohjelma  valmistuu aina vuoden-
vaihteessa  ja  sitä  tarkennetaan  vuoden mittaan 
aina tilanteiden muuttuessa.  Hankintaohjelmaan 

 ja Tiehallinnon kilpailuttamiseen  liittyvää tietoa 
löytyy  internetistä: http:/Iwww.tiehallinto.fi/ 
kilpailuttaminen/index.htm.  
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Vuonna  2004  käynnissä oleva hanke  
.  2005  -  2008  aloitettavaksi ehdolla oleva hanke  
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Lyhenne 	Selite 	 L.vti  
HID  Nopeuden  hidasteiden  rakentaminen SOI  
KU  Kevyen  liikenteenjärjestelyt SUI 
LIIK Liikennealueen  parantaminen  TAI  
LIJTT Liittymän  parantaminen  UU 
OHRAK Ohituskaistojen  rakentaminen  VAL  
PEH Liikenneympäristän pehmentäminen YTJ 
POHSU Pohjavesien suojauksen  rakentaminen  
PAALL Soratien päällystäminen  KU 
RP Tien  rakenteen parantaminen  SU 
SILPAR  Sillan  parantaminen  TU  
SILUUS  Sillan  uusiminen  YM _S______Sj ,/  
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Soratien  parantaminen  soratienä  
Tien  suuntauksen parantaminen  
Taajamatien  parantaminen 
Uuden tien rakentaminen 
Valaistuksen rakentaminen  tai  parantaminen  
Yksityisteiden  järjestelyt  

Tien  kunnon parantaminen 
Liikenteen sujuvuuden parantaminen 
Turvallisuuden parantaminen  
YmDäristöhaittoien  vähentäminen 

Vuonna  2004  käynnissä olevat korvausinvestoinnit 
Hanke-  Pää- Pää- Ka.  
numero Tiet Nimi Kunta toimenpide peruste  M€ 
4992 7210 Rekipelto - Tuurala  Isokyrö, Vöyri  RP  KUN,  SU  0,5 
4960 689  Kurikka  - Larvaloukko  Kurikka,  Jurva  RP  KUN,  SU  2,4 
4756 694 Kalakoski -  Hämeen piirin  raja Peräseinäjoki  RP  KUN,  SU  2,5 
4759 697 Mäyry -  Lehtimäki 	Kuortane, Lehtimäki  RP  KUN,  SU  2,5 
9077 8 Ytterjepon  sillan  korjaus,  V-1258  Kruunupyy  SILPAR  KUN,  SU  0,8 
9205 8 Närpiön ylikulkusilta, V-369  Närpiö  SILUUS  KUN  1,1 

2005  -  2008  aloitettavaksi ehdolla olevia korvausinvestointeja  
4896 672  Kauhajoki  -  Jalasjärvi Jalasjärvi, Kauhajoki  RP  KUN  3,4 
4700 8 Vassor -  Skavkärr Maksamaa  RP  KUN,  SU  1,7 
9157 17077  Murron  silta,  V-i  000  Kauhajoki  SILUUS  KUN,  SU  0,3 
3048 8  Brännback  - Pirttikylä  Närpiö  RP  KUN  3,4 
4865 676  Närpiö  -  Kaskinen Närpiö, Kaskinen  RP  KUN  1,6 
9139 17987  Kankkosen silta  V-319  Kokkola SILUUS  KUN  0,2 
3046 8 Bäckliden -  Kallmossa  Närpiö  RP  KUN  0,4 
3047 8  Turun piirin  raja  - Asendan  Kristiinankaupunki  RP  KUN  2,4 
9140 66 Sarvikkaan  silta  V-1250 Kuortene SILPAR  KUN  0,2 
9189 17612 Topparlan  silta,  V-i  357  Ylistaro  SILPAR  KUN  0,3 
9121 17721 Björkbackan  silta,  V-30  Alajärvi  SILUUS  KUN,  SU  0,2 
9158 17091 Möykkysilta, V-i  001  Kauhajoki  SILUUS  KUN,  SU  0,3  

Vuonna  2004  käynnissä olevat laajennus-  ja uusinvestoinnit  
Hanke-  Pää- Pää- Ka.  
numero Tiet Nimi Kunta toimenpide peruste  M€ 
4810 694 Pappilanmäki - Riskunmäki klj Peräseinäjoki  KU  TU  1,2 
5027 17935  Kolpin  keskusta  Pedersöre  KU  TU  1,1 
5204 7270 Munsalan  keskusta Kruunupyy  KU  TU  0,5 
5404 7122 Kurejoki -  Alajärvi  klj  Alajärvi  KU  TU  0,5 
5022 7071 Rantatöysä - Kätkänjoki  Alavus  PAAL  KUN,  SU  0,5 
6046 8, 68  Sursik  - Edsevö - Kolppi klj Pedersöre  KU  TU  0,7 
6047 17947 Alavetelin  keskustan  klj  Kruunupyy  KU  TU  0,4 
4823 7260  Maksamaan keskusta  Maksamaa  KU  TU  0,4 
5325 19 VT 19  Hemmingin  alikulkukäytävä 	Kauhava  KU  TU  0,4 
4830 723, 725 Rannanjärvi -Ilomäki-Kuntokeskus klj 	Ylihärmä  KU  TU  0,5 
5037 725 Tarhaajantien kiertoliittymä Vaasa LIITT  TU, SU  0,3 
5081 7056 Jokivarsi - Kaitavesi  parantaminen Alavus  PAAL  KUN,  SU  0,8 
5029 17467 Hytty - Veneskoski Nurmo  PMLL  KUN,  SU  0,3 
6033 18046  Vetelin  keskusta Veteli  KU  TU  0,8 

2005  -  2008  aloitettavaksi ehdolla olevia laajennus-  ja uusinvestointeja  
6068 749 Eugmo -  Knivsund klj Kokkola,  Luoto  KU  TU  0,6 
4956 8 Patamäen pohjavesisuojaus  Kokkola POHSU YM  0,5 
4978 17385 Takaluoman tie  Kuortane  PAALL SU,  KUN  0,3 
5186 18 Kiikku - Heikkilänkylä klj Nurmo,  Seinäjoki  KU  TU  0,4 
4899 17610 Rapakujan  parantaminen Ylistaro  KU  TU  0,4 
5030 17826 Alahärmän  keskustan  hidasteet  Alahärmä  KU, HID  TU  0,3 
5052 687 Terveyskeskus-Brännan  Maalahti  KU  TU  0,1 
5054 733 Pelkolan klj  Kauhava  KU  TU  0,3 
5018 3, 67 Jouppila - Tuiskula - Piirtola kIj  Ilmajoki, Kurikka  KU  TU  0,6 
5036, 5059 63  Kauhavan  Kauppatie  ja kt  63 klj  Kauhava  KU, HID  TU  0,4 
5033 18, 68 Ähtärin klj Ähtäri  KU  TU  0,6 
5046 i8  Tuurin liittymäjärjestelyt  Töysä  LIITT SU,  TU  0,3 
5060 18 Mölli - Haapoja klj  Ylistaro  KU  TU  0,4 
4971 17019 Sarviluomantie  Isojoki  PAALL SU,  KUN  0,3 
5067 28, 775  Kannuksen  kiertoliittymä  Kannus  LIITT,  KU  TU, SU  0,6 
5061 66 Liittymäjärjestelyt  Lapun keskustassa  Lapua LIITT  TU, SU  0,5 
5035 663 Merikatu - Kristiinankatu klj  Kristiinankaupunki  KU  TU, SU  0,3 
4990 17885, i7873  Lassila  - Pukkila -  Koskela  Evijärvi  PAALL SU,  KUN  0,8 
4815 663, 687  Karijoen keskusta  Karijoki  KU  TU  0,4 
5066 63 Tohotammin turvajärjestelyt  Toholampi  KU  TU  0,2 
6053 19 Koveron  liittymä  Lapua LIITT  TU, SU  1,7 
4913 17407  Esso  - Kuivasnikkola klj llmajoki  KU  TU  0,6 
4822 8 Kärklaxin klj Maksamaa  KU  TU  0,4 
6042 i8243 Lestijärven  keskusta  Lestijärvi  KU, TAAJ  TU  0,6 
4911 17417 Pirttikylän  keskusta Närpiö  KU  TU  0,1 
5074 8  Prisman kiertoliittymä Kokkola LIITT SU,  TU  1,5 
5750 676 Skarpängsvägen  Närpiö  SUUNPAR  TU, SU  0,5 
4901 8  Himangan keskusta Himanka  LIITT  TU  0,3 
4993 67 Riippi -  Kauhajoen  raja klj  ja ytj Teuva  KU  TU  0,8 
4962 7041 Keisala - Simpsiöntie Lapua SUUNPAR  TU  0,5 
4871 724 Gerby-  Grönvik klj  Vaasa,  Mustasaari  KU  TU  0,3 
6056 751 Halsuan  keskusta  Halsua  KL 	LIITT TU  0,2 
6057 7323 Jepuan  keskusta Uusikaarlepyy  KU  TU  0,4 
5124 67 Teuvan  keskustan  klj Teuva  KU  TU  0,7 
6038 80 Viiperi -  Teerijärvi  klj  Kruunupyy  KU  TU  0,3 
4820 16 Kelikko - Ritamäki klj Lapua  KU  TU  0,5 
5071 724  Palosaari  - lsolahti  Vaasa  KL 	LIITT TU  1,0 
5957 749 Lottelundin  liittymä  Kokkola LIITT  TU, SU  1,0 
5058 17390 Jurvan  keskustan järjestelyt  Jurva TAAJ  TU  0,1 
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Tienpito  2004-2008  

Perustienpidon  rahoitus 
Vaasan tiepiirin perustienpidon suunnitelman 
rahoitusjakautuma  on  seuraava  (M€): 

TUOTERYHMÄ  20032004 2005 2006 2007 2008  
Hoito  21,4 19.5 19,5 19,5 19.5 19,5  
Ylläpito  ja  
korvausinvestoinnit  23,9 23,2 23,9 23,9 23,9 23,9  
Laajennus-  ja  
uusinvestoinnit  12,2 5,8 2,9 2,7 3,5 3,5  
Suunnittelu  2,4 1,9 2,1 2,1 2.1 2,1  
Liikenteen hallinta  0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  
Tiehallinto  5,0 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7  
Palveluprojektit  2,2 0,6  
YHTEENSA  67,6 56,7 53,6 53,5 54,3 54,3  

Edelliseen toiminta-  ja  taloussuunnitelmaan 
 nähden  on  laajennus-  ja  uusinvestointeihin 
 käytettävissä oleva rahoitus puolittunut. 

Rahoituksen vähenemisen vuoksi hankkeiden 
ajoitusta  on  jouduttu merkittävästi muuttamaan. 

Tuotteiden  rahoitusosuudet ohjelmaka udella 
 (suluissa  ITS 2003  -  2007  osuudet) 

Liikenteen 
haillinta 	Tiehallinto  

1%(1%)'9%(9%)  
= 	 - 	 Hoito 

Suunnittelu 	 36 0/  32°! 
4%(4%) 	

0  -°  

Laajennus-  ja 
uusinvestoin- 

nit 
7%(14%) 	Ylläpitoja  

korvaus- 
investoinnit  
43 /(4j%)  

Hoito 	 - 
Hoidon rahoitustarvetta ovat laskeneet hoidon 
alueurakoiden kilpailuttamisesta saadut säästöt. 
Toisaalta tieverkon talvihoitoluokituksia 
joudutaan liikenteen tarpeista johtuen 
ohjelmakaudella paikoin nostamaan. Myös 
pysäkkikatosten hoidon siirtyminen asteittain 
Tiehallinnolle lisää talvihoidon kustannuksia. 
Talvihoito perustuu valtakunnallisiin talvihoidon 
toimintalinjoihin vuodelle  2004. 

Talvihoitoluokkien  määrät teillä  
Hoitotason  kuvaus  

___________________________ 
Talvihoito- 

 luokka  
Yhteensä  

[km]  
Pääosin paljajna  is 110  
Pääosin paljaina  1 782  

Keskitalvella lumipintaisena lB  938  
Pääasiassa lumipintaisena  II 2382  
Pääasiassa lumipintaisena  III 4520  

Talvihoitoluokkien maarät kevvtvävIilI 
Hoitotason  kuvaus  

_________________________ 
Talvihoito- 

 luokka  
Yhteensä 

[km]  
Hoidettu ennen aamuliikennettä  Kl  608  
Hoidetaan hieman myöhemmin  K2 70  

Nykyisten tievalaistusten omistussuhteiden 
muutokset saattavat lisäksi lisätä hoidon kus-
tannuksia. Vähäliikenteisten, mutta liikenteelli-
sesti erittäin tärkeiden, sorateiden hoidon tasoa 
nostetaan ohjelmakaudella. 

Päällystettyjen  teiden ylläpito  ja  korvaus- 
investoinnit  
Päällystetyillä  teillä ylläpidon  ja  korvausin-
vestointien  rahoitus pysyy vuoden  2003  tasolla. 
Toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon 
teiden taloudellinen pitoaika, jolloin tien kunto 
palautetaan aiempaa raskaammilla toimenpi-
teillä. Esitetty rahoitustaso mandollistaa etenkin 
pääteiden  ja  seututeiden  rakenteiden 
parantamisen lisäämisen. Liikennöitävyyden 
varmistaminen edellyttää ylläpidon keskit-
tämistä liikenteellisesti merkittävimpien teiden 
pintakunnon varmistamiseen. 

Sorateiden  ylläpito  ja  korvausinvestoinnit 
Soratiet  parannetaan pääasiassa sorateiksi. 

 Vain  muutama liikenteellisesti merkittävä soratie 
päällystetään parantamisen yhteydessä 
yhteishankkeena kuntien  ja  Työvoima-  ja 

 Elinkeinokeskusten  kanssa. 

Siltojen ylläpito  ja  kunnostus 
Siltojen kunto  on  viime vuosina heikentynyt 
nopeammin kuin niitä  on  korjattu. Peruskunnos-
tamisikään tulevien siltojen määrä kasvaa 
jatkuvasti. Teräsputkisiltoja joudutaan uusimaan 
merkittävässä määrin ohjelmakautena. Myös 
varsinaisten siltojen korjaamista lisätään. 

Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestoinnit  
Laajennus-  ja  uusinvestoinneilla  parannetaan 
nykyisiä liikenneolosuhteita eri tavoin. Nämä 
investoinnit ovat liikenneturvallisuutta, 
kevyenliikenteenolosuhteita, liikenteen suju-
vuutta  ja  ympäristöä parantavia hankkeita. 

Laajennus-  ja  uusinvestointeihin  käytettävissä 
oleva rahoitus  on  erittäin niukka, vaikka tiepiirin 
investointirahoitusosuuden onkin esitetty 
loppukaudesta hieman lisääntyvän. Pohjavesi-
suojaukset rahoitetaan valtakunnallisina 
teemapaketteina. 

Suunnitelmakaudella perustienpidon  laajennus- 
ja  uusinvestoinnit  suunnataan ensisijaisesti 
liikenneturvallisuuden kannalta tehokkaisiin 
toimenpiteisiin. Liikenneonnettomuuksia  on 
tienpidon  toimenpitein vaikea kokonaan estää, 
joten suunnitelmassa painotetaan myös 
onnettomuuksien seurauksien lieventämistä. 
Tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi liikenneympäristön pehmentämiset, 
kaiteiden rakentamiset  ja  parantamiset,  kevyen 
liikenteen väylät  ja  alikulut, liittymien  paran

-tamiset, yksityisteiden liittymien  järjestelyt, 
valaistukset  ja  nopeusrajoituksia tukevat 
toimenpiteet taajamissa.  

EU -rahoitus  tienpidossa 
Tiepiiri  ja  Etelä-Pohjanmaan liitto ovat tehneet 
ohjelmasopimuksen paikallisen elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä parantavien tiehankkeiden 
toteuttamiseksi . Euroopan aluekehitysrahaston 
tuki tiehankkeille  on  korkeintaan  25 %  julkisesta 
rahoituksesta. Ohjelmasopimuksen mukaisista 
hankkeista  on  käynnissä mt  7122 Kurejoki - 

 Alajärvi kevyenliikenteenväylän rakentaminen. 
Ohjelmakaudella  on  lisäksi valmistauduttu 
toteuttamaan ainakin: 
-  Mt 7560 Jokivarsi - Kaitavesi,  Alavus 
-  Pt 17385 Takaluomantie,  Kuortane 
-  Pt 17019 Sarviluomantie, lsojoki 
-  Pt 17873  Lassila - Pukkila - Koskela, Evijärvi. 
Hankkeiden toteutuminen edellyttää riittävän 
kansallisen rahoituksen saamista. 
Keski-Pohjanmaan  ja  Pohjanmaan liiton alueilla 
ei ole EU:n osittain rahoittamia hankkeita 
käynnissä  tai  näköpiirissä. 

Työllisyystyörahoitus tienpidossa 
Työllisyystyörahoitusta  saadaan elinkeinoelä-
män toimintaedellytysten kannalta merkittäviin 
tiehankkeisiin. Työllisyystyöohjelman hankkei-
den valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti 
hankkeen valmistumisen jälkeisiin välillisiin 
työllisyyden kasvusysäysvaikutuksiin. Tiehank-
keista tiepiiri neuvottelee vuosittain Työvoima - 
ja  Elinkeinokeskusten työvoimaosastojen 

 kanssa. Vuonna  2003 tiepiiri  sai työllisyys-
työohjelman mukaisiin hankkeisiin Pohjanmaan 

 TE  -keskukselta  0,53 M€  ja  Etelä-Pohjanmaan  

TE  -keskukselta  0,96 M€ .  Molempien  TE 
 keskuksien  kanssa  on  neuvoteltu useiden 

hankkeiden osarahoituksesta vuosille  2004 - 
2005. Työllisyyshankkeissa on osarahoittajana 

 lähes poikkeuksetta myös kunta  ja  tiepiiri, 
 joskus myös yksityinen yritys. Vaasan tiepiiri 

arvioi, että vuonna  2004  alkaa kaksi  tai  kolme 
osin työllisyystyörahoitteista tiehanketta 
kummankin  TE-keskuksen alueella. 

Muut rahoituslähteet 
Paikallisia liikenteellisiä tarpeita tyydyttäviä 
rakentamishankkeita toteutetaan myös osittain 

 tai  kokonaan muulla, pääasiassa kuntien 
rahoituksella. Näitä hankkeita ovat sorateiden 
palvelutason parantamiset päällystämällä, 
pienet kevyen liikenteen hankkeet  ja  muut 
maankäytön muutosten aiheuttamat tien 
parantamiset. 

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

 liikenneoloja  valtakunnallisesti merkittävillä 
väylillä. Vaasan tiepiirissä ei viime vuosina ole 
ollut käynnissä kehittämishankkeita. 

lnfra-ministerityöryhmä  on  saanut valmiiksi 
esityksensä hallituskaudella toteutettavista  ja 

 aloitettavista  hankkeista. Talouspoliittinen 
ministerivaliokunta asetti esityksen hankkeet 
kiireellisyysjärjestykseen. 

Vaasan tiepiirin alueella esitys sisältää 
hallituskaudella: 
. lnvestointihankkeista  Vt  8 Sepänkylän 

 ohikulkutien rakentamisen,  Vaasa  ja  Mustasaari. 
. Satamien  ja  terminaalien tieyhteyksien 
kehittämispaketissa mt  756  Kokkolan satamatie 

 ja  mt  701 Honkakylä -  Renko,  Seinäjoki, Ilmajoki. 
. Pääteiden liikenneturvallisuuden  paran

-tamispaketissa  vt  16  parantaminen Tervajoen 
kohdalla, Vähäkyrö, Isokyrö 
.  Kasvavien alueiden kehityksen tuke-
mispaketissa  vt  18  Seinäjoen pohjoinen 
ohikulkutie 
• Koulumatkojen  olosuhteiden parantaminen 
maaseututaajamissa -paketissa joukko pieniä 
hankkeita piirin alueelta. 

Hallituskauden ulkopuolelle jäivät  vt  19  Seinä-
joen itäinen ohikulkutien rakentaminen  ja vt  3 
Tampere  (Ylöjärvi) -  Vaasa  kehittäminen. 

Esityksessä eivät ole mukana piirin tärkeäksi 
katsomat pääteiden parantamishan kkeet kuten 

 Vt  19 Nurmo -  [apua, kt  68 Edsevö -  Pietarsaari, 
 Vt  8  parantaminen välillä  Pori - Vaasa  ja  Vaasa - 

 Kokkola.  
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Suunnitelman vaikutukset 

Ihmisten jokapäiväinen liikkuminen 
Tiestön hoidolla  ja  rakenteellisen kunnon  
ylläpidolla  turvataan ihmisten  jokapäiväisten 
liikkumisolosuhteiden  säilyminen suurimmalla 
osalla  tieverkkoa. 

Ajoneuvollikenteen  toimivuus  ja  palvelutaso 
säilyvät  pääteillä  kohtuullisen hyvänä, joskin  
kasvavilla kaupunkiseuduilla  liikenteen sujuvuus 
ruuhka-aikoina hieman heikkenee. Alemmalla  
tieverkolla  kelirikon aiheuttama haitta liikenteelle 
vähenee. Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden 
olosuhteet paranevat hieman, erityisesti 
koulujen läheisyydessä. Kevyen liikenteen 
järjestelyjen kehittäminen ei kuitenkaan vastaa 
odotuksia. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
tukeminen  
Tienpidon  toimin  suunnitelmakaudella  kyetään 
vastaamaan kuljetusten  toimintavarmuutta  kos-
keviin tarpeisiin suurimmalla osalla  tieverkkoa. 
Pääteiden liikenneolot  säilyvät pääosin hyvinä, 
mikä sallii täsmällisen kuljettamisen ajoittaisesta 

 ja  paikallisista  ruuhkautumisista  huolimatta.  

Vilkkailla pääteillä  ja  suurilla  kaupunkiseuduilla 
liikennemäärien  kasvu heikentää toiminta- 
varmuutta hieman nykyisestään. Yksittäisten  
päätieosuuksien talvihoidon  tason nostot paran-
tavat kuljetusten täsmällisyyttä. Alemmalla  
tieverkolla  kelirikon aikana rajoitetaan raskaita 
kuljetuksia hieman  viimevuosia  vähemmän. 

Alueiden kehittyminen 

Alueiden  kehittymisedellytykset  säilyvät ennal-
laan .Toimenpiteillä ei pystytä parantamaan  jo 

 nykyäänkin puutteellisia yhteyksiä  kasvavilla 
kaupunkiseuduilla.  Vasta ministeriryhmän  infra - 
paketissa olevien hankkeiden toteutuminen 
saisi aikaan alueiden  kehittymismandollisuuksia  
parantavia vaikutuksia.  

Liikenneturvallisuus 
Perustienpidon  laajennus-  ja  uusinvestointien 

 rahoituksen oleellisen  vähenemän  johdosta ei  
tiepiirille  asetettuja  liikenneturvallisuustavoitteita  
kyetä saavuttamaan. Liikennekuolemien lisään-
tyminen pyritään estämään.  Liikennemäärien  
kasvaessa  henkilövahinko-onnettomuuksien 
lisääntymisestä  vain  noin kolmannes pystytään 
estämään. Toimenpiteiden  painopisteenä  on 

 nopeusrajoituksia tukevat toimenpiteet  ja 
 ympäristön  pehmentäminen,  jotka pääsään-

töisesti tähtäävät onnettomuuksien seurausten 
lieventämiseen. 

Ympäristö 
Ihmisten elinympäristön viihtyisyys vähenee 
liikenteen lisääntymisen vuoksi  pääteiden  
varsilla  taajamaosuuksilla. Tieliikennemelu -
alueista  ongelmallisimpiakaan  ei pystytä 
suojaamaan, mutta  nopeusrajoituksilla  ja 

 päällysteratkaisuilla  voidaan  meluhaittoja  jonkin 
verran vähentää.  

Liukkaudentorjuntamenetelmien  kehittyminen  ja 
 suolauksen  vähentäminen sekä  pohjavesien 

suojaustoimenpiteet edesauttavat pohjavesien  
tilan paranemista. Tieverkon  elinympäristöjä,  
arvokkaita luonto-  ja  kulttuuriympäristöjä  sekä 
ekologisia yhteyksiä  pirstova  vaikutus ei 
lisäänny.  

Ajoneuvokannan  uudistuminen vähentää  pääs-
töhaittoja  liikenteen kasvusta huolimatta. Vas-
taavasti liikenteen keskittyminen  ja  sujuvuuden 
heikkeneminen lisäävät haittoja etenkin  
kaupunkiseuduilla.  

Teiden  estevaikutus  lisääntyy liikenteen  ja 
 koetun turvattomuuden lisääntyessä. Maan-

käytön suunnittelussa törmätään väistämättä  
liikenteellisiin  haasteisiin. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 

Tiestön kunnon heikkenemisen pysäyttäminen 
vähentää  tienkäyttäjän  ja  tienpitäjän 

 kustannuksia.  Jälkeenjäämää optimikuntoon  
nähden ei kuitenkaan kyetä kuromaan kiinni.  
Päätieverkko  paranee hieman, parantumisen 
vaikutukset  ajokustannuksiin  eivät ole 
merkittäviä.  

Tienpidon  keinoin ei voida liikenteen kasvusta 
johtuvaa liikenneonnettomuuksien lisään-
tymistä kokonaan estää. Sujuvuuden heikkene-
minen liikenteen lisääntyessä  ja  keskittyessä, 
lisää liikenteen  aikakustannuksia. Tieverkoston  
puutteet lisäävät hieman yhteiskunnan välillisiä 
kustannuksia, esimerkiksi kevyen liikenteen 
puutteet aiheuttavat  koulukyytien  tarvetta.  

SuuTátrra1 
SuiTitna kLtIi 
'aJk ene1ta 

iia Iiseen 
TIS:n ,akutiiet n4Ii TtS:i 

listenjokvnen 
IIukkLJnnen _________ __________ 
Bir1einoeIaTw 
toinintaedeIMen tticeninen - - 
PlLieiden kehittiinen  (J  
Uikenneti.vvallisuus  (J  
Ynpaistö  (J  
Yhteiskurtaloudellinen 
tehd&us __________ __________ 

©  Tilanne parantunut  

Tilanne heikentynyt  

©  

Maakuntaliittojen  kannanotot 

Alueiden kehittämisestä annetun  lain 9 §:n 
 mukaisesti Vaasan tiepiirin alueella sijaitsevien 

maakuntien liitot antavat lausunnon tiepiirin  
toimintasuunnitelmasta.  Liittojen lausunnot 
edellisestä Vaasan tiepiirin toiminta-  ja 

 taloussuunnitelmasta  on  huomioitu tämän 
suunnitelman teossa  ja  liittojen kanssa  on  

neuvoteltu suunnitelmaa tehtäessä.  Tienpidon 
linjaukset  ja  suuret hankkeet ovat olleet esillä 
myös maakuntien ohjelmien  ja  niiden  
toteuttamissuunnitelmien  valmistelun yhtey-
dessä.  Liitoilta  on  saatu seuraavat  evästykset  
tiepiirin  TTS:aan:  

Etelä-Pohjanmaan liitto  
Maaseutualueiden  tieverkon riittävä palvelutaso 

 on  tärkeä elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
 ja  palvelujen saatavuuden kannalta. Myös 

liikenneturvallisuuden  ja  toimivien  joukkolii-
kenneyhteyksien  tarpeiden  huomioiminen  koko 

 maakunnan alueella  on  tärkeää. 
Liitto katsoo keskeisiksi  investointihankkeiksi 
-  Vt  19  Seinäjoen itäisen ohikulkutien  raken

-tam  i  nen 
-  Vt  18  Seinäjoen Pohjoisen ohikulkutien  raken

-tam  i  nen 
-  Vt  19  Nurmo - Lapua  parantaminen  
-  Vt  18  Ähtäri -  Multia  oikaisun rakentaminen. 

Pohjanmaan liitto 
Maakunnassa panostetaan toimivaan, nopeita 

 ja  tarkkoja kuljetuksia  mandollistavaan 
yhdyskuntarakenteeseen.  Tehokas  ja  älykäs  
liikennejärjestelmä  on  tarpeellinen, jotta 
maakunta  integroituisi  muuhun maailmaan. 
Suurempien taajamien  liikennejärjestelmiä  on 

 kehitettävä siten, ettei pullonkauloja pääse 
muodostumaan. Maaseudun yhteydet  on  niin 
ikään turvattava.  Vt  8 on  saatava euroop-
palaiseen  TEN  -verkkoon. Liitto katsoo keskei-
seksi  investointihankkeeksi  Vt  8  Sepänkylän 

 ohikulkutien rakentamisen. 

Keski-Pohjanmaan liitto 
Liitto pitää tärkeänä, että  tiepolitiikassa  
huomioidaan  pääliikenneväylien  ohella myös  
alempiasteinen  ja  vähäliikenteinen  tiestö.  
Perustienpidosta  pitää voida huolehtia. Liitto kat-
soo keskeiseksi  investointihankkeeksi  Kokkolan  
satamatien  rakentamisen. Tärkeimmäksi  
kehitettäväksi  tieksi liitto katsoo valtatien  8.  

Tiepiirin toiminta 

Vaasan  tiepiiri  on  yksi  Tiehallinnon 
tulosyksiköistä.  Tiepiirin toiminnasta vastaa  
tiejohtaja Tiehallinnon  asettamien tavoitteiden 

 ja  resurssien mukaisesti. Tiepiirin toimintaa 
ohjaavat  Tiehallinnon  arvot  ja  visio sekä niiden 
pohjalta muodostettu  toimintastrategia.  Lisäksi  
Tiehallintotasolla  on  määritelty strategiat 
seuraaville tuote-  tai  prosessikohtaisille  osa - 
alueille:  asiakkuus,  tie-  ja  liikenneolojen  
tavoitetila,  hankinta,  tiedonhallinta,  osaamisen 
kehittäminen,  liikennekeskus  ja  T&K.  

Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaiden 
tarpeet. Mielipiteet  ja  odotukset analysoidaan 

 ja  ne otetaan huomioon toiminnan suun-
nittelussa. Toimintaympäristön,  elinkeino-
elämän  ja  yhteiskunnan tarpeiden kehittyminen 
muodostaa tärkeän tekijän,  jota  pyritään  
luotaamaan  yhtenä suunnittelun  lähtökoh-
tana.Toisaalta  yhteiskuntarakenteen kehittymis-
tä pyritään tukemaan yhdessä muiden  
toimijoiden  kanssa.  
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Merkittävimmät hankkeet  
Vt  8 Sepänkylän ohikulkutie, Vaasa  ja Vt  18  Seinäjoen pohjoinen  ohikulku, 	Vt  19 Nurmo - Lapua yhteysvälin  
Mustasaari 	 Seinäjoki 

	
parantaminen,  Nurmo, Lapua  

Valtatie  19  palvelee Seinäjoen  ja  Lapuan 
kaupunkiseutujen maankäyttöä  ja  etinkei-
noelämää  sekä pitkämatkaista liikennettä. 
Liikennemäärä  on  parannettavalla  osalla  8650-
10400  ajon./vrk.  Nykyisen tien geometria 
yhdessä suuren liikennemäärän kanssa 
aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuudelle  ja 

 liikenneturvallisuudelle.  Välille Nurmo-Lapua 
rakennetaan kaksi keskikaiteella erotettua 
kapeaa nelikaistaista ohitusosuutta yhteensä 

 3,5 km  matkalle.  Välille rakennetaan myös 
Koveron eritasoliittymä  ja  Honkimäen 
eritasoliittymää täydennetään.  Lisäksi osuuden 
muut liittymät parannetaan turvallisemmiksi  ja 

 rakennetaan tarvittavat yksityistiejärjestelyt. 
Hankkeen kustannusarvio  on 4,9 M€.  

Valtatie  8  palvelee Vaasan kaupunkiseudulla 
sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että 
kaupunkiseudun maankäyttöä  ja  elinkei-
noelämää. Liikennemäärä  on 8 000-14 000 

 ajon./vrk. Ohikulkutietä  rakennetaan noin  7,3 km 
 välille Kotiranta-Stormossen.  Hankkeeseen 

sisältyy kolme eritasoliittymää, tarvittavat 
pohjavesi-ja  melunsuojaukset,  tarvittavat  tie-ja 

 katujärjestelyt  sekä kevyenliikenteenväylät  ja 
 kevyen liikenteen eritasoratkaisut. Hankkeen 

kustannusarvio  on 25 M€.  
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Mt 756  Kokkolan  satamatie,  Kokkola  

Kokkolan satamaa  on  viime vuosina kehitetty 
voimakkaasti. Satama-alueelle ei nykyisin 
kuitenkaan ole kunnon tieyhteyttä, vaan liikenne 
joutuu käyttämään asuinalueiden  ja  keskustan 
läpi kulkevia katuyhteyksiä. Laajuudeltaan 
karsittu hanke sisältää  4,4 km  pitkän tieyhteyden 
rakentamisen valtatieltä  8  Kokkolan satamaan. 
Rakennettava seututie yhdistää satama-alueen 
päätieverkkoon. Lisäksi hanke sisältää tarvit-
tavien katujen, kevyenliikenteenväylien, 
pohjavesisuojauksen  ja  meluesteiden  rakenta-
misen. Hankkeen kustannusarvio  on 9,3 M€.  

Vt  18 Vaasa-Jyväskylä  on  osa  runkotieverkkoa. 
 Nykyinen tieyhteys kulkee Seinäjoen kohdalla 

osin katuverkkoa pitkin. Valtatie  on  heik-
kotasoinen.  Sillä  on  kaksi rautatien tasoristeystä, 
joista toinen  on  Vaasan tiepiirin vaarallisimpia 
tasoristeyksiä. Liikennemäärä  on  nykyisellä 
yhteydellä  6800-1 7300  ajon ./vrk  ja 

 liikennemäärän  oletetaan kasvavan  30-45  % 
 vuoteen  2020  mennessä. Hankkeeseen kuuluu 

puuttuvan tieyhteyden noin  6 km  rakentaminen 
välillä Kiikku-Pultra. Hankkeeseen sisältyy myös 
rautatien alikulun  ja  Seinäjoen oikaisukanavan 
ylittävän  sillan  rakentaminen sekä tarvittavat  tie- 
ja  katujärjestelyt.  Hankkeen kustannusarvio  on 
8M€. 
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Vt  19  Seinäjoen itäinen  ohikulku,  Seinäjoki 

Nykyinen valtatieyhteys kulkee osin katuverkon 
kautta. Katuverkko,  jota  valtatieliikenne  käyttää, 

 on  erittäin ruuhkainen. Valtatietä  19  parannetaan 
rakentamalla Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
valtatielle  18  saakka. Uusi tieyhteys  on  noin 

 11 km  pituinen. Hankkeeseen sisältyy myös 
kaksi rautatien eritasoista risteystä, tarvittavat 

 tie-  ja  katujärjestelyt, kevyenliikenteenväylät  ja 
 yksityistiejärjestelyt.  Hankkeen kustannusarvio 
 on 14,5 M€. 
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Kokkolan  satamatie  

Vaasan  tiepiiri 
Korsholmanpuistikko  44 

VP  
TIEHALLINTO  65101  VAASA 

Puhelinvaihde:  0204 22 157  

Sähköposti: vaasan.tiepiiri@tiehallinto.fi  
Internet:  www.tiehallinto.fi  

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:  
Tiejohtaja Juhani Salonen  
puh.  0204 22 7500 

 Suunnittelupäällikkö  Anders  Östergård 
puh.  0204 22 7507  
Esikuntapäällikkö Aira Korhonen  
puh.  0204 22 7503 

 Insinööri Vesa Leino 
 puh.  0204 22 7595  

Maaliskuu  2004  
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