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Tienpitoa  asiakkaita  kuunneLLen  
rahoituksen  sallimissa  rajoissa 

Vaasan tiepiirin toiminta-  ja  talous- 
suunnitelma  (ITS)  vuosille  2008-2012 
on  asiakirja, jossa Vaasan tiepiiri esit-
tää näkemyksensä tienpidon toimen-
piteistä liikenne-  ja  viestintäministe-
riön  ja  Tiehallinnon  tavoitteiden sekä 
rahoituskehysten mukaisesti. Tämän 
ohjelman ulkopuolelle  jää  siis paljon 
tarpeellisia hankkeita  ja  toimenpiteitä. 

Valtakunnallisesti päätieverkon toimi- 
vuus  ja  onnettomuudet ovat olleet voi- 
makkaasti  esillä, mutta niin ovat olleet 
myös perustieverkon palvelutaso  ja  
kevyen liikenteen tarpeet. Ruuhkautu- 
mista  ja  liikenteellisiä  pullonkauloja  on 

 yhä enenevässä määrin myös Vaasan tiepiirin tiestöllä.  1960 -luvulla 
rakennettu päätiestö ei enää vastaa nykyajan liikenteen tarpeita, vaan 

 se  vaatii laajaa uudistusta. Tienpidon tulevaisuuden linjauksista 
odotetaan kannanottoa liikennepoliittisen selonteon yhteydessä 
keväällä  2008.  

Valtionhallinnon ohjelmissa  on  Vaasan tiepiiristä ollut esillä kolme isoa 
hanketta, joiden eteenpäin viemiseen piiri valmistautuu. Nämä ovat 
valtatie  8  Sepänkylän ohikulkutie  ja  valtatie  19  Seinäjoen itäinen 
ohikulkutie sekä Vaasan  ja  Hämeen tiepiirien yhteinen yhteysvälihanke 
valtatie  3  välillä Ylöjärvi —Vaasa.  Kaikista näistä  on  suunnittelu käynnissä 

 ja  rahoituksen toivotaan varmistuvan nykyisen hallituskauden aikana. 

Vaasan tiepiirin alueella tienkäyttäjät toivovat etenkin kevyen liikenteen 
väyliä  ja  huonokuntoisten sorateiden parantamista. Näihin haasteisiin 
tiepiiri pyrkii vastaamaan käytössä olevan rahoituksen rajoissa  ja  yhteis-
työssä kuntien, maakuntaliittojen  ja TE-keskusten kanssa. Kevyen liiken-
teen väylissä pääpaino  on  koulumatkojen  turvallisuuden lisäämisessä. 
Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan myös automaattisen  no

-peusvalvonnan  lisäämisellä, tieympäristön pehmentämisellä  ja  nopeus-
rajoitusten avulla. 

Yhteistyökumppaneiden palaute suunnitelmasta  on  meille tärkeä, jotta 
voimme kohdistaa toimenpiteitä entistä tehokkaammin. Tienkäyttälien 
tarpeet  ja  maankäytön kehittyminen pyritään ottamaan huomioon mah-
dollisimman hyvin toimenpiteitä suunniteltaessa. Toivottavasti tämä 
suunnitelma edistää edelleen vuoropuhelua tiestön tilasta  ja 

 kehityksestä. 

-  

Mauri Kimpimäki 
 tie  joh  ta ja  

Tiehallinnon  palvelu- 
lupaus  internetissä 

Tiehallinnon palvelutupaus  kertoo asiakkail-
lemme, millaista palvelua  ja  palvelun laatua 
Tiehallinnolta voi realistisesti odottaa. Palvelu- 
lupaus  on  Tiehallinnon internetsivuilla  osoit-
teessa www.tiehallintoii/palve(ulupaus. Sa-
malla sivulla  on  palautelomake,  jolla voi antaa 
palautetta sekä palvelulupauksesta että  Tie- 
hallinnon toiminnasta yleensä. 

Ota yhteyttä 
VAASAN  TIEPIIRI  
Tie  johta  ja  
Mauri Kimpimäki,  puh.  0204 22 7500 

 mauri.ki  m  pimakitiehalli ntofi  

Suunnittelupäällikkö 
Veijo Voutilainen,  puh.  0204 22 7523 

 veijo.voutilainen@tiehallinto.fi  

Talouspäällikkö 
Vesa Leino,  puh.  0204 227595 

 vesa.leino@tiehaltinto.fi  

Tienpidon  ohjelmointi 
Tanja Puikkonen,  puh.  0204 22 7557 
tan  ja.puikkonen@tiehallinto.fi  

Yltäpidon  ohjelmointi 
Arvo Lähde,  puh.  0204 22 7590 

 arvo.lande@tiehallinto.fi  

Liikenneturvallisuus  
Kjell  Lind,  puh.  0204 22 7599 

 kjell.lind@tiehallinto.fi  

Tiealoiteasiat  
Jarmo  Salo,  puh.  0204 227597 

 jarmo.salo@tiehallinto.fi  

Tiehatlinnon asiakaspalvetu,  
puh.  020690300 
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Kooa  Mikko  Kakela 

Tienpito  

Vaasan tiepiirin vuosien  2008-

2012  kehysrahoitukseLla  pyri-
tään varmistamaan tiestön päi-
vittäinen liikennekelpoisuus  ja 

 säilyttämään  sen  nykyinen kun-
to. Perustienpidon alueellisia 
investointeja voidaan toteuttaa 

 vain  muutama hanke. 

Elinkeinoelämän tarpeita tukevia  a  tu
-eellisia  investointeja ei voida toteuttaa 

juuri ollenkaan. Työllisyysvaroin raken-
nettavat hankkeet, jotka tukevat työlli-

syyttä  ja  elinkeinoelämää, ovat vähene-
mässä entisestään pariin kolmeen 

hankkeeseen. Puuhuollon turvaamis-
määrärahaUa toteutetaan kolme sora-
tiehanketta. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan li-
säämällä automaattista nopeusvalvon-

taa, tekemällä paikallisia nopeusrajoi-
tusmuutoksia, toteuttamalla täristäviä 
keski-  ja  reunaviivoja päällysteiden 

 uusimisen yhteydessä vilkkaimmilla 

tieosuuksilla sekä toteuttamalla tilus-

vaihtoja  ja  yksityisteiden  järjestely- 
suunnitelmia. Tievalaistusta lisätään 

vilkkaimmin liikennöidyille tieosuuk-

sille  ja  vanhaa tievalaistusta sanee-
rataan vuosittain laadittavien ohjelmien 

mukaan. Alueellisten  ja  seutukuntakoh-

taisten liikenneturvaltisuussuunnitel
-mien laadintaa  jatketaan. 

Keskikaiteellisia ohituskaistahank-

keita,  joilla voitaisiin vähentää vakavia 
kohtaamisonnettomuuksia, ei voida 

käytettävissä olevalla rahoituksella 

käynnistää. 

Liikenteen kasvu lisää paikoin onnetto-

muuksia  ja  jonoja vilkkaimmilla teillä. 
Melulle altistuneiden asukkaiden mää-
rä  ja  pohjavesien suojaustarve  kasvaa 

hieman entisestään. 

Maanteiden hoidon taso säilytetään  ny
-kytasolla.  Päivittäinen tiikennöitävyys 

säilyy päätieverkolla kohtuullisena  ja 
 alemmalla tieverkolla tyydyttävänä  ja 

 osin  vain välttävänä.  Hoidon kustan-
nukset pysyvät nykyisellä tasolla  tai 

 nousevat hieman. 

Ylläpito-  ja  peruskorjaukset  m itoitetaan 

 kestävän tienpidon mukaisesti. Tiever-
kon palvelutaso  ja  rakenteellinen kunto 

säilytetään pääosin nykyisellä tasolla. 
Päällystettyä tieverkkoa parannetaan 
vuosittain  350  -  15O km. Sorateiden 

runkokelirikkoa  poistetaan  vain perus-

tuotannolle tärkeimmillä tieosuuksilla. 
Käytettävissä olevalla rahoituksella ei 

pystytä poistamaan alemman tieverkon 

pintakelirikko-ongelmia. Siltojen kunto 
heikkenee vielä vuosina  2008-2009,  

mutta heikkenemistä hidastetaan lisää-

mällä peruskorjausten rahoitusta vuo-

teen  2009  mennessä. Myös varusteiden 

 ja  laitteiden ylläpidon menot kasvavat. 
Investointien viivästyminen luo lisää 

tarvetta toteuttaa pieniä liikenneympä-
ristön parantamistoimenpiteitä. Rahoi-

tus säilyy suunnitelmakaudella noin  25  

miljoonassa eurossa. 

Perustienpidon  investointeihin käytet-

tävissä oleva valtion alueellisten inves-
tointien rahoitus pysyy edelleen tarpei-

siin nähden alhaisella, noin kanden 

miljoonan euron, tasolla. Investoinnit 
ovatkin tiepiirissä erittäin vähäiset  ja 

 tiestön kehittäminen  on  lähes pysähty-
nyt. Vuonna  2007  aloitettu teemahan-

ke, valtatie  i8  Seinäjoen pohjoisen 
ohikulkutien rakentaminen, jatkuu  ja 

 hanke valmistuu vuonna  2009.  Lisä-
budjetissa annetulla rahoituksella saa-
daan kouluteeman neljä käynnistämä-
töntä kevyen liikenteen väylä -hanketta 

toteutettua. 

Maakuntien suunnitelmissa  ja  toteutta-
misohjelmissa  esitettyjä hankkeita ei 
voida toteuttaa toivotulla tavalla. 

Liikenteen hallintaa toteutetaan pää-

asiassa nykyisessä laajuudessaan. Lii-
kennehäiriöiden haltintaa parannetaan 
tekemällä tärkeimmitle päätiejaksoille 

varareittisuunnitelmia  ja  tehostamatla 

sidosryhmäyhteistyötä  alueellisessa 

viitoitus-  ja  opastussuunnittelussa. 

 Automaattisen nopeusvalvonnan oh-

jelma päättyy vuonna  2008.  

Vaasan tiepiirin tieverkon  kehittämis
-hankkeista ei ole vielä rahoituspäätök-

siä. Piiri kuitenkin valmistautuu Sepän- 
kylän ohikulkutien  ja  Seinäjoen itäisen 

ohikulkutien rakentamisen aloittami-

seen ohjelmakauden loppupuolella. 

Vt:n  3  parantamisen suunnittelu, välillä 

Ylöjärvi—Vaasa,  jatkuu yhteistyönä 

Hämeen tiepiirin kanssa. 
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Vuonna  2008  käynnissä olevat  tai  alkavat hankkeet  

Hankenro  Hankkeen nimi 	 I  Tiet  

5087  Barkamon alikulkukäytäva  673 
4790  Hutmi - Ruto  6871 
3047  Turun piirin  raja  - Backliden  8 
5046  Tuurin  liittymäjärjestelyt  18,7054 
9300  Molpeströmsbro,  V-679 6732 
25  Seinäjoen pohjoinen ohikutkutie (teemaohjelma)  18  
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Hankenro  I  Hankkeen nimi 
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Kultanmutka - Hoisko klj (kouluteema) 
Kivihuhdan paikallistie  17800  (työll.) 
Terveyskeskus - Bränrian ku  
Mt 6981  Nurmo - Uittoo jk+pp-tie  (kouluteema) 
Pännälsten kij (kouluteema) 
Ämmälän paikallistie (työll.) 
Valtaala - Pelma  rakenteen parantaminen sekä Vattaalan alikulku 
Raippaluodon kij 
Keronkylän  kohdalla kl1 (kouluteema) 
Napustanmäen klj (kouluteema) 
Tiistenjoen  kohdan klj (kouluteema) 
Mäkisenmäki - Murronneva klj (kouluteema) 
Hirvijoki- Lakaluoma (teemaohjelma) 
Karijoki - Teuva (teemaohjelma) 
Kaitavesi - Killinkoski (teemaohjelma)  
Teerijärven klj 
Kotirannan kiertoliittymä 
Toholammin turvajärjestetyt 

 Kansanopisto - Kaustinen klj 

16,17689 

17800 

673 

6981 

17934 

17353,1739 

18 

724 

66 

701 

66 

66 

7112 

687 

7056 

7430 

8,724 

63,775 
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Ala  järvi 
Atahärmä 
Maalahti 
Nurmo 
Pedersöre 

 Seinäjoki 
Isokyrö, Ylistaro 
Mustasaari 
Lapua 
Ilma joki 
Lapua 

 Alavus 
Lapua 
Kari joki, Teuva 
Alavus 
Kruunupyy 

 Vaasa 

 Toholampi 
Kaustinen  

Vuosina  2009-2012  ehdolla olevia hankkeita 

5061  Liittymäjärjestelyt  Lapuan keskustassa  66 0,8  Lapua  
4913  Esso  - Kuivasnikkola klj  17407 i,6  Ilmajoki  
5034  Pohjantie - ltä-Ähtärintie ku  i8,68 0,3  Ähtäri  
5013  Nurmo- Lapua ohituskaistatie (teemaohjelma)  19 11,0  Lapua, Nurmo  
5080  Merikaarron klj  717 0,5  Vähäkyrö  
1024  Koura -Veneskoski iS  1,5  Nurmo  
4895  Lentokentäntie - Pada klj  715 1,3  Mustasaari  
4901  Himangan keskusta  8 1,4  Himanka  
5058  Jurvan  keskusta  689,1739 0,4  Jurva  
1026  Kälviän  kohdan ku  28 0,3  Kälviä  
4962  Keisala - Simpsiöntie  oikaisu  7041 0,5  Lapua  
1014  Vaasan yhdystien jatke meluntorjunta (teemaohjelma)  724 1,5 Vaasa 

6024  Länttä  - Härkäneva  18097 1,0  Kälviä, Toholampi,  Ullava  
1025  Riskunmäen alikulkukäytävä  694 0,2  Seinäjoki  
5071  Onkilahti - Isolahti  724 7,5 Vaasa 

4700  Vassor - Kärklax  8 4,0  Vöyri-Maksamaa, Mustasaari  
6057  jepuan  keskusta  7323 0,3  Uusikaarlepyy  
5124  Teuvan  keskustan klj  67 0,6  Teuva  

4993  Riippi -  Kauhajoen  raja  klj  ja  ytj  67 0,4  Teuva  
6o6  Halsuan  keskusta  751,753 0,2  Halsua  
1005  Pelnian kiertoliittymä  18 0,4  Ylistaro  
5750  Skarpängsvägen  673,6761 0,5  Närpiö  
5001  Vitbergtin pohjavesisuojaus (teemaohjetma)  8 0,5  Närpiö  
5074  Kokkolan kiertoliittymä  8 3,6  Kokkola  
5090  Ahonkylän liittymäjärjestelyt  67 1,5  Ilmajoki, Seinäjoki  
1009  Pöyhösenkankaan pohjavesisuojaus (teemaohjelma)  19 0,8  Ylihärmä, Alahärmä  
4701  Evijärvi -  Kaustinen  63 3,0  Evijärvi,Kaustinen,  Kruunupyy  
3048  Brännback  - Pirttikylä + Pirttikylän  keskusta  8 3,5  Närpiö  
9301  Skalörflärdin  silta,  V-875 7240 0,8  Mustasaari  
4789  Kirkonsillan  parantaminen  V-685 17305 0,4  Kurikka  
1016  Kylkkälä meluntorjunta (teemaohjelma)  i8 0,1  Isokyrö  
1019  Aspinmäen  liittymä  18 0,3  Töysä  
1020  Pietarsaaren satamatie  68 9,0  Pietarsaari, Pedersöre  
1008 Kt 67  llmajoki -  Seinäjoki ohituskaistat (teemaohjelma)  67 2,7  llmajoki  
1022  Aronkylän  alikulku  6 0,3  Kauhajoki  
6002  Kannuksen sisääntulotien kiertoliittymä  28 0,5  Kannus 

klj 	kevyen liikenteen järjestelyt 
ytj 	yksityistiejärjestelyt  
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Talvihoito  maanteillä  1.10.2007  alkaen  

Pallas la  pitävä, läpi  talven suolattava.  

Pallas,  läpi  talven suolattava,  öisin mandollisesti lievää  liukkautta. 

 Osin  lumipintainen, pakkaskelillä suolaamaton.  

Toiminta-  a  tatoussuannitetma  2008-2012  
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Vt  8 Sepänkylän ohikulkutie (Vaasa,  Mustasaari) 
(Vaasan pohjoinen sisääntulotie) Ohikulkutietä rakennetaan  
fl. 7,3 km  välille Kotiranta—Stormossen.  Hankkeeseen sisältyy neljä 
eritasoliittymää, joista yksi  on  suuntaisliittymä,  tarvittavat  tie-  ja  
katujärjestelyt,  kevyen liikenteen väylät  ja  eritasoratkaisut  sekä 
tarvittavat pohjavesi-  ja  melusuojaukset.  Hankkeen kustannusarvio 

 on 46,0 M. 
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Vt  3 Tampere—Vaasa 
Tam  pere—Vaasa  yhteysvälin  merkittävimmät kehittäm iskohteet 
Vaasan tiepiirin puolella ovat  tie-  ja  risteysjärjestelyt  Vt  3/Vt  18 

Laihialla  ja Vt  3/vt  19  Jalasjärvellä. Keskikaiteellisia ohituskaistoja 
 rakennetaan kaksi osuutta Jalasjärven eteläpuolelle. Lisäksi 

toteutetaan pienempiä ympäristö-, turvallisuus-  ja  kevyen 
liikenteen järjestelyjä useissa eri kohteissa yhteysvälillä.  Koko 

 yhteysvälin  1 -vaiheen kustannusarvio  Ofi  ilo  M€.  

Vt  19  Seinäjoen itäinen  ohikutkutie  
Valtatietä  19  parannetaan rakentamalla Seinäjoen itäinen ohikulkutie 
Rengonkylästä Nurmoon saakka. Uusi tieyhteys  on  noin  15 km  pitui-
nen. Hankkeeseen sisältyy kaksi rautatien risteyssiltaa  ja  viisi eritaso-
liittymää. Lisäksi tehdään tarvittavat  tie-  ja  katujärjestelyt,  kevyen 
liikenteen väylät  ja  yksityistiejärjestelyt.  Hankkeen ensimmäisen 
vaiheen kustannusarvio  on 45,0 M€  

Vt  19 Nurmo—Lapua  
Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy kaksi  2,8 km  ohitus-
kaistaosuutta  (2+2  kaistaa) keskikaiteella erotettuna, eritasoliittymän 
rakentaminen, kanden eritasoliittymän täydentämiset, ajoneuvo-  ja  kevyen 
liikenteen alikulun rakentaminen sekä tarvittavat liittymäjärjestelyt  ja  
yksityistiejärjestelyt.  Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio  on  ii,o  M€. 

 Toiseen vaiheeseen sisäLtyy nykyisen  2+2  kaistaisen  tieosuuden jatkami-
nen  ,i  km  osuudella keskikaiteellisena. Hankkeen toisen vaiheen 
kustannusarvio  Ofl  4,7 M€  

Vaasan  tiepiiri  
PL 93, 65101 Vaasa,  puhelinvaihde  0204 22 11 

www.tiehallinto.fi/vaasa  

TIEHALLINTO  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
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