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Alkusanat

Tämä alustava yleissuunnitelma on laadittu osana Vaa-
san satamatien ja Vähäkyröntien välisen yhteyden ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). 
Jatkossa hankkeessa laaditaan maantielain mukainen 
yleissuunnitelma.

Hankkeesta vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) Liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualue. YVA-menettelyn yhteysvi-
ranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa  ja alustavan yleissuunnitelman laati-
misessa konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja alustavan 
yleissuunnitelman laatiminen ovat Euroopan unioinin 
osittain rahoittama hanke.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja alustavan 
yleissuunnitelman laatimista ohjaavaan hankeryhmään 
ovat kuuluneet:
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infra-

struktuuri
 ▫ Ari Perttu
 ▫ Eeva Kopposela

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö ja luon-
nonvarat
 ◦ Niina Pirttiniemi

• Vaasan kaupunki 
 ◦ Harri Nieminen, (pois 10 – 12/2014)
 ◦ Päivi Korkealaakso, (hankeryhmän jäsen 

10 – 12/2014)
 ◦ Pertti Hällilä

• Mustasaaren kunta
 ◦ Mikael Alaviitala
 ◦ Hans Hjerpe

• Pohjanmaan liitto
 ◦ Tero Voldi
 ◦ Ann Holm

• Liikennevirasto
 ◦ Jukka Peura

• Österbottens svenska Producentförbund 
 ◦ Stefan Thölix, (1/2015 saakka) 
 ◦ Jan-Ove Nyman, (1/2015 alkaen)

• Ramboll Finland Oy
 ◦ Klas Hytönen
 ◦ Jari Mannila
 ◦ Sari Kirvesniemi
 ◦ Reetta Suni, (4/2015 saakka), 
 ◦ Riina Känkänen, (4/2015 alkaen) 

Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkönä on ollut Klas 
Hytönen, YVA-vastuuhenkilönä Jari Mannila, projekti-
koordinaattorina Reetta Suni (4/2015 saakka) ja Riina 
Känkänen (4/2015 alkaen) sekä tiensuunnittelun pää-
suunnittelijana Sari Kirvesniemi. Lisäksi työhön ovat 
osallistuneet Elina Kalliala (maisema ja kulttuuriympä-
ristö), Kaisa Mustajärvi ja Tiina Virta (luontovaikutukset), 
Juha Kiiski (linnusto), Simo Loukonen (maa- ja kalliope-
rä), Päivi Paavilainen ja Thomas Banafa (vesistöt, tul-
vasuojelu), Anne Vehmas ja Venla Pesonen (sosiaaliset 
vaikutukset ja vuoropuhelu), Jukka Räsänen (liikenne), 
Jukka Ristikartano (liikenne, hankearviointi), Jari Hosio-
kangas (melu ja päästöt), Marko Mäenpää (kuljetukset 
ja satamalogistiikka), Merja Autiola (sulfiittimaat), Laura 
Lehtovuori (kartat) sekä Aija Nuoramo (raportin taitto ja 
havainnollistaminen). Alikonsulttina työssä ovat toimineet 
Tore Granskog (kiinteistövaikutukset) ja Antti Meriläinen 
(vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön) 
Landpro Oy:stä.
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Sanasto ja lyhenteet

dB: Desibeli eli äänenpainetason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen.
GTK: Geologinen tutkimuskeskus.
ELY-keskus: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
epäsuora vaikutus: Hankkeen vaikutus, joka ei aiheudu suoraan hankkeesta vaan vaikutusketjun kautta.
eritasoliittymä: Kahden tai useamman liikenneväylän liittymis- tai risteämiskohta, jossa liikenne voi siirtyä 

eri tasossa kulkevalta väylältä toiselle erilaisin ramppijärjestelyin.
hankeryhmä: Hankkeesta vastaava on muodostanut YVA-menettelyä varten hankeryhmän vaikutusalu-

een viranomaisista. Hankeryhmä ohjaa alustavan yleissuunnitelman, YVA-menettelyn ja 
yleissuunnitelman laadintatyöt.

hankevastaava: Taho, joka haluaa toteuttaa YVA-menettelyn kohteena olevan hankkeen ja joka vastaa 
YVA-menettelyn toteutuksesta.

herkkyystarkastelu: Kannattavuuslaskelmassa arvioidaan tekijöitä, joita ei tunneta riittävästi tai jotka ovat muu-
ten epävarmoja. Herkkyystarkasteluksi kutsutaan keskeisempien epävarmuustekijöiden vai-
kutusten arviointia. 

hulevesi: Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai 
sulamisvesi.

hyöty-kustannussuh-
de (HK-suhde):

Hyöty-kustannussuhde vertaa uuden tai parannetun tien tuottamia hyötyjä hankkeen inves-
tointikustannuksiin. Jos säästöt ovat investointeja suuremmat, on HK-suhde yli yhden ja 
hanke on rahamääräisten vaikutusten osalta kannttava. 

IBA-alue: Kansainvälisesti arvokas linnustoalue (Important Bird and Biodiversirty Area)
IVAR: Tieverkon investointihankkeiden arviointiohjelmisto, joka on suunniteltu käytetttäväksi en-

sisijaisesti hanketason eri suunnitteluvaiheiden apuvälineenä. Ohjelmistoa käytetään myös 
tiehankkeita koskevan päätöksenteon tukena. IVAR:in laskentaprosessit kattavat mm. toimi-
vuuden, turvallisuuden, ympäristövaikutusten sekä yhteiskuntata lou dellisen kannattavuuden 
laskennan. 

KVL: Keskimääräinen vuorokausiliikenne
SEKV: Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkko
sulfidi- ja sulfaatti-
maat

Rikkipitoiset sulfidimaat muodostuivat vuosituhansia sitten merenpohjan eloperäisestä ai-
neksesta, josta vapautuneet rikkipitoiset sulfidit sitoutuivat merenpohjan savikerroksiin. 
Maankohoamisesta johtuen sulfidimaat ovat alttiina ilman hapen vaikutukselle. Happi muut-
taa sulfidit rikkihappoa muodostavaksi sulfaatiksi ja samalla sulfidimaa muuttuu hapanta 
valuntaa aiheuttavaksi sulfaattimaaksi.

suora vaikutus: Suoraan hankkeesta aiheutuva vaikutus
suunnittelualue: Tässä hankkeessa suunnittelualueella tarkoitetaan tiealuetta, jolle yleissuunnitelma tullaan 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen laatimaan. 
SYKE: Suomen ympäristökeskus
Tasoliittymä: Kahden tai useamman liikenneväylän liittymis- tai risteämiskohta, jossa liikenne voi siirtyä 

väylältä toiselle samassa tasossa. Tieliikennelainsäädännössä risteys tarkoittaa samaa kuin 
tasoliittymä. 

VASEK: Vaasanseudun Kehitys Oy
VAT: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
VTT: Teknologian tutkimuskeskus

yleissuunnitelma: Tien yleissuunnitelma on maantielakiin ja -asetukseen perustuva lakisääteinen suunnitelma. 
Yleissuunnitelmassa määritetään tien likimääräinen sijainti ja tilantarve sekä suhde nykyi-
seen ja tulevaan maankäyttöön, tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, hankkeen vaikutuk-
set ja alustava kustannusarvio sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.
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Tiivistelmä 
Suunnittelualue ja tarkasteltava tiehanke sijaitsee Vaa-
san kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella. Hanke 
sijoittuu Eteläisen Kaupunginselän ja sen ympäristön 
alueelle. Hankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toi-
mivampi yhteys Vaasan satamaan ja siten kehittää Vaa-
san seudun logistista järjestelmää. Tavoitteena on luoda 
tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman 
ja Vaasan lentokentän lähellä sijaitsevan kehittyvän lo-
gistiikka-alueen toisiinsa sekä samalla molemmat valta-
kunnan päätieverkkoon eli valtateihin 3 ja 8. Vaasan sa-
tamatiehankkeeseen sisältyy myös logistiikkakeskuksen 
kytkentä Vähäkyröntiehen (mt 717), osana valtatien 8 yh-
teyttä Helsingby – Vassor.

Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on sisälty-
nyt Vaasan liikenneverkon kehittämisvisioihin usean vuo-
sikymmenen ajan. Tien kehittämisen taustalla ovat olleet 
ne häiriötekijät, jotka Vaasan keskustaan on aiheutunut 
läpikulkevasta kuorma-autoliikenteestä sekä niistä ongel-
mista, joita suurille satamaan suuntautuville kuljetuksille 
aiheutuu katuverkon ahtaudesta ja siltojen kantavuusra-
joituksista. Vaasan keskustassa mahdollisuudet katuver-
kon lisäkapasiteetin saamiseksi ovat rajoitetut ja täten 
liikenteen kasvu aiheuttaa entistä suurempia ongelmia.

Liikennemäärä Vaasan keskeisen sisääntuloväylän, 
valtatien 3 keskustan eteläpuolisella moottoritieosuu-
della, on noin 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kes-
kustassa moottoritien liikennemäärä jakautuu Hietalah-
denkadulle ja Kauppapuistikkoon, jonka liikennemäärä 
keskustan eteläreunalla on yli 11 000 ajoneuvoa /vrk. Ete-
läisen Kaupunginselän länsipuolisen alueen kokoojaka-
dun, Myrgrundintien, liikennemäärä on noin 5 000 ajo-
neuvoa/vrk. 

Vaasan seudulla tapahtuneista liikenneonnettomuuk-
sista merkittävä osa on tapahtunut kaupungin katuver-
kolla. Näissä tapauksissa myös seuraukset ovat olleet 
vakavimmat. Vaasan kaupungin kymmenestä (10) pa-
himmasta onnettomuuskeskittymästä neljä on Vaskiluo-
don kuljetusreitin liittymiä. Vuosien 2010 – 2014 välisenä 
aikana Vaasanpuistikolla tai sen liittymissä tapahtui yh-
teensä 11 henkilövahinkoon ja 78 aineelliseen vahinkoon 
johtanutta onnettomuutta. Näistä suurin osa oli polkupyö-
rä- tai jalankulkijaonnettomuuksia.

Pohjanmaan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu 
21.12.2010, on merkitty yhteystarve välille Myrgrundin-
tie – valtatie 3 (moottoritie), joka kulkee Eteläisen Kau-
punginselän eteläpuolelta. Maakuntahallitus on myös 

päättänyt kokouksessaan 27.1.2014 Pohjanmaan maa-
kuntakaavan 2040 laatimisen aloittamisesta. Tavoite 
on saada kaava maakuntavaltuustoon hyväksyttäväksi 
vuonna 2018.

Hankkeen ensisijaisena liikenteellisenä tavoitteena 
on Vaskiluodon sataman logistisen aseman turvaaminen 
ja toimiva liittyminen valtakunnalliseen päätieverkkoon. 
Muita liikenteellisiä tavoitteita ovat tavara- ja henkilölii-
kenteen sujuvuuden ja toimintavarmuuden sekä mat-
ka-aikojen ennustettavuuden parantaminen, paikallisen 
ajoneuvo- sekä kävely- ja pyöräilyliikenteen turvallisuu-
den ja sujuvuuden parantaminen, toimivat kävely-, pyö-
räily- ja joukkoliikenneyhteydet, liikenteen vähentäminen 
ja liikenneturvallisuuden lisääminen Vaasan keskus-
ta-alueella. Satamatien standarditavoitteiksi on lisäk-
si asetettu 80 km/h nopeustaso (moottoritieosuudella 
100 km/h), sekä turvalliset liittymät ja erikoiskuljetusten 
mahdollistaminen. 

Ympäristöllisinä tavoitteina on säilyttää hankkeen 
vaikutusalueen ihmisillä hyvät asuinolot sekä turvata 
elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja 
toimivuus ottamalla huomioon alueen luonnon, maise-
man ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo 
ja erityispiirteet. Hankkeessa minimoidaan tien aiheutta-
mat ympäristöhaitat (melu, päästöt ja estevaikutus) sekä 
haitat maankäytölle ja pyritään välttämään tieratkaisusta 
aiheutuvat haitalliset muutokset taajamakuvassa ja säi-
lyttämään tärkeät maisema-arvot sekä sovittamaan tie 
ympäröivään taajamakuvaan ja maisemaan. Lisäksi tur-
vataan paikalliset virkistysreitit ja -alueet.

Yhdyskuntarakenteen kannalta tavoitteena on tukea 
suunnittelualueelle asetettuja seudullisia tavoitteita sekä 
Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhdyskunta-
rakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita. Lisäksi 
luodaan uusia kehittämismahdollisuuksia ja parannetaan 
olemassa olevia toimintamahdollisuuksia seudun elinkei-
noelämälle. Teollisuuden toimintaedellytyksiä tuetaan ot-
tamalla huomioon kuljetusten vaatimat erityistavoitteet.

Taloudellisena tavoitteena on tehdä kustannustehok-
kaita toimenpiteitä, joilla saavutetaan hyvä vaikuttavuus. 

Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävä satama-
tieyhteys on Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty 
yhteystarpeena. Tieyhteys on sisältynyt myös vuonna 
2001 valmistuneeseen Vaasan seudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelmaan sekä vuonna 2007 laadittuun Vaasan 
ja Mustasaaren tie- ja katuverkkosuunnitelmaan. Vaasan 

satamatiestä on laadittu pääsuuntaselvitys vuonna 2010. 
Kyseessä oli esiselvitys, jolla ei ole lainvoimaa ja selvi-
tys toimii jatkosuunnittelua sekä kaavoitusta ohjaavana 
tarkasteluna. Arvioitava hanke kytkeytyy myös Martoi-
nen – Kuni -yhteyden suunnitteluun, josta Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus laatii parhaillaan pääsuuntaselvitystä. 
Tässä hankkeessa Martoinen – Kuni -väli otetaan mu-
kaan yhteisvaikutusten arviointiin erityisesti liikenne- ja 
yhdyskuntarakennevaikutusten osalta.

Tielinjauksina arvioitiin Satamatielle nykyisen tien pa-
rantaminen 0+-vaihtoehtona sekä neljä kehittämisvaih-
toehtoa: keskustan kautta kulkevat Keskustatunneli- ja 
Kaupunginselkä-vaihtoehdot sekä Eteläisen Kaupun-
ginselän eteläpuolella kulkevat Fladan- ja Vikby-vaihto-
ehdot. Keskustatunneli-vaihtoehdossa Vaasan keskus-
tan ali rakennetaan kaupungin keskustastrategiatyön 
mukainen 1,5 km pitkä kalliotunneli, joka louhitaan kal-
lioon välillä Kauppapuistikko-Vaasanpuistikko. Kaupun-
ginselkä-vaihtoehdossa toteutetaan silta- ja pengeryh-
teys Eteläisen Kaupunginselän poikki välillä Myrgrundin 
silta – Emäntälahti, jolloin yhteys liittyy moottoritiehen 
Emäntälahden kohdalla. Fladan-vaihtoehto kulkee Myr-
grundista itään Kotisarantietä Eteläisen Kaupunginselän 
eteläpuolella ja Vikby-vaihtoehto on Fladan-vaihtoehdon 
kanssa samanlainen Myrgrundintieltä Monsmon itäpuo-
lelle saakka, missä se erkanee edellisestä vaihtoehdos-
ta etelään kohti Tölbyn kylää. Kaikissa kehittämisvaih-
toehdoissa rakennetaan uusi tie Vikbyn eritasoliittymän 
ja Vähänkyröntien välille, joka on osa tulevaisuudessa 
mahdollisesti rakennettavaa valtatietä 8 välillä Helsing-
by – Vassor.

Maantien 6741 (Myrgrund) ja valtatien 3 (moottoritie) 
sekä maantien 717 (Vähäkyröntie) ja valtatien 3 (moot-
toritie) välisten osuuksien suunnitteluperusteena on nii-
den toimiminen osana suurten erikoiskuljetusten verkkoa 
(SEKV). Täten erikoiskuljetukset poistuvat katuverkolta 
ainakin Kaupunginselkä-, Fladan- ja Vikby-vaihtoehdois-
sa. Keskustatunneli-vaihtoehdossa ainakin korkeat eri-
koiskuljetukset kulkevat katuverkon kautta. 

Fladan- ja Vikby-vaihtoehtojen vaikutukset muodostu-
vat laajojen maisemallisesti arvokkaiden avoimien pelto-
alueiden sekä kylärakenteiden pirstovasta vaikutuksesta.

Tiehankkeen merkittävin luontovaikutus on vaihtoeh-
dosta riippumatta uusien maastokäytävien aiheuttama 
elinympäristön häviäminen ja pirstoutuminen.

Meluvaikutusten osalta keskustan asumisviihtyvyyden 

ei voida katsoa paranevan merkittävästi missään vaihto-
ehdossa. Vaikka liikenne vähenee, sen melutaso säilyy 
keskusta-alueella lähes samalla tasolla kaikissa hanke-
vaihtoehdoissa. 

Mikään tutkituista hankevaihtoehdoista ei ole yhteis-
kuntataloudellisesti kannattava. Paras kannattavuus 
saavutetaan Vikby-vaihtoehdossa, jonka hyödyistä mer-
kittävä osa syntyy maantien 673 ja valtatien 8 yhdistä-
västä uudesta tieyhteydestä. Keskustatunneli-vaihtoeh-
don hyöty-kustannussuhde jää hyvin alhaiseksi, koska 
tunnelin käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat huomatta-
van suuret.

Vaihtoehdoista ainoastaan Keskustatunneli nopeut-
taa raskaan liikenteen kulkua Vaskiluodon ja logistiik-
kakeskuksen välisellä reitillä. Muissa vaihtoehdoissa 
matka-aika kasvaa tällä yhteysvälillä, mutta niissä saa-
vutetaan kuitenkin hyötyjä muilla yhteysväleillä. Kaupun-
ginselkä-vaihtoehto parantaa keskustan saavutettavuut-
ta Yttersundom – Sundom -alueelta ja vastaavasti Fladan 
valtateiden 3 ja 8 saavutettavuutta Yttersundom – Sun-
dom -alueelta. Vikby-vaihtoehdossa yhteydet maantieltä 
673 valtatielle 3 Laihian suuntaan sekä valtatieltä 3 val-
tatielle 8 paranevat.

Raskaan liikenteen väheneminen keskusta-alueella 
parantaa kaikissa vaihtoehdoissa keskustan jalankulun 
ja pyöräilyn olosuhteita sekä keskustan henkilöautolii-
kenteen sujuvuutta. Vaikutus on suurin Keskustatunne-
li-vaihtoehdossa, joka vähentää eniten katuverkon liiken-
nettä ydinkeskustassa.

Hankkeen rakennuskustannukset ovat Keskustatun-
neli-vaihtoehtossa 44,6 milj. €, Kaupunginselkä-vaihto-
ehdossa 96,3 milj. €, Fladan-vaihtoehdossa 27,7 milj. € ja 
Vikby-vaihtoehdossa 23,2 milj. €. Valtatien 8 Martoisten 
jatkeen rakennuskustannukset ovat 23,2 milj. €.

Hyöty-kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto on 
Vikby-vaihtoehto, jossa hyöty-kustannussuhde on 0,40. 
Muissa vaihtoehdoissa hyöty-kustannussuhde on huo-
mattavasti alempi; Fladan-vaihtoehdossa 0,16, Kaupun-
ginselkä-vaihtoehdossa 0,23 ja Keskustatunneli-vaihto-
ehdossa vain 0,02. Nämä laskelmat eivät sisällä valtatien 
8 jatketta Martoisiin. Mikäli valtatien 8 jatke Martoisiin 
otetaan mukaan laskelmiin, niin hyöty-kustannussuhde 
vaihtelee välillä 0,17 – 0,00.
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1. Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue ja tarkasteltava tiehanke sijaitsee Vaa-
san kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella. Hanke 
sijoittuu Eteläisen Kaupunginselän ja sen ympäristön 
alueelle. 

Hankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi 
yhteys Vaasan satamaan ja siten kehittää Vaasan seu-
dun logistista järjestelmää. Tavoitteena on luoda tieyh-

1.2. Hankkeen taustaa

Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on ollut ajan-
kohtainen ja tärkeä hanke jo pitkään. Tien kehittämisen 
taustalla ovat olleet ne häiriötekijät, jotka Vaasan keskus-
taan on aiheutunut läpikulkevasta kuorma-autoliikentees-
tä sekä niistä ongelmista, joita suurille satamaan suun-
tautuville kuljetuksille aiheutuu katuverkon ahtaudesta ja 
siltojen kantavuusrajoituksista.

Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta suunnittelevat 
lentoaseman itäpuolelle suurta logistiikkakeskusta, jos-
sa maantie-, raide-, ilma- ja merikuljetukset yhdistyvät. 
Keskus rakennetaan seudun kuljetukselliseen painopis-
teeseen lentoaseman, rautatien ja valtatien 8 tulevan lin-
jauksen muodostamaan kolmioon. Logistiikkakeskuksen 
1. toteutusvaihe on käynnissä.

Logistiikkakeskuksen toiminta-ajatuksena on osana 
logistista järjestelmää palvella Länsi- ja Sisä-Suomea, 
ja sen on tarkoitus toimia yhteistyössä Ruotsin Uuma-
jaan perustetun Nordic Logistic Centerin kanssa. Vaasan 
satama Vaskiluodossa on tämän logistiikkajärjestelmän 
tärkeä osa ja toimiva tieyhteys satamaan on logististen 
toimintojen kehittämisen edellytys. Lisäksi Vaskiluodossa 
on käynnissä satama-, teollisuus- ja energiatuotantotoi-
mintojen kehittämishankkeita.

1.3. Aikaisemmat suunnitelmat 
ja päätökset 

Vaasan satamatiehankkeeseen liittyen on aiemmin laa-
dittu muun muassa seuraavat suunnitelmat:
• Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys, 2010.

Pääsuuntaselvityksessä arvioitiin ja vertailtiin viittä 
päävaihtoehtoa, ja niiden useita alavaihtoehtoja, ja 
niiden pohjalta jatkosuunnitteluun valittiin kolme tie-
käytävävaihtoehtoa. Kyseessä oli esiselvitys, jolla 
ei ole lainvoimaa ja selvitys toimii jatkosuunnittelua 
sekä kaavoitusta ohjaavana tarkasteluna.

• Vaasan ja Mustasaaren tie- ja katuverkkosuun-
nitelma, 2007
Tie- ja katuverkkosuunnitelman kehittämistavoit-
teissa on kuvattuna, millaiset liikenneolot seudulle 
halutaan ja mihin suuntaan liikennejärjestelmän 
tulisi kehittyä pitkällä aikavälillä. Suunnittelutyössä 
tutkittiin lukuisa joukko ajoneuvoliikenteen verkon 
hankkeita, joiden pohjalta muodostettiin jäsennelty 
tavoiteverkko. Tie- ja katuverkon kehittämistoimen-
piteistä on koottu toimenpideohjelma, jossa kehittä-
mistoimenpiteet on luokiteltu kolmeen toteutusvai-
heeseen.

• Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmä-
suunnitelma 2040
Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen toimeksiannosta on vuosina 2011 – 2013 
laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma. Työn ta-
voitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestel-
män tärkeimmät tavoitteet sekä kehittämistoimet. 

1.4. Muut kohdetta koskevat 
suunnitelmat 
• Martoinen – Kuni -yhteyden pääsuuntaselvitys

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan 
kyseistä pääsuuntaselvitystä. Martoinen – Kuni on 
sisältynyt vuonna 1990 laadittuun Helsingby – Vas-
sor -välin yleissuunnitelmaan. Tässä hankkeessa 
Martoinen – Kuni -väli on otettu mukaan yhteisvai-
kutusten arviointiin erityisesti liikenne- ja yhdyskun-
tarakennevaikutusten osalta.

• Valtatie 3 moottoritien jatke
Vaasan moottoritien jatkeesta Laihialle on vuonna 
1990 laadittu yleissuunnitelma. Moottoritie siirtyi-
si uudelle linjalle Vikbyn eritasoliittymän jälkeen. 
Yleissuunnitelma ei ole lainvoimainen, mutta yh-
teystarve on merkitty Pohjanmaan maakuntakaa-
vaan.

1.1. Suunnittelualue ja tarkasteltava tieverkko 

teys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja 
Vaasan lentokentän lähellä sijaitsevan kehittyvän logis-
tiikka-alueen toisiinsa ja samalla molemmat valtakunnan 
päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Vaasan satamatie-
hankkeeseen sisältyy myös logistiikkakeskuksen kytken-
tä Vähäkyröntiehen (mt 717), osana valtatien 8 yhteyttä 
Helsingby– Vassor.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti 
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• Seututie 717 Vähänkyröntie
Vähänkyröntien linjauksesta Höstvedeltä Vanhan 
Vaasan ja Huutoniemen kohdalla on laadittu usei-
ta suunnitelmia, mm. uusi linjaus Höstveden kylän 
pohjoispuolelta Lehtikuusentielle. Hanketta ei ole 
viety suunnitelmatasolla eteenpäin, mutta uusia 
vaihtoehtoja tien linjaukselle mm. Vanhan Vaasan 
läpi ja lentokentän eteläpuolelta moottoritiehen on 
tutkittu mm. Vaasan ja Mustasaaren tie- ja katu-
verkkoselvityksessä 2007.

• Sundomin ohitus
Sundomin osayleiskaavaan ja Vaasan yleiskaa-
vaehdotukseen on merkitty Sundomin keskustan 
ohitus. Tie on suunniteltu Sundomin keskustan län-
sipuolelle, josta se kulkisi Söderfjärdenin laitaa, ja 
liittyisi mahdolliseen Söderfjärden – Åminne yhtey-
teen. Yhteydestä ei ole laadittu Maantielain mukai-
sia suunnitelmia, mutta se on esitetty Pohjanmaan 
maakuntakaavassa yhteystarpeena.

1.5. Nykyinen tieverkko ja sen 
ominaisuudet

Tarkasteltavat tiet ja niiden ominaisuudet

Vaasan alueen tieverkon rungon muodostavat valtatiet 3 
ja 8 sekä Kauppapuistikko ja Vaasanpuistikko, jotka toi-
mivat näiden valtateiden jatkoyhteyksinä Vaasan keskus-
tassa. Näitä täydentävät alueelliset kokoojakadut, kuten 
Koulukatu, Alskatintie ja Vähäkyröntie. Eteläisen kaupun-
ginselän itäpuolella tie- ja katuverkko on hyvin kattava ja 
siellä sijaitsevat myös rautatie ja lentokenttä. Eteläisen 
kaupunginselän länsipuolisen alueen kokoojakatuna toi-
mii Myrgrundintie. Eteläisen Kaupunginselän länsipuolel-
la ei ole varsinaista rakennettua pääliikenneverkkoa, joka 
voisi välittää suurempia liikennevirtoja.

Nykyisin liikenne Vaskiluodosta valtatielle 3 kulkee 
Vaasan keskustassa useaa eri reittiä. Raskas liikenne on 
ohjattu viitoituksella reitille Vaasanpuistikko – Kouluka-
tu – Hietalahdenkatu. Muu liikenne käyttää keskustassa 
myös reittiä Vaasanpuistikko – Kauppapuistikko. 

Läpiajoliikennettä Vaskiluotoon ja sen aiheuttamaa 
ruuhkautumista on jo pitkään pidetty Vaasan keskustan 
liikenneverkon ongelmana. Erityisesti ympäri vuorokau-

den tapahtuvat kuljetukset aiheuttavat häiriöitä asutuk-
selle ja muulle liikenteelle. Läpiajoliikenne on keskittynyt 
kahdelle reitille: Pohjoisen kulkusuunnan liikenne kul-
kee reittiä Maasilta – Vaasanpuistikko – Vaskiluodon silta.  
Etelään ja itään suuntautuvat kuljetukset käyttävät reittiä 
Vaskiluodon silta – Koulukatu – Hietalahdenkatu – valtatie 
3.

Väylää, joka mahdollistaisi kaikki koon ja painon kan-
nalta erikoiset kuljetukset satamaan ei ole. Katuverkko 
rajoittaa kuljetusten pituuksia ja Vaskiluodon ja Myrgrun-
din sillat painavia kuljetuksia. 

Erikoiskuljetusreitit

Vaasan kautta kulkee suurten erikoiskuljetusten tavoi-
tetieverkkoon (SEKV) kuuluva runkoreitti, joka lukeutuu 
pitkämatkaisten erikoiskuljetusten kannalta valtakunnan 
tärkeimpiin. Pääreitti Vaasan ohitse kulkee pohjoisesta 
seuraavasti: vt 8 – Mustasaarentie (vanha vt 8) – yt 7173 
(Vesilaitoksentie) – st 717 – Yrittäjänkatu – Tarhaajantie – 
st 715. Reitti haarautuu edelleen yhdystien 7148 kautta 
valtatielle 8 Närpiön suuntaan sekä seututien 715 etelä-
päästä valtatielle 3 Laihian suuntaan. SEKV-reiteillä tulee 
varautua kuljetuksiin, joiden korkeus ja leveys ovat 7 m ja 
pituus 40 m.

Valtatien 8 suuntaisen reitin lisäksi sekä Vaasassa että 
Mustasaaressa on paikallisia tarpeita palvelevia reittejä. 
Erikoiskuljetusaktiivisuuden kannalta alueen merkittävim-
piä kohteita on Vaskiluodon satama, jonne on SEKV-yh-
teys sekä Vaasan keskustan läpi että valtatieltä 8 Sun-
domin kautta reittiä st 679 – st 673 – yt 17663 – yt 6741. 
Teollisuusyrityksistä erityisesti ABB Oy:ltä ja Wärtsilältä 
lähtee suhteellisen tiheästi tuotteita, joiden kuljetukset 
voivat olla sekä hyvin raskaita että ulottumiltaan suuria. 
Raskaiden kuljetusten takia keskustan läpi Vaskiluotoon 
asti on määritelty myös suurmuuntajareitti. Alueella on 
lisäksi useita muita kohteita, jotka synnyttävät säännöl-
lisesti erikoiskuljetuksia. Näihin lukeutuvat mm. Stormos-
senin ja Lintuvuoren alueet Mustasaaressa, Yrjö Hal-
mesmäki Oy:n terminaali Vaasan Runsorissa, Oy Botnia 
Marin Ab Maalahdessa sekä seudun soranottoalueet.

Joukkoliikenne

Kaikki paikallisliikenteen linjat kulkevat keskustassa ja to-
rin läheisyydessä. Hankkeen kannalta herkimpiä linjoja 
keskustan liikenneolosuhteiden muutoksille ovat linjat 3, 
7 – 9 ja 11, joiden reitit kulkevat pisimmän matkan niitä 
katuosuuksia, joiden liikenteeseen Satamatien vaihtoeh-
doilla on vaikutusta. Myös kaukoliikenteen bussien kan-
nalta merkittävimpiä ovat reitin ruutukaava-alueella kul-
kevat osuudet.

1.6. Nykyiset liikennemäärät  
ja liikenne-ennuste vuodelle 
2040 

Nykyiset liikennemäärätiedot (Kuva 2) perustuvat tiere-
kisterin tietoihin. Vaasan keskeisellä sisääntuloväylällä, 
valtatien 3 keskustan eteläpuolisella moottoritieosuudel-

la, liikennemäärä on noin 17 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Keskustassa moottoritien liikennemäärä jakautuu 
Hietalahdenkadulle ja Kauppapuistikkoon. Moottoritien 
liikennemäärä keskustan eteläreunalla on yli 11 000 ajo-
neuvoa / vrk. Eteläisen Kaupunginselän länsipuolisen 
alueen kokoojakadun, Myrgrundintien liikennemäärä on 
noin 5 000 ajoneuvoa / vrk.

Liikenne-ennuste vuodelle 2040

Liikenne-ennuste perustuu vuonna 2010 valmistunee-
seen pääsuuntaselvitykseen sekä vuonna 2015 valmis-
tuneeseen Vaasan liikennemallin päivitykseen. Liikenne-
mallin ennustetilanteeseen on tutkittavien vaihtoehtojen 
lisäksi sisällytetty muut alueella todennäköisesti vuoteen 
2040 mennessä toteutuvat liikennehankkeet.

Liikenteen kokonaiskasvu on ennusteessa valtatiellä 3 
noin 30 %, Vaskiluodon sillalla noin 20 % ja Sepänkylän-
tiellä (vt 8) lähes 60 % vuoteen 2040 mennessä.

Kuva 2. Vuoden 2014 keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (ajon./vrk.) 



VAASAN SATAMATIEN YVA, alustava yleissuunnitelma | Lähtökohdat ja tavoitteet 9

Raskaan liikenteen osalta perusennusteena on käytetty 
valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen kasvukertoimia. 
Pääsuuntaselvityksessä arvioitu Vaskiluotoon suuntautu-
van raskaan liikenteen kasvu on noin 75 % vuoden 2010 
tasosta vuoteen 2030. Herkkyystarkasteluna on tutkittu 
tilannetta, jossa raskas liikenne kasvaa pääsuuntaselvi-
tyksen ennusteen mukaisesti.

Nykyverkon ja verkon 0+ ennustetut liikennemäärät 
vuodelle 2040 on esitetty kuvassa 3. Liikenne-ennusteen 
mukaan moottoritien liikennemäärä välillä Yhdystien eri-

tasoliittymä – Risön eritasoliittymä kasvaa yli 21 000 ajo-
neuvoon vuorokaudessa. Liikennemäärien ennustetaan 
kasvavan huomattavasti myös Vaasan keskustan alueel-
la. Valtatiellä 3 keskustan eteläreunalla liikennemäärän 
arvioidaan kasvavan lähes 20 000 ajoneuvoon vuorokau-
dessa ja Vaskiluodon sillalla yli 16 000 ajoneuvoon vuo-
rokaudessa. On myös huomattava, että Eteläisen Kau-
punginselän länsipuolisella alueella Myrgrundintiellä 
liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 10 000 ajo-
neuvoon vuorokaudessa.

Kuva 3. Ennustettu liikennemäärä vuodelle 2040 (ajon./vrk) vaihtoehdossa 0+. Raskaan liikenteen osuudet on esitetty prosenttilukuina 
ja niille väylille, joille sitä ei ole osoitettu on osuus 7 %.

Taulukko 1. Liikennemäärät ja niiden muutos keskustassa sekä esitetyillä uusilla yhteyksillä

Vaihtoehdot Nykytilan liik.määrä  
(raskaan osuus) 

Ennuste liik.määrä 2040 Kouluka-
dulla (raskaan osuus) 

Ennuste liik.määrä 2040 uu-
della tiellä (raskaan osuus)  

0+
keskustassa  

10 100 (7 % raskas)

10 800 (7 %)
Keskustatunneli 9 700 (4 %) alle 3000 autoa/vrk (11 %)
Kaupunginselkä 10 200 (7 %) noin 3000 autoa/vrk (10 %)
Fladan 10 500 (7 %) alle 1000 autoa/vrk (29 %)
Vikby 10 600 (7 %) alle 1000 autoa/vrk (29 %)

1.7. Liikenneturvallisuus

Vaasan seudulla tapahtuneista liikenneonnettomuuksis-
ta merkittävä osa on tapahtunut kaupungin katuverkolla. 
Näissä tapauksissa myös seuraukset ovat olleet vaka-
vimmat. Vaasan kaupungin kymmenestä (10) pahimmas-
ta onnettomuuskeskittymästä neljä on Vaskiluodon kulje-
tusreitin liittymiä. 

Vuosien 2010 – 2014 välisenä aikana Vaasanpuis-
tikolla tai sen liittymissä tapahtui yhteensä 11 henki-
lövahinkoon ja 78 aineelliseen vahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Näistä suurin osa oli polkupyörä- tai ja-
lankulkijaonnettomuuksia. Koulukadulla tai sen liittymis-
sä tapahtui vastaavana aikana viisi ja Kauppapuistikolla 
tai sen liittymissä kolme henkilövahinkoon johtanutta on-
nettomuutta. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ta-
pahtui keskustan alueella yksi, Korsholmanpuistikon ja 
Pitkäkadun liittymässä.

Vaasan keskustassa mahdollisuudet katuverkon li-
säkapasiteetin saamiseksi ovat rajoitetut. Lisäksi suo-
jattujen ylityskohtien rakentaminen keskustassa, kevy-
en liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, on useissa 
kohdin vaikeaa tilan ahtauden vuoksi. Suunniteltu Kors-
holmanpuistikon jatke rautatien yli Klemettilään vähentää 
tulevaisuudessa Maasillan liikennettä. Liikenneongelmat 
Vaskiluodon sillan ympäristössä Vaasanpuistikolla ja 
Koulukadulla kuitenkin säilyvät.

Vaasan satama on vahvistamassa rooliaan myös nes-
tebulkin kuljetuksissa ja Vaskiluodon biokaasulaitoksen 
maanteitse tapahtuvien raaka-ainekuljetusten odotetaan 
kasvavan. Täten vaarallisten nesteiden ja muiden ainei-
den kuljetusten mahdollinen lisääntyminen keskustan lä-
pi lisää turvallisuusriskiä entisestään. Lisäksi raskaiden 
ajoneuvojen määrän mahdollinen kasvu keskustan ka-
tuverkolla muun liikenteen, etenkin kävelyn ja pyöräilyn 
seassa, lisää liikenneturvallisuusriskiä. Terminaalin siir-
tyminen logistiikka-alueelle toisaalta taas vähentää kul-
jetuksia.  
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1.8. Maankäyttö ja kaavoitus

Maakuntakaava

Pohjanmaan maakuntakaava 2030 on laadittu koko 
maakunnan ja sen yhteiskunnalliset toiminnot kattava-
na kokonaismaakuntakaavana. Pohjanmaan liiton maa-
kuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaa-
van 29.9.2008 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 
21.12.2010. Maakuntakaavaan on merkitty yhteystarve 
välille Myrgrundintie – valtatie 3 (moottoritie), joka kulkee 
Kaupunginselän eteläpuolelta. Maakuntakaavassa osoi-
tetaan tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä tieyhteyksiä, 

joiden tarve on voitu todeta, mutta joiden sijaintiin tai to-
teutumiseen liittyy niin huomattavaa epävarmuutta, ettei 
ohjeellisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista. Yh-
teystarvemerkinnällä osoitetaan teitä, joiden sijaintia ja 
suhdetta muuhun maankäyttöön ei ole tutkittu tai joiden 
parantaminen tavoiteluokituksen mukaiseksi tieksi mer-
kitsee lähialueen maankäyttöön ja yhdyskuntarakentee-
seen järjestelyjä, joita ei ole pystytty riittävän täsmällises-
ti määrittämään. 

Yleiskaavat Vaasa

Vaasan yleiskaava 2030 on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 13.12.2011 ja kaava kuulutettiin lainvoimai-
seksi 18.9.2014. Suunnittelualue käsittää koko Vaasan 
kaupungin alueen saaristoa lukuun ottamatta. 

Uudella Vaasan keskustan osayleiskaavalla tarkis-
tetaan keskustan osayleiskaavaa vuodelta 1995, jota 
tarkennetaan Vaasan yleiskaavan ja vuonna 2013 hy-
väksytyn keskustastrategian pohjalta. Osayleiskaavan 
tavoitteena on Vaasan keskusta-alueen strategisen ja 
fyysisen kehittämisen ohjaaminen. Kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuonna 2013.

Kuva 5. Vaasan yleiskaava 2030

Kuva 4. Ote Pohjanmaan voimassa olevasta maakuntakaavasta

Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 
27.1.2014 Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimi-
sen aloittamisesta. Tavoite on saada kaava maakunta-
valtuustoon hyväksyttäväksi vuonna 2018.

Vaskiluodon osayleiskaavatyön muutoksen tavoittee-
na on tehdä kokonaisyleiskaavasta vahvistamatta jää-
neiden alueiden yleiskaavallinen tarkastelu sekä koko 
saaren täydennysrakentamisen, käyttötarkoituksien ja 
satamatoimintojen kokonaistarkastelu osayleiskaavan 
mitassa. Vaskiluodon osayleiskaavatyö alkoi selvitysten 
tekemisellä keväällä 2016. Tavoitteena on luonnosvai-
heen kuuleminen vuodenvaihteessa 2016 – 2017. 
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Liisanlehdon, Kuninkaankartanon ja Risön osayleis-
kaavalla ohjataan Etelä-Vaasan kehittämistä ja mahdol-
listetaan uuden kaupallisen keskittymän muodostuminen 
Vaasan eteläisen sisääntuloväylän varrelle. Kyseinen 
osayleiskaava täydentää Vaasan yleiskaavassa vahvis-

Kuva 6. Liisanlehdon, Kuninkaankartanon ja Risön osayleiskaava

Yleiskaavat Mustasaari

Mustasaaren kunnassa on koko kunnan alueen käsit-
tävä oikeusvaikutukseton yleiskaava, jonka kunnanval-
tuusto hyväksyi 14.4.1983. Kaava on vanhentunut ja 
voimakkaan kasvun takia Mustasaaren kuntaan ollaan 
laatimassa strategista yleiskaavaa, joka ohjaa yleispiir-
teisesti kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. 

Strateginen yleiskaava kuvaa kunnan visiota tulevan 
maankäytön sijoittumisesta vuoteen 2040 ja strategiaa 
sen toteuttamiseksi. Mustasaaren strateginen yleiskaava 
on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.6.2013. Kaava on 
laadittu oikeusvaikutuksettomana.

tamatta jääneiden alueiden sisällön, jonka jälkeen se toi-
mii ohjeena alueen asemakaavoitukselle. Kaava on kuu-
lutettu pääosin voimaantulevaksi 28.7.2014.

Kuva 7. Ote Mustasaaren strategisesta yleiskaavasta
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Tölby – Vikbyn -osayleiskaava on hyväksytty maa-
liskuussa 2015. Kaavan tavoitteena oli saada Töl-
byn – Vikbyn alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
helpottamaan rakennuslupahakemusten käsittelyä. Uu-
disrakentaminen osoitetaan alueille, joilla ei ole maise-
maan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. 

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2030. Kaavassa varaudu-
taan kaava-alueen asukasluvun kasvuun nykyisestä noin 
570 asukkaasta noin 800 asukkaaseen. Kaavassa on 
varattu alueita sekä asemakaavalla toteutettavalle tiiviille 

pientaloasumiselle että nykyistä asutusta täydentävälle 
väljälle omakotiasumiselle. Kaava sisältää kaksi vaihto-
ehtoista maastokäytävää suunniteltavalle satamatielle. 

Sulvan osayleiskaava käsittää Sulvan ja Munsmon ky-
lät lähialueineen sekä ranta-alueen Bolotanissa, joka 
kuuluu Tölbyn kylään. Sulvan osayleiskaava on laadittu 
oikeusvaikutteisena, jonka Mustasaaren kunnanvaltuus-
to hyväksyi vuonna 2011. Hyväksytty osayleiskaava an-
taa selkeät puitteet Sulvan kylän tulevalle maankäytölle. 

Kaava määrittelee eri alueiden maankäytön ja rakenta-
misalueilla myös rakentamisen määrän. Kaavan toteu-

Kuva 8. Ote Tölby – Vikbyn -osayleiskaavaehdotuksesta Kuva 9. Sulvan osayleiskaava

tukselle ei ole asetettu aikataulua, vaan toteutus etenee 
rakentamistarpeen mukaan.
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Suunnittelualueella on Tuovilassa Tuovila – Granholms-
backenin eli suunnitellun logistiikka-alueen hyväk-
sytty osayleiskaava. Kaava on hyväksytty Mustasaa-
ren kunnanvaltuustossa 19.3.2012. Kaavassa on esitetty 
ohjeellinen tielinjaus Vikbyn eritasoliittymästä Martoisiin. 

Kuva 10. Ote Tuovila – Granholmsbackenin osayleiskaavasta

1.9. Ympäristö

1.9.1. Maisema

Alueen maiseman perusrunko koostuu Öjbergetin – Kan-
tenin – Öjenin selänteestä, Ådranin laaksosta, Eteläisestä 
Kaupunginselästä sekä Matalaselän laaksosta ja Höst-
veden selänteestä.

Vaasassa on kaksi ympäristöministeriön vahvistamaa 
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Vanha 
Vaasa ja Söderfjärden. Söderfjärden on poikkeuksellinen 
viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijal-
taan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea 
on muodostunut meteoriittikraaterin synnyttämään mui-
naiseen merenlahteen. Sen laiteilla on Etelä-Pohjan-
maan rannikkoseudulle tyypillistä vanhaa asutusta. 

Vanhan Vaasan maisema-alueen maisemallisesti kes-
keisellä laaksoalueella edelleen jatkuva maanviljelys on 
alkanut mahdollisesti jo 1200-luvulla. Vanha Vaasa ka-
naaleineen on edustava esimerkki maankohoamisran-
nikosta. Alueen erittäin monipuoliseen maisemanäh-
tävyyteen liittyy kulttuuri- ja asutushistoriallisten sekä 

muinaistieteellisten arvojen ohella myös luonnonsuoje-
lullista merkitystä, ja rakennuskannan ja maisemakuvan 
heikentyminen vaatii korjaus- ja hoitotoimenpiteitä. Van-
han Vaasan aluerajaus suojaa mm. Vanhan Vaasan ka-
naalin laakson reunavyöhykkeineen.

Matalaselän laakso on seudullisesti arvokas maise-
ma-alue. Suunnittelualueella sijaitsee myös arvokkaita 
metsä- ja peltoalueita, jotka muodostavat kokonaisuuden 
ympärillä olevien kylien kanssa, kuten esimerkiksi Sun-
domin kylä ja Öjberget, Holmenin laidunniityt ja metsä-
laitumet, Bolotin maankohoamisrannikon rantametsät ja 
kalastajamökit.

Kuva 11. Tyypillinen maisematila suunnittelualueella

Muut suunnitelmat

Pohjanmaan liiton ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
toimeksiannosta on vuosina 2011– 2013 laadittu Pohjan-
maan maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040. 
Työn tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjes-
telmän tärkeimmät tavoitteet sekä kehittämistoimet.
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1.9.2. Kulttuuriperintö 

Vaasan seudulla on paljon vanhaa rakennusperintöä 
sekä kaupungin alueella että kylissä. Kulttuuriperintöön 
kuuluu myös paikallinen kulttuurimaisema, jossa ei vält-
tämättä ole rakennuksia. Vaasan kaupungin keskustan 
koko ranta-alue, mukaan lukien Bragen ulkoilmamuseo 
ja Hietalahden Villa sekä Sulvan kylän alue Mustasaa-
ressa kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettui-
hin kulttuuriympäristöihin. Valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä on hankkeen välittö-
mässä läheisyydessä kaksi, Vaasan keskuspuistikot ja 
palokadut sekä Vaasan rantapuistovyöhyke julkisine ra-
kennuksineen ja Vaasan höyrymylly.

Vaasan kaupungin halki kulkevat viisi keskuspuistik-
koa ovat peräisin C. A. Setterbergin 1855 asemakaa-
vasta, joka on taitekohta maamme 1800-luvun puukau-
punkien suunnittelussa. Muita hankealueen lähistöllä 
sijaitsevia valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäris-
töjä ovat Vaasan rautatieasema, Vaasan tarkka-ampujan 
kasarmit sekä Vaasan Vanha hautausmaa.

Suunnittelualueelta löytyy myös runsaasti muinais-
muistoja, joista iso osa on vielä tutkimatta. Suurin osa 
muinaismuistoista sijaitsee Eteläisen Kaupunginselän 
rannoilla ja sen pohjalla, mutta myös muilta alueilta, ku-
ten Tölbyn Kanabackenilta löytyy muinaismuistoja. 

Pohjanmaan museo on teettänyt vuonna 2010 kulttuu-
rihistoriallisen selvityksen Näsetin, Björnvikenin, Väders-
katan ja Svartön alueella. Svartön telakka-aluetta ei ole 
tutkittu, eikä sen laajuutta tarkasti tiedetä, mutta kohde 
on museaalisessa mielessä arvokas. Risössä on vanhan 
torpan jäännöksiä metsäalueella ja Öskatassa on jääntei-
tä kalastajayhdyskunnasta.

Mustasaaren Bolotin kulttuuri- ja rakennettu ympäristö 
ovat inventoimatta. Myös Munsmon laakso ja asuinym-
päristö ovat maisemallisesti mielenkiintoisia, mutta koh-
teet ovat inventoimatta

Hankkeen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse mui-
naisjäännösrekisterin mukaisia hylkyjä. Lähin sijaitsee 
Vaasan Eteläisellä Kaupunginselällä, Svartön-niemen 
länsipuolella. Vuonna 2006 löydetty hylky on todettu ole-
van olevan tasapohjaisen matalakulkuisen proomun poh-
jaosa.

Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet 
suunnittelualueella on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Suunnittelualueen arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet
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1.9.3. Luonnonympäristö

Vaasan seutu kuuluu Suomen maantieteellisessä jaos-
sa eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen 
ja sen lohkoon 2c, Pohjanmaan rannikkomaa. Lohko 
on muuta eteläboreaalista vyöhykettä karumpaa seutua 
ja sen parhaat savimaat on otettu viljelykäyttöön. Osa 
alueen metsistä on lohkareikkoisia ja suuria siirtolohkarei-
ta sisältäviä vaikeakulkuisia metsiä, jotka ovat säilyneet 
luonnontilaisina metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolella.

Näsetin, Munsmon ja Tolbyn metsäselänteet rajau-
tuvat jyrkkärajaisesti peltoalueisiin. Metsät ovat havu-
puuvaltaisia, kuusia kasvaa rinnealueilla ja männyt ovat 
valtapuina kuivemmilla ja karuimmilla lakialueilla. Metsä-
tyypit näillä alueilla vaihtelevat mustikkatyypin tuoreista 
kangasmetsistä puolukkatyypin karuihin kankaisiin. 

Ranta-alueet ovat Vaasan alueelle tyypillisiä: ruovik-
koinen ranta-alue vaihettuu lehtimetsävyöhykkeen kautta 
havumetsäksi.

Merkittäviä alueita ovat esimerkiksi Patteriniemen ja 
Öjbergetin suojelualueet sekä Svartön arvokas luonto-
tyyppi.

Nisäkkäät

Suunnittelualueella on EU:n luontodirektiiviin liitteessä I 
ja IV mainittuja lajeja: liito-oravia, lepakoita ja lintuja, joi-
den elinympäristöjä voidaan turvata säilyttämällä alueel-
ta löytyviä arvokkaita luontotyyppejä sekä kulkureittejä. 
Liito-oravan elinympäristöjä on rehevillä metsäisillä alu-
eilla Eteläisen Kaupunginselän länsi- ja eteläpuolella 
Myrgrundissa, Näsetissä ja Vikbyssä sekä Kaupungin-
selän itäpuolella Emäntälahden ja Suvilahden alueella. 
Liito-oravakanta alueella on elinvoimainen, mutta pirs-
toutunut, jolloin kulkureittien merkitys alueella korostuu. 

Merkittäviä lepakkoalueita hankealueella ovat Emän-
tälahdessa sijaitsevassa ulkoilmamuseossa I-luokan 
lepakkoalue (todennettu kolonia) sekä Gransholmsbac-
kenin alue, jossa lammella ja alueen lounaisosassa siip-
pojen havaintomäärät kasvoivat heinäkuulta elokuulle. 
Gransholmsbackenin alueen lähellä on todennäköisesti 
siippojen lisääntymispaikka, jonka sijaintia tarkennetaan 
jatkosuunnittelussa.

Alueella ei ole hyvin viitasammakoille soveltuvia aluei-
ta. Lillträsketin luhtalampi, Porintien varrella sijaitseva 
kosteikko ja Stora Hjortonmossenin suoalue ovat suun-
nittelualueen potententiaalisimmat viitasammakoiden 

esiintymisalueet. Myös kosteat ojat soveltuvat viitasam-
makoiden elinympäristöiksi. Todennettuja viitasammakoi-
den lisääntymisalueita ei alueelta ole tiedossa.

Kalastus

Matala Eteläinen Kaupunginselkä on paikallisesti tär-
keä kutualue kaloille, erityisesti ahvenille, mikä heijastuu 

myös erityispiirteenä Vaasan edustan kalastukseen. Vaa-
san kaupungin omistuksessa olevilla vesialueilla (n. 2000 
ha) toimii kalastuslupamaksuihin perustuen 7 kaupallista 
sekä päälle 50 verkoilla pyytävää vapaa-ajan kalastajaa. 
Näistä arvioilta 1-3 kalastusluvilla kalastavaa ja 10 – 100 
onkivavalla kalastavaa sijoittuu Eteläisen Kaupunginse-
län alueelle.

Linnut

Huomioitavista metsien lintulajeista selvitysalueella 
esiintyy pyy, teeri, metso, palokärki, idänuunilintu, sirit-
täjä, leppälintu ja punavarpunen. Metsien indikaattorila-
jeista alueella esiintyy mm. peukaloista, hömö-, kuusi- ja 
töyhtötiaista, puukiipijää sekä pyrstötiaista. 

Maastoselvityksien suojelullisesti merkittävien met-
sälajien havainnoista valtaosa sijaitsi Vikby- tai Fla-
dan-vaihtoehtojen vaikutusalueella. Hankealueen vaiku-

Kuva 13. Natura 2000-verkoston SPA-alueet ja muut huomioitavat linnustoalueet hankealueen läheisyydessä
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tusalueella tehtyjen aiempien selvitysten perusteella on 
kuitenkin todennäköistä, että merkittävää metsälajistoa 
esiintyy harvalukuisena alueella laajemminkin (mm. met-
säkanalinnnut, pohjantikka). 

Alueen peltojen ja pellonreunojen huomioitaviin lajei-
hin kuuluvat kuovi, keltavästäräkki niittykirvinen, pikkule-
pinkäinen, satakieli ja peltosirkku.

Vaasan alueella yölaulajia esiintyy melko harvalukui-
sena, vaikka sopivaa elinympäristöä onkin osalle lajeista 
kohtuullisen runsaasti tarjolla. Pääosa seudun yölaulaja-
havainnoista keskittyy Vaasan alueella Sundominlahdel-
le sekä Söderfjärdeniin.

Hankevaihtojen läheisyyteen sijoittuu Södra Stadsfjär-
den – Söderfjärden – Öjenin Natura-alue (FI0800057), 
jonka suojeluperusteena on alueella tavattava linnusto 
(SPA-alue). 

lualueeseen kuuluu sekä maatuvaa maankohoamisran-
taa Laihian – Tuovilanjoen suualueella että vanhaa kuusi-
valtaista sekametsää Risössä mantereen puolella.

1.9.5. Maaperä ja pohjaolosuhteet

Suunnittelualue on maankohoamisaluetta, jossa maan-
pinnan muodot ovat tasottuneita ja korkeusvaihtelu on 
rannikkoseudulle tyypillisesti vähäistä. Alueen tulvaherk-
kyyden vuoksi tiet joudutaan perustamaan selkeästi val-
litsevan maanpinnan yläpuolelle ja näin ollen hankkeen 
sisäinen massatasapaino jää väistämättä alijäämäiseksi. 

Hankealue sijoittuu happamien sulfaattimaiden esiin-
tymisalueelle. Esiintymisen todennäköisyys vaihtelee 
GTK:n aineistossa mosaiikkimaisesti hyvin pienestä 
suureen. Asteikko korreloi alueella hyvin maaperäolo-
suhteisiin. Sulfaattimaat esiintyvät tyypillisimmin siltti- ja 
savipitoisilla pelto- ja kosteikkoalueilla sekä turpeen alla. 
Moreeni- ja kallioalueet ovat sulfaattimaaluokituksessa 
merkitty pieniksi tai hyvin pieniksi.

Moreeni- ja kallioalueilla tarvittavan neitseellisen kivi-
aineksen määrä tielinjan rakentamisessa ovat tyypillises-
ti pienempi kuin pehmeikköalueilla (savi, siltti ja turve), 
joilla joudutaan varautumaan tielinjan korottamiseen val-
litsevasta maanpinnasta mm. tulvanäkökohtien vuoksi.

Suunnittelualueen tiedetään olevan erityisesti sorava-
roiltaan hyvin niukka ja alueen kiviainestuotanto perustuu 
kalliokiviaineksen käyttöön. Kalliokiviainesten ottoalueet 
ja tarvittavat läjitysalueet voivat sijaita etäällä hankealu-
eesta. Läjityspaikat eivät ole vielä tiedossa.

1.9.6. Pilaantuneet maa-alueet 

Suvilahden vanhan kaatopaikan jälkihoidosta vastaa 
Vaasan kaupunki. Kohdetta ei käytetä enää kaatopaik-
kana ja alue on rakennettu niin, että se ei aiheuta ym-
päristölle haittaa. Kaatopaikka-aluetta peitetään edelleen 
tiiviillä maa-aineksella.

Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu suoto- ja 
valumavesiä keräävä salaoja, joka johtaa vedet pump-
pauksen kautta korkeaan pajukerppupuhdistamoon ja 
ilmastusaltaaseen kaatopaikka-alueen pohjoisreunalle. 
Siitä vedet kulkevat hidassuodatuksen kautta kaatopai-
kan ja Suvilahden teollisuusalueen välissä olevaa luon-
nonojaa pitkin Vanhan Vaasan kanaalin pohjoispuolella 
olevaan kosteikkopuhdistamoon, jonka läpi vedet valuvat 
hitaasti puhdistuen kanaaliin ja sen kautta mereen. Suo-
to- ja valumavesien puhdistusjärjestelmä toimii Vaasan 
kaupungin teettämien tutkimusten mukaan varsin hyvin 
tuloksin ja sen on määrä toimia vireillä olevan ympäristö-
luvan jatkon mukaan ainakin seuraavat 30 vuotta.

Luonnonarvoltaan merkittävät kohteet 
(suojelualueet)

Vaasan kaupungin pinta-alasta 12 % on suojeltu jo-
ko kaavalla tai Natura 2000 -suojeluverkostolla. Södra 
Stadsfjärden – Söderflärden – Öjenin Natura 2000 -alue 
on yksi kolmesta Natura 2000 -verkostoon kuuluvasta 
alueesta Vaasan seudulla. Aluekokonaisuus sisältää kol-
me erillistä osaa: Sundominlahti, Öjenin metsäalue ja Sö-
derfjärdenin peltoaukea. 

Sundominlahden Natura-alue käsittää Vaasan Ete-
läisen Kaupunginselän eteläosan. Siihen laskevat mm. 
Laihianjoki ja Sulvanjoki. Vesialue on hyvin matalaa ja 
ruovikkovyöhyke on laajimmillaan jopa pari kilometriä 
leveä. Sen muodostaa pääasiassa järvikaisla, mutta 
alueella on myös tiheitä järviruokokasvustoja. Kasvilaji-
en lukumäärä on kaikkiaan melko suuri. Pesivä linnusto 
on monipuolinen; sen runsain ryhmä on vesilinnut. Mai-
ninnan ansaitsee myös huomattavan suuri ja monilajinen 
lokkiyhdyskunta. Lahti on lintujen kannalta vielä arvok-
kaampi muutonaikaisena levähdysalueena. Lahden itä-
reunalla aluetta täydentää valtion metsäalue, josta osa 
on jokseenkin luonnonmukaisena säilynyttä varttunutta 
ja ikääntyvää kuusivaltaista havusekametsää. Metsä-
alueen itäosassa esiintyy mm. uhanalainen korkkiker-
roskääpä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen ai-
noalla toistaiseksi tunnetulla kasvupaikalla. Alueella on 
runsaasti polkuja ja sen virkistyskäyttömerkitys on suuri.

Eteläisen Kaupunginlahden – Risön linnustonsuoje- Kuva 14. Nykytilan melumeluvyöhykkeet Vaasan keskustan kohdalla

1.9.4. Melu

Nykyisten liikennejärjestelyjen mukainen melutilanne on 
selvitetty tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn aikana. Melun leviäminen mallinnettiin melulas-
kentaohjelmalla käyttäen vuoden 2014 liikennemääriä. 

Yhteensä yli 55 dB:n melualueella asuu yli 1 300 asu-
kasta. 

Nykytilan melukuvat koko alueelta ovat raportin liittee-
nä (liite 1 ja 2).
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1.10. Tavoitteet 

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Ympäristölliset tavoitteet:
• Säilytetään hankkeen vaikutusalueen ihmisillä 

hyvät asuinolot.

• Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveelli-
syys, turvallisuus ja toimivuus ottamalla huomioon 
alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön 
sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet.

• Minimoidaan tien aiheuttamat ympäristöhaitat 
(melu, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat maan-
käytölle.

• Pyritään välttämään tieratkaisusta aiheutuvat 
haitalliset muutokset taajamakuvassa ja säilyttä-
mään tärkeät maisema-arvot sekä sovittamaan 
tie ympäröivään taajamakuvaan ja maisemaan.

• Turvataan paikalliset virkistysreitit ja -alueet

Yhdyskuntarakenteen tavoitteet:
• Tuetaan suunnittelualueelle asetettuja seudullisia 

tavoitteita sekä Vaasan kaupungin ja Mustasaa-
ren kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
kehittämistavoitteita.

• Tuetaan alueen teollisuuden toimintaedellytyksiä 
ottamalla huomioon kuljetusten vaatimat erityis-
tarpeet.

• Luodaan uusia kehittämismahdollisuuksia ja pa-
rannetaan olemassa olevia toimintamahdolli-
suuksia seudun elinkeinoelämälle.

Liikenteelliset tavoitteet:
• Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen suju-

vuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen 
ennustettavuutta.

• Parannetaan paikallisen ajoneuvo- sekä kävely- 
ja pyöräilyliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

• Turvataan toimivat kävely- ja pyöräily-yhteydet 
sekä joukkoliikenneyhteydet.

• Suunnittelun standarditavoitteina on Satamatiellä 
80 km/h nopeustaso ja valtatiellä 100 km/h, tur-
valliset liittymät sekä suurten erikoiskuljetusten 
mahdollistaminen.

1.11. Yhteenveto ongelmista 

Läpiajoliikennettä Vaskiluotoon ja sen aiheuttamaa ruuh-
kautumista on jo pitkään pidetty Vaasan keskustan liiken-
neverkon ongelmana. Erityisesti ympäri vuorokauden ta-
pahtuvat kuljetukset aiheuttavat häiriöitä asutukselle ja 
muulle liikenteelle.

Väylää, joka mahdollistaisi kaikki koon ja painon kan-
nalta erikoiset kuljetukset satamaan ei ole.

Vaasan keskustassa mahdollisuudet katuverkon lisä-
kapasiteetin saamiseksi ovat rajoitetut. Liikenteen kasvu 
aiheuttaa täten entistä suurempia ongelmia.
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2. Tutkitut vaihtoehdot 

Kuva 15. Tielinjausten vaihtoehdot

2.1. Arvioitavat tielinjaukset

Tielinjauksina arvioitiin Satamatielle nykyisen tien paran-
taminen 0+-vaihtoehto sekä neljä kehittämisvaihtoehtoa: 
keskustan kautta kulkevat Keskustatunneli- ja Kaupun-
ginselkä-vaihtoehdot sekä Eteläisen Kaupunginselän 
eteläpuolella kulkevat Fladan- ja Vikby-vaihtoehdot. 

Vikby-vaihtoehdon linjaus poikkeaa muista arvioitavis-
ta vaihtoehdoista siten, että reitti kulkee uuteen paikkaan 
rakennettavan Vikbyn eritasoliittymän kautta logistiikka-
keskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoisiin. Vaih-
toehdoissa Keskustatunneli, Kaupunginselkä ja Fladan 
reitti kulkee nykyisen Vikbyn eritasoliittymän kautta.

Lisäksi tutkittiin valtatien 8 jatkeena uuden tien raken-
taminen valtatieltä 8 Vähäkyröntielle (maantie 717) saak-
ka.  
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2.2. 0+ vaihtoehto

0+vaihtoehdossa toteutetaan pieniä, Vaasan kaupungin 
määrittelemiä liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Näistä 
merkittävin on Kauppapuistikon jatkeelle moottoritiel-
le suunniteltu kiertoliittymä lähinnä sairaalan lisäänty-
vän liikenteen tarpeisiin. Muita mahdollisia toimenpiteitä 
ovat mm. liikennevalojen asettaminen Koulukadun liitty-
miin. Nykyään liikenne Vaskiluodosta logistiikkakeskuk-
seen kulkee Vaasan keskustassa käytännössä montaa 
eri reittiä. Raskas liikenne on ohjattu viitoituksella reitille 
Vaasanpuistikko – Koulukatu – Hietalahdenkatu. Muu lii-
kenne käyttää keskustassa myös reittiä Vaasanpuistik-
ko – Kauppapuistikko. Tämän vuoksi 0+-vaihtoehdoksi 
esitetään YVA-ohjelmavaiheessa nämä molemmat yhte-
ydet keskustassa.

0+-vaihtoehdon pituus Vaskiluodon satamasta Vikby-
hyn on 13,5 kilometriä ja Martoisiin 20,4 kilometriä.

Kuva 16. 0+-vaihtoehto

2.3. Keskustatunneli-vaihtoehto

Keskustatunneli-vaihtoehdossa Vaasan keskustan ali ra-
kennetaan kaupungin keskustastrategiatyön mukainen 
kalliotunneli. Tunneli louhitaan kallioon välillä Kauppa-
puistikko – Vaasanpuistikko, jolloin siihen on mahdollista 
kytkeä liikenteellisesti merkittävä Vaasanpuistikkoa seu-
raava tunnelihaara. Kalliotunnelin päät ovat Kauppapuis-
tikossa moottoritien ja Tiilitehtaankadun välissä ja Vaski-
luodon sillan ja Rantakadun välissä. Vaihtoehto kulkee 
moottoritietä Vikbyn eritasoliittymään, josta se jatkuu lo-
gistiikkakeskuksen eteläpuolelta Vähäkyröntielle Martoi-
siin.

Ajoratatunnelin leveys on 12 metriä ja korkeus vähin-
tään 4,8 metriä. Tunnelissa on yksi kaista suuntaansa ja 
kaistat on erotettu toisistaan keskikorokkeella. Lisäksi 
ajoratatunnelin viereen rakennetaan huoltotunneli.

Tunnelin suuaukot tehdään nykyisten ajoratojen kes-
kelle puistikon kohdalle Vaasanpuistikolla välillä Rantaka-
tu – Koulukatu ja Kauppapuistikolla välillä Hietalahdenka-

tu – Tiilitehtaankatu. Rantakatu katkaistaan tunneliaukon 
vuoksi Vaasanpuistikon kohdalla.  Vaasanpuistikon kah-
den ajokaistan vaatima tila edellyttää nykyisten pysä-
köintikaistojen poistamista välillä Rantakatu – Koulukatu.

Keskustatunneli -vaihtoehdon pituus Vaskiluodon sa- 
tamasta Vikbyhyn on 13,7 kilometriä ja Martoisiin 20,6 ki-
lometriä. Tunnelin kokonaispituus on noin 1,5 kilometriä. 
Tunneli ei voi toimia erikoiskuljetusten reittinä.

Kuva 17. Keskustatunneli-vaihtoehto

Keskustatunneli-vaihtoehdon sillat sijoittuvat Vikby – Mar-
toinen -tieosuudelle. Sillat ovat seuraavat:

Nro Nimi Pituus (m)
S1 Marantien silta 20
S2 Kontbäckenin silta 10
S3 Laihiantien silta 40
S4 Laihianjoen silta 45
S5 Tuovilan akk 6
S6 Logistiikkakeskuksen silta 50
S7 Ratasilta 40

Kuva 18. Keskustatunneli-vaihtoehto ja tunnelin poikkileikkaus
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2.4. Kaupunginselkä-vaihtoehto

Kaupunginselkä-vaihtoehdossa toteutetaan silta- ja pen-
geryhteys Eteläisen Kaupunginselän poikki välillä Myr-
grundin silta – Emäntälahti. Väli tehdään pääosin siltana 
heikkojen perustamisolosuhteiden vuoksi. Yhteys liittyy 
Myrgrundin siltapenkereeseen Myrgrundin sillan etelä-
puolella. Liittymä on kanavoitu T-liittymä, jossa on kään-
tymiskaista vasemmalle. Eteläiselle Kaupunginselälle 
rakennetaan kaksi siltaa, joiden kokonaisleveys on 15 
metriä. Silloille toteutetaan kävely- ja pyöräilyväylä koro-
tettuna pohjoispuolelle. Siltojen korkeus merenpinnasta 
on suurimmillaan noin 5,5 metriä, mikä mahdollistaa noin 
4 metrin alikulkukorkeuden.

Emäntälahden päässä varaudutaan pengerosuuteen 
mahdollisten kaupungin yleiskaavaan merkittyjen teko-
saarien kohdalla.

Yhteys liittyy moottoritiehen Emäntälahden kohdalla. 
Kaksikaistainen kiertoliittymä muodostaa samalla moot-

toritien uuden päätekohdan. Kiertoliittymään liittyy myös 
Ruutikellarintien jatke. Kävely- ja pyöräilyjärjestelyt kier-
toliittymän kohdalla toteutetaan alikuluilla. Myös Eteläi-
sen Kaupunginselän rannassa Bragen alueen ja Kupa-
risaaren välillä kulkeva kävely- ja pyöräilyreitti risteää 
satamatien kanssa eritasossa.

Kaupunginselkä-vaihtoehdon pituus Vaskiluodon sa- 
tamasta Vikbyhyn on 13,1 kilometriä ja Martoisiin 20,0 
kilometriä.

Kuva 20. Fladan vaihtoehdon ympäristöä ja Eteläistä Kaupunginselkää

Kuva 19. VE 2, Kaupunginselkä

Kaupunginselkä-vaihtoehdossa on seuraavat sillat, joista 
S7 – S13 sijoittuvat Vikby – Martoinen -tieosuudelle:

Nro Nimi Pituus (m)
S1 Kaupunginselkä länsi 1985
S2 Kaupunginselkä itä 690
S3 Rannan raitin akk 6
S4 Emäntälahden kiertoliittymän akk 

länsi
6

S5 Emäntälahden kiertoliittymän akk 
itä

6

S6 Ruutikellarintien jatkeen akk 6
S7 Marantien silta 20
S8 Kontbäckenin silta 10
S9 Laihiantien silta 40
S10 Laihianjoen silta 45
S11 Tuovilan akk 6
S12 Logistiikkakeskuksen silta 50
S13 Ratasilta 40
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2.5. Fladan-vaihtoehto 

Fladan-vaihtoehto kulkee Myrgrundista itään Kotisa-
rantietä Eteläisen Kaupunginselän eteläpuolella. Sata-
matien ja Myrgrundintien liittymä tehdään kanavoituna 
T-liittymänä vasemmallekääntymiskaistoilla. Satamatien 
ja Näsintien liittymä tehdään kiertoliittymänä. Myrgrun-
dintien ja Näsintien väliselle osauudelle tehdään erillinen 
kävely- ja pyöräilyväylä Satamatien koillispuolelle. Muns-
montien risteäminen satamatien kanssa tehdään porras-
tetuilla liittymillä.

Satamatie liittyy moottoritiehen nykyisen Rantatien 
eritasoliittymän pohjoispuolella, johon rakennetaan uusi 
eritasoliittymä. Uuden eritasoliittymän ramppijärjestelyt 
mahdollistavat liittymisen ja erkanemisen moottoritiel-
le molempiin suuntiin. Uuden eritasoliittymän ja Vikbyn 
eritasoliittymän välillä tehdään moottoritielle kolmannet 
ajokaistat. Rantatien eritasoliittymä muutetaan risteyssil-
laksi.

Fladan-vaihtoehdon pituus Vaskiluodon satamasta 
Vikbyhyn on 14,0 kilometriä ja Martoisiin 20,9 kilometriä.

Fladan-vaihtoehdossa on seuraavat sillat, joista sillat 
S10 – S16 sijoittuu tieosuudelle Vikby-Martoinen:

Nro Nimi Pituus 
(m)

S1 Ådranin silta 6
S2 Sulvanjoen silta 40
S3 Sävvikdiketin silta 5
S4 Vt 3:n Laihianjoen pohj. silta, leventäm. 40
S5 Vt 3:n Laihianjoen et. silta, leventäm. 40
S6 Fladanin etl silta 70
S7 Rantatien silta 90
S8 Vt 3:n Marantien pohj. silta, leventäm. 20
S9 Vt 3:n Marantien et. silta, leventäminen 20

S10 Marantien silta 20
S11 Kontbäckenin silta 10
S12 Laihiantien silta 40
S13 Laihianjoen silta 45
S14 Tuovilan akk 6
S15 Logistiikkakeskuksen silta 50
S16 Ratasilta 40

Kuva 21. VE 3, Fladan

2.6. Vikby-vaihtoehto

Vaihtoehto Vikby on samanlainen kuin Fladan-vaihtoehto 
Myrgrundintieltä Monsmon itäpuolelle saakka, missä se 
erkanee edellisestä vaihtoehdosta etelään kohti Tölbyn 
kylää. Tölby – Vikbytien kohdalle tehdään risteyssilta ja 
Rantatien kohdalle eritasoliittymä. Satamatie kulkee mai-
nittujen teiden yli, jolloin erikoiskuljetukset ovat mahdolli-
sia. Satamatien ja valtatien 8 liittymäkohtaan toteutetaan 
eritasoliittymä. 

Vikby-vaihtoehdon pituus  Vaskiluodon  satamasta 
Vicbyhyn on 16,2 kilometriä ja Martoisiin 23,1 kilometriä

Kuva 22. VE 4, Vikby

Vikby-vaihtoehdossa on seuraavat sillat, joista sillat 
S6 – S12 sijoittuvat tieosuudelle Vikby – Martoinen:

Nro Nimi Pituus (m)
S1 Ådranin silta 6
S2 Sulvanjoen silta 40
S3 Tölby-Vikbytien silta 20
S4 Rantatien silta 30
S5 Valtatien 8 silta 40
S6 Marantien silta 20
S7 Kontbäckenin silta 10
S8 Laihiantien silta 40
S9 Laihianjoen silta 45
S10 Tuovilan akk 6
S11 Logistiikkakeskuksen silta 50
S12 Ratasilta 40
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2.7. Valtatien 8 jatke Martoisiin 
(Vikby – Martoinen)

Kaikissa tutkituissa kehittämisvaihtoehdoissa rakenne-
taan uusi tie Vikbyn eritasoliittymän ja Vähäkyröntien 
välille, joka on osa tulevaisuudessa mahdollisesti raken-
nettavaa valtatietä 8 välillä Helsingby – Vassor. Tieosuu-
den mitoitusnopeus on 100 km/h, valtatien jatkeen ja 
maantien 715 (vanha valtatie 3) eritasoliittymän kohdal-
la 80 km/h. Uuden tien kokonaisleveys on 10,5 metriä ja 
ajoradan leveys 7,5 metriä, ja se varaudutaan muutta-
maan keskikaiteelliseksi, kun tie muuttuu valtatieksi.

Maantien 715 kohdalle tehdään eritasoliittymä, sa-
moin logistiikkakeskuksen kohdalle. Vaasa – Seinäjoki 

2.8. Poikkileikkaukset

Vt 8 peruspoikkileikkaus

Valtatien 8 jatkeen (Vikby – Martoinen) poikkileikkauksessa ajokaistojen leveys on 3.75 metriä ja tien kokonaisleveys 
10,5 metriä.

Satamatie, Kaupunginselkä, sillan poikki-
leikkaus

Kaupunginselällä sijaitsevan sillan poikkileikkauksessa 
ajokaistojen leveys on niin ikään 3.50 metriä. Kevyen lii-
kenteen väylä on sillan kohdalla 4 metriä leveä ja se on 
erotettu ajoradasta 0.75 metriä leveällä erotuskaistalla.

Kuva 26. Satamatien poikkileikkaus Kaupunkiselän sillan kohdal-
la. 

Satamatien peruspoikkileikkaus 

Satamatien peruspoikkileikkaus on vaihtoehdosta riippumatta yksiajoratainen tie, jossa ajokaistojen leveys on 3.5  met-
riä. Näin ollen ajoradan kokonaisleveydeksi tulee 10 metriä. Niillä tieosuuksilla, joissa valtatien yhteydessä kulkee ke-
vyen liikenteen väylä, tulee ajoradan ja 3 metriä leveän jk+pp -väylän väliin 5.75 - 8.75 metriä leveä välikaista.

Kuva 24. Satamatien peruspoikkileikkaus

Kuva 25. Satamatien peruspoikkileikkaus jalankulku- ja pyöräilyväylien kohdalla 

rautatien risteykseen tehdään alikulku, jonka alikulkukor-
keus on riittävä 7,0 metrin kuljetuksille. Vähäkyröntien liit-
tymään varaudutaan rakentamaan eritasoliittymä.

Erillisiä kävely- ja pyöräilyjärjestelyjä on välillä Vik-
by – Tuovila, jolla on myös järjestelyjä paikallisen liiken-
teen tarpeita varten. Kävely- ja pyöräilyliikenteen alikul-
ku tehdään Laihianjoen itäpuolelle Itäisen Runsorintien 
kohdalle.

Tien rakenteen paksuus on päällysteineen 1,15 met-
riä. Tien kuivatus järjestetään sivuojilla, joiden pohjataso 
on pohjaveden yläpuolella happamien maiden haitallisen 
liukenemisen välttämiseksi. Rautatien alikulun pintave-
det poistetaan pumppaamalla.

Tieosuuden pituus on 6,9 kilometriä.

Kuva 23. Valtatien 8 peruspoikkileikkaus
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2.9. Suunnitteluperusteet

Vaasan satamatielle on liikenneviranomaisten taholta 
asetettu seuraavat mitoitus- ja laatutavoitteet eri tiejak-
soille

Osuus maantie 6741 (Myrgrund) – valtatie 3 
(moottoritie)
• Osuus suunnitellaan seudullisena tienä, jonka 

mitoitusnopeus on 80 km/h. Taajamien ja taaja-
mien reuna-alueiden kohdalla voidaan käyttää 
mitoitusnopeutta 60 km/h ympäristöhaittojen pie-
nentämiseksi. 

• Liittymät ovat tasoliittymiä, mahdollisesti myös 
kiertoliittymiä taajaman reuna-alueilla. 

• Poikkileikkaus on 10/7 raskaan liikenteen aiheut-
taman kuormituksen vaikutusten lieventämiseksi. 

• Suoria maankäyttö- ja maa- ja metsätalousliitty-
miä voidaan sallia poikkeustapauksissa.

• Tarpeelliset kevyen liikenteen risteämiset 80 km/h 
jaksoilla eritasossa. 

• Yhteys on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa 
(SEKV).

Osuus Vikby (valtatie 3) – Vähänkyröntie (maan-
tie 717)
• Osuus on tuleva valtatieyhteys, kun valtatien 8 

osuus Vassor – Helsingby toteutuu. 

• Mitoitusnopeus 100 km/h, Vikbyn eritasoliittymän 
kohdalla 80 km/h. 

• Tien poikkileikkaus 10,5 / 7,5, joka varaudutaan 
muuttamaan keskikaiteelliseksi, kun tie muuttuu 
valtatieksi.

• Nykyisen Vikbyn eritasoliittymän lisäksi järjeste-
tään eritasoliittymä maantien 715 (vanha valta-
tie 3) kohdalle. Lisäksi varaukset eritasoliittymille 
on suunniteltu logistiikkakeskuksen kohdalle ja 
Vähänkyröntien kohdalle, joka toteutetaan, kun 
valtatielinjaus Vassor – Helsingby totetutetaan.

• Suoria maankäyttöliittymiä tai maa-ja metsäta-
lousliittymiä ei tulevalla valtatieosuudella sallita. 
Helsingbyn ja Vikbyn alueella valtatielle järjeste-
tään rinnakkainen yhteys paikalliselle ajoneuvo-, 
maatalous- ja kevyelle liikenteelle. 

• Tarpeelliset kevyen liikenteen risteämiset järjeste-
tään eritasossa. 

• Yhteys on osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa 
(SEKV).

2.10. Tutkitut ja hylätyt vaihtoehdot

• Moottoritien eritasoristeys johtaa radan geometrian 
sovittamiseksi laajoihin tie- ja /tai siltajärjestelyihin 
Helsingbyn Marasbackenin kohdalla sekä vanhan 
valtatie 3 (Laihiantien) että Tuovilantien kohdalla.  

• Laihiantien kohdalla rautatien nostaminen tar-
peeksi pienen kaltevuuden saavuttamiseksi johtaa 
asuinrakennusten lunastuksiin kapean käytettävis-
sä olevan tilan vuoksi 

• Sundomin Kotisarantien kohdalla käytettävissä ole-
va tila ei riitä satamatien, kevyen liikenteen väylän, 
tonttien yhteysjärjestelyjen ja rautatien sijoittami-
seen 

• Lisäksi rautatien aiheuttama estevaikutus etenkin 
Näsetin ja Munsmon alueilla olisi merkittävä

Kuva 27. Toby2-linjausvaihtoehto ja ratayhteys

Suunnittelun aikana tutkittiin myös ratayhteyden toetutta-
mista satamatieyhteyden kanssa samaan maastokäytä-
vään. Ratayhteyden yhteydessä tutkittiin myös valtatien 
8 ja Vähänkyröntien välille toista linjausta (Toby 2), joka 
olisi mahdollistanut ratayhteyden toteuttamisen valtatien 
8 jatkeen viereen. Ratayhteys olisi ollut mahdollinen vain 
Toby2- ja Vikby-linjausten kanssa. 

Suunnittelun aikana todettiin, että tien ja rautatien yhdis-
tämisestä samaan maastokäytävään luovutaan seuraa-
vin perustein:
• Rautatielle muodostuisi lukuisia tasoristeyksiä pel-

toyhteyksien ja risteävien teiden kohdalla 
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3. Vaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventäminen sekä hankearviointi

tuu. Jos tunnelia ei voida hyödyntää erikoiskuljetuksissa, 
vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia erikoiskulje-
tusten osalta nykytilaan verrattuna.

Keskustatunneli nopeuttaa keskustan läpi kulkevaa 
liikennettä vertailuvaihtoehtoon (0+) verrattuna. Kevyillä 
ajoneuvoilla matka-aikasäästö syntyy kokonaan keskus-
tan katuverkolla. 

Kaupunginselkä-vaihtoehto

Kaupunginselkä-vaihtoehdossa liikennemäärät kasvavat 
hieman. Raskaan liikenteen ohjautuessa uudelle reitille 
liikenteen sujuvuus kuitenkin paranee, kun nelisenkym-
mentä prosenttia keskustan nykyisestä raskaasta liiken-
teestä siirtyy käyttämään uutta yhteyttä Emäntälahdel-
ta Myrgrundiin ja sieltä edelleen Vaskiluotoon.  Ainakin 
etelään/etelästä suuntautuvat erikoiskuljetukset siirtyvät 
pois Vaasan keskustan katuverkolta. Myös sataman vaa-
rallisten aineiden kuljetuksia on mahdollista ohjata uutta 
reittiä pitkin keskustan ohi. Keskustan kokonaisliikenne-
määrät kasvavat, mikä lisää raskaan liikenteen matka-ai-
koja.

Vaihtoehto tarjoaa uuden itä-länsisuuntaisen yhteyden 
ja keventää siten hieman Vaasanpuistikon liikennettä se-
kä huomattavasti Sinisen tien liikennettä, jonka kasvusta 
uusi yhteys ottaa noin puolet. Eteläisen Kaupunginselän 
ylittävän sillan ennustettu liikennemäärä on noin 3 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Keskustan ulkopuolella liikenteen siirtymät ovat suh-
teellisen pieniä lukuun ottamatta Ruutikellarintie – Huuto-
niementie -reittiä Yhdystielle (nykyinen valtatie 8). Tämän 
reitin käyttö kasvaa yli 2 000 ajoneuvolla vuorokaudessa. 

Reittimuutokset ja uusi eritasoliittymä valtatielle 3 joh-
tavat siihen, että Ruutikellarintien ja Huutoniementien 
sekä näiden liittymän parantaminen tulee tarpeelliseksi, 
samalla kuin tarve poistaa rautatien tasoristeys Huuto-
niementieltä kasvaa. 

Kaupunginselkä-vaihtoehto kasvattaa matka-aikaa 
Vaskiluodon ja valtateiden 3 ja 8 liittymän välisellä reitil-
lä (pituus 15,1 km) vertailuvaihtoehtoon (0+) verrattuna. 
Myöskään reitti keskustan kautta ei nopeudu merkittä-
västi, koska uusi kiertoliittymä valtatiellä 3 hidastaa lii-

kennettä.
Kaupunginselkä-vaihtoehto parantaa kuitenkin mer-

kittävästi Yttersundom – Sundom -alueen saavutettavuut-
ta Vaasan keskustan suuntaan. Esimerkiksi matka-aika 
Sundomista valtatien 3 ja Yhdystien eritasoliittymään no-
peutuu keskimäärin yli 2 minuuttia.

Fladan-vaihtoehto

Fladan-vaihtoehdolla ei ole merkittävää vaikutusta kes-
kustan katuverkon liikennemääriin. Raskaan liikenteen 
ohjautuessa uudelle reitille liikenteen sujuvuus kuitenkin 
paranee. 

Keskustan liikenneolosuhteet heikkenevät kaikkien 
liikkujaryhmien kannalta lähes samalla tavalla kuin vaih-
toehdossa 0+. Keskustan eteläpuolella Fladan-vaihtoeh-
to siirtää noin 500 ajoneuvoa valtatieltä 3 Myrgrundintien 
reitille ja mahdollistaa Sulvantien kehittämisen palve-
lemaan vain tienvarren omia liikkumistarpeita. Uuden 
tieyhteyden ennusteliikennemäärä jää alle 1 000 ajoneu-
voon vuorokaudessa.

Fladan-vaihtoehdossa kevyiden ajoneuvojen mat-
ka-aika kasvaa Vaskiluodon ja valtateiden 3 ja 8 liittymän 
välisellä reitillä (pituus 16,3 km) vertailuvaihtoehtoon (0+) 
verrattuna, jos ne käyttävät uutta yhteyttä. Uusi yhteys 
kuitenkin parantaa merkittävästi Yttersundom – Sun-
dom -alueen saavutettavuutta valtateiltä 3 ja 8, matka-ai-
kasäästön ollessa keskimäärin yli 6 minuuttia.

Koska alueella on varsin vähän asutusta, jää sekä ny-
kyisen reitin että uuden yhteyden henkilöliikenteen mää-
rä kuitenkin pieneksi, eikä vaihtoehto juurikaan muuta 
henkilöliikenteen oloja nykyisestä.

Vikby-vaihtoehto

Vikby-vaihtoehdolla ei ole merkittävää vaikutusta kes-
kustan katuverkon liikennemääriin. Raskaan liikenteen 
ohjautuessa uudelle reitille liikenteen sujuvuus kuitenkin 
paranee. Keskustan liikenneolosuhteet heikkenevät kaik-
kien liikkujaryhmien kannalta lähes samalla tavalla kuin 
vaihtoehdossa 0+. Keskustan eteläpuolella Vikby siirtää 

noin 500 ajoneuvoa valtatieltä 3 Myrgrundintien reitille, ja 
mahdollistaa Sulvantien kehittämisen palvelemaan vain 
tienvarren omia liikkumistarpeita. Uuden tieyhteyden en-
nusteliikennemäärä jää noin 1 000 ajoneuvoon vuorokau-
dessa lukuun ottamatta sen itäpäätä, joka tarjoaa uuden 
yhteyden Rantatieltä (mt 673) valtateille 3 ja 8. 

Myös tässä vaihtoehdossa kevyiden ajoneuvojen mat-
ka-aika kasvaa Vaskiluodon ja valtateiden 3 ja 8 liittymän 
välisellä reitillä vertailuvaihtoehtoon (0+) verrattuna. 

Vikby-vaihtoehdossa uusi yhteys parantaa Flan-
dan-vaihtoehdon tapaan Yttersundom – Sundom -alueen 
saavutettavuutta valtateiltä 3 ja 8. 

Lisäksi Vikby-vaihtoehto lyhentää Rantatien ja valta-
tien 3 Laihian suunnanvälistä matka-aikaa noin 50 se-
kunnilla.

Taulukko 2. Vertailuvaihtoehdon 0+ matka ajat Vaskiluodon ja 
valtateiden 3 ja 8 liittymän välisellä osuudella ja hankevaihtoehto-
jen matka-ajat suhteessa siihen.

Kevyet Raskaat Kevyet 
keskustan 

kautta
0+ 10 min 59 s 12 min 52 s 10 min 59 s 
Keskustatunneli -55 s -51 s -34 s
Kaupunginselkä +42 s +48 s -12 s
Fladan +1 min 55 s +1 min 3 s -33 s
Vikby +3 min 55 s +3 min 12 s -31 s

Vikby – Martoinen -tieosuus

Keskustatunneli-, Kaupunginselkä-, Fladan- ja Vik-
by-vaihtoehtoihin sisältyy uusi tieyhteys Vikbyn eritaso-
liittymän ja Vähäkyröntien välille (mt 717).

Tieyhteys parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikennetur-
vallisuutta, mistä hyötyy jopa 4 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa.

3.1. Vaikutusten arviointi 

3.1.1. Vaikutukset liikenteeseen

Vaihtoehdossa 0+ keskustan liikenneverkon kokonais-
kuormitus kasvaa liikennemäärien kasvaessa. Raskas lii-
kenne pyritään ohjaamaan keskustassa reitille Kouluka-
tu – Hietalahdenkatu, mutta tästä huolimatta matka-ajat 
varsinkin ruuhka-aikoina kasvavat nykyisestä. Matka-ai-
ka välillä Vaskiluoto – keskusta – valtateiden 3 ja 8 liittymä 
(reitin pituus 13,3 km) kasvaa sekä kevyillä että raskailla 
ajoneuvoilla noin kaksi minuuttia verrattuna vuoden 2014 
tilanteeseen. Viivytysten kasvu koskee myös joukkolii-
kennettä, ja samalla kävelyn ja pyöräilyn saavutettavuus 
huononee kun odotusajat risteämisissä ajoneuvoliiken-
teen kanssa kasvavat.

Keskustatunneli-vaihtoehto

Keskustatunnelin liikenteelliset vaikutukset kohdistuvat 
pääasiassa ruutukaavakeskustaan. Keskustatunneli ot-
taa osan keskustan läpi kulkevasta liikenteestä, jolloin 
Kauppapuistikon, Hietalahdenkadun ja Koulukadun lii-
kennemäärät ovat vuoden 2040 tilanteessa nykytasolla, 
vaikka esimerkiksi Vaasanpuistikon liikennemäärät kas-
vavat lähes neljänneksellä. Tunnelin liikennemääräksi 
tulee ennusteen mukaan hieman alle 3 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa, mutta keskustan ulkopuolella keskus-
tatunnelin vaikutukset ovat vain muutamia satoja autoja 
vuorokaudessa – esimerkiksi siirtyminä valtatieltä 3 Myr-
grundintielle.

Sataman ja Vaskiluodon kuljetukset on mahdollista 
siirtää välillä Kauppapuistikko – Vaasanpuistikko tunne-
liin noin 1,5 kilometrin matkalla. Lähes puolet nykyisistä 
raskaan liikenteen kuljetuksista siirtyy pois Vaasan kes-
kustan katuverkolta, mikä lähtökohtaisesti nopeuttaa ja 
sujuvoittaa kuljetuksia.

Tunnelin mitoitus ja mahdolliset rajoitukset vaikuttavat 
merkittävästi siihen, voidaanko sitä hyödyntää erikoiskul-
jetuksissa. Jos tunnelia voidaan hyödyntää, erikoiskulje-
tusten pullonkaula Vaasan keskustan katuverkolla pois-
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3.1.2. Vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen

Vaihtoehdossa 0+ keskustan uudet liittymäjärjestelyt pa-
rantavat varsinkin autoliikenteen liikenneturvallisuutta ja 
lieventävät liikenteen kasvun aiheuttamia haittoja jalan-
kululle ja pyöräilylle. Tämän ansiosta liikenneturvallisuus 
ei heikkene merkittävästi verrattuna nykytilanteeseen, 
vaikka liikenne kasvaa.

Keskustatunneli-vaihtoehto

Keskustan katuverkon sujuvuus säilyy lähes nykyisel-
lään. Liikenneturvallisuutta sekä pyöräilyn ja kävelyn olo-
suhteita parantaa se, että suuri osa keskustan raskaasta 
liikenteestä poistuu keskustan kaduilta. Henkilövahin-
koon johtaneiden onnettomuuksien määrä vähenee 0,30 
onnettomuudella vuodessa ja tieliikenteessä kuolleiden 
määrä 0,006 kuolleella vuodessa vertailuvaihtoehtoon 
(0+) verrattuna.

Kaupunginselkä-vaihtoehto

Keskustan katuverkon liikenteen sujuvuus ei huonone 
yhtä paljon kuin vaihtoehdossa 0+, ja liikenneturvallisuus 
paranee kun suuri osa sataman raskaasta liikenteestä 
poistuu keskustasta. Vaikutukset joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn sujuvuuteen keskustassa ovat vähäiset.

Liikenneturvallisuusvaikutus on suurempi kuin Kes-
kustatunneli-vaihtoehdossa, koska raskas liikenne siirtyy 
pois koko keskusta-alueelta, jossa henkilövahinkoon joh-
taneita onnettomuuksia on tapahtunut eniten. Henkilöva-
hinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä vähenee 
0,63 onnettomuudella vuodessa ja tieliikenteessä kuol-
leiden määrä 0,041 kuolleella vuodessa vertailuvaihtoeh-
toon (0+) verrattuna.

Fladan-vaihtoehto

Keskustan katuverkon liikenteen sujuvuus ei huonone 
yhtä paljon kuin vaihtoehdossa 0+, ja liikenneturvalli-
suus paranee hieman kun suuri osa sataman raskaasta 
liikenteestä poistuu keskustasta. Henkilövahinkoon joh-
taneiden onnettomuuksien määrä vähenee 0,08 onnetto-

muudella vuodessa vertailuvaihtoehtoon (0+) verrattuna. 
Tieliikenteessä kuolleiden määrä kuitenkin kasvaa 0,008 
kuolleella vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien pientä vähenemistä ja kuolleiden määrän 
kasvua selittävät uusi tieyhteys ja sen sisältämät useat 
tasoliittymät, jotka ovat nykyisen moottoritieyhteyden liit-
tymiä vaarallisempia ja kasvattavat siten onnettomuus-
riskiä. 

Vikby-vaihtoehto

Keskustan katuverkon liikenteen sujuvuus ei huonone 
yhtä paljon kuin vaihtoehdossa 0+, ja liikenneturvallisuus 
paranee kun suuri osa sataman raskaasta liikentees-
tä poistuu keskustasta. Henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien määrä vähenee 0,19 onnettomuudel-
la vuodessa ja tieliikenteessä kuolleiden määrä 0,001 
kuolleella vuodessa vertailuvaihtoehtoon (0+) verrat-
tuna. Onnettomuuksien pientä vähenemistä selittävät 
vaihtoehdon 3 tavoin uusi tieyhteys ja sen sisältämät 
useat tasoliittymät. Henkilövahinkoon johtaneiden onnet-
tomuuksien vähenemä on kuitenkin Fladan-vaihtoehtoa 
suurempi, koska maantien 673 ja valtatien 8 välinen uusi 
tieyhteys lyhentää matkaa kyseisten teiden välillä sekä 
maantieltä 673 valtatielle 3 Laihian suuntaan, ja uudella 
reitillä liittymät ovat turvallisempia.

3.1.3. Vaikutukset ihmisten elinolo-
suh teisiin ja liikkumiseen 

Keskustatunneli-vaihtoehto

Liikenteen aiheuttamien häiriöiden (liikenneturvallisuus, 
ilmanlaatu, estevaikutus, melu) pieni väheneminen pa-
rantaa vähän ydinkeskustan asumisviihtyvyyttä sekä liik-
kumis- ja virkistysmahdollisuuksia. Keskustatunneli hel-
pottaa myös liikenteen kasvuennusteiden aiheuttamaa 
uhkaa liikennehäiriöiden tulevasta kasvusta. Vähäinen 
myönteinen vaikutus kohdistuu suureen ihmisjoukkoon, 
sillä sadan metrin etäisyydellä tunnelista asuu yli 2 000 
asukasta. Viihtyisyys ja elinolot heikkenevät vähän lähin-
nä tunnelin suuaukkojen lähellä asuvilla.

Kaupunginselkä-vaihtoehto

Kaupunginselkä-vaihtoehto parantaa hieman asumis-
viihtyvyyttä sekä liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksia 
ydinkeskustassa, kun liikenteen häiriöt hieman vähene-
vät ja uhka liikenteen kasvuennusteiden aiheuttamasta 
liikennehäiriöiden suuremmasta kasvusta pienenee hie-
man. Silta tarjoaa uuden ulkoilureitin ja mahdollisuuksia 
harrastustoiminnalle. Vaihtoehto heikentää asumisviihty-
vyyttä ja virkistysmahdollisuuksia erityisesti sillan päiden 
lähistön asunnoilla ja virkistys-alueilla sekä Ruutikellarin-
tien ympäristössä, missä kasvavat liikennehaitat (melu, 
päästöt, maisema). Sadan metrin etäisyydellä uudesta 
sillasta asuu vain muutamia asukkaita, joille sillasta on 
haittavaikutuksia. Mutta vähäinen myönteinen vaikutus 
kohdistuu suureen ihmisjoukkoon, sillä keskustan läpi-
kulkureitin varrella asuu yli 2000 ihmistä.

Fladan- ja Vikby-vaihtoehdot

Pääosin uuteen maastokäytävään sijoittuvat Fladan- ja 
Vikby-vaihtoehdot vähentävät tielinjauksen lähistön asu-
misviihtyvyyttä ja virkistyskäyttöä tuomalla rauhalliseen 
maalaisympäristöön raskaan liikenteen haittoja (melu, lii-
kenneturvallisuus, estevaikutus). Fladan- tai Vikby-vaih-
toehto ei sanottavammin helpota keskustan asumisviih-
tyvyyttä. Kaupunginselän eteläpuolella vaikutukset ovat 
selvästi kielteisiä, mutta ne kohdistuvat pienelle asukas-
määrälle. Keskustassa kohdealueella on tuhansia asuk-
kaita, mutta myönteiset vaikutukset asumisviihtyvyydelle 
ovat heikosti havaittavia. Kokonaisuutena vaikutus on 
vähäinen kielteinen.

Vikby – Martoinen -tieosuus

Tiejakso sijaitsee pääosin metsässä, joten tie aiheuttaa 
metsäkiinteistöjen pirstoutumista. Metsäosuuksilla uu-
si tie voi haitata myös metsästystä, marjastusta ja sie-
nestystä. Sadan metrin etäisyydellä tieosuudesta asuu 
16 henkeä, joiden elinympäristöön uusi tie tuo liikenteen 
haittoja. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Tuovilan-
tien varrella Marasbackenissa, jossa lähellä sijaitsee 
myös lentokenttä. Uuden tieyhteyden vaikutukset asuin-
viihtyvyyteen ja virkistykseen arvioidaan kokonaisuudes-
saan vähäisen kielteisiksi.

Meluvaikutukset

Liikenteen meluvaikutukset arvioitiin laskennallisesti 
SoundPlan-melunlaskentaohjelmistolla. Laskenta toi-
mii maastomallin pohjalta ja ottaa siten huomioon mm. 
maaston muodot, rakennukset ja meluesteet. Seuraa-
vassa taulukossa 3 on esitetty eri melualueilla eri vaihto-
ehdoissa asuvat asukkaat.

Taulukko 3. Melualueilla eri vaihtoehdoissa asuvat asukkaat

Meluvyöhyke, LAeq, 7-22 0+ Keskustatunneli Kaupunginselkä Fladan Vikby
50–55 3171 3218 3089 3067 3196
55–60 1368 1549 1536 1542 1571
60–65 436 424 386 447 454
>65 7 10 5 6 12

Vaihtoehtojen väliset erot eivät ole suuria, koska uu-
sien väylien liikennemäärät ovat melko pieniä ja asutusta 
tai loma-asutusta ei sijoitu aivan uusien väylien läheisyy-
teen. Keskusta-alueen liikenne ei myöskään vähene niin 
paljon, että sillä olisi merkittävää meluvaikutusta.
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Päästöt

Yleisesti hankkeella ei ole uusia päästöjä tuottavia toi-
mintoja, vaan liikenne ohjataan eri tavalla kuin nykytilan-
teessa. Siis päästöjen alueellinen tuotto muuttuu. Pääs-
tömäärät eivät muutu merkittävästi, koska hanke sinänsä 
ei tuota uusia päästölähteitä. Vaihtoehtoja ei siis voi ver-
tailla luotettavasti päästömäärien perusteella.
• 0+-vaihtoehdossa liikennemäärät kasvavat nyky-

tilanteesta, mutta kasvu johtuu liikenteen yleisestä 
kasvusta. Ilmanlaadun osalta mahdolliset haitta-
vaikutukset tulevat siis liikenteestä yleensä. Kes-
kustan alueella ohjearvot ovat mittausten mukaan 
alitettu nykyliikenteellä, ja alentuvat ajoneuvojen 
yksikköpäästöt kumoavat ennustetun liikenteen 
kasvun aiheuttaman päästölisäyksen.

• Keskustatunneli voi vaikuttaa keskustan ilman-
laatua hieman parantavasti, kun raskaan liikenteen 
päästöjä (etenkin pienhiukkaset) poistuu katuver-
kolta. Kuitenkin tunnelin ilmanvaihdon poisto on oh-
jattava riittävän korkealle jotta se ei sekoitu katuil-
maan. Päästöt jäävät kuitenkin keskusta-alueelle.

• Kaupunginselkä-vaihtoehdon vaikutukset ilman-
laatuun ovat vähäiset, reitin varrella ei ole altistuvia 
kohteita aivan tien vieressä. Pieni myönteinen vai-
kutus keskustan ilmanlaatuun voi olla kun raskasta 
liikennettä ohjautuu pois katuverkolta. Raskaan lii-
kenteen sujuvuus paranee, ja voi alentaa yksikkö-
päästöjä.

• Fladan-vaihtoehdon vaikutukset ilmanlaatuun 
ovat vähäiset, reitin varrella ei ole altistuvia kohteita 
aivan tien vieressä. Pieni myönteinen vaikutus kes-
kustan ilmanlaatuun voi olla kun raskasta liikennet-
tä ohjautuu pois katuverkolta. Raskaan liikenteen 
sujuvuus paranee, ja voi alentaa yksikköpäästöjä.

• Vikby-vaihtoehdon vaikutukset ilmanlaatuun ovat 
vähäiset, reitin varrella ei ole altistuvia kohteita ai-
van tien vieressä. Pieni myönteinen vaikutus kes-
kustan ilmanlaatuun voi olla kun raskasta liikennet-
tä ohjautuu pois katuverkolta.

Keskustatunneli-, Kaupunginselkä-, Fladan- ja Vikby-
vaihtoehtoihin sisältyy uusi yhteys logistiikkakeskuksesta 
maantielle 717. Ilmanlaadun arvioinneissa Vikby – Mar-
toinen -tieosuus on otettu huomioon muiden vaihtoehto-
jen osana.

3.1.4. Vaikutukset yhdyskunta ra ken-
teeseen, maankäyttöön ja elinkeino-
elämään

Koko tien vaikutuspiirissä uusi satamatieyhteys mahdol-
listaa entistä sujuvammat yhteydet valtakunnalliselle ja 
seudulliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä seudulli-
selle ja paikalliselle elinkeinotoiminnalle. Tien parantami-
nen ja rakentaminen uuteen maastokäytävään vaikuttaa 
nykyisten ja uusien toimintojen sijoittumiseen. Vaasan 
sataman saavutettavuus eri alueilta sekä alueiden kyt-
keytyminen toisiinsa muuttuu uuden tieyhteyden myötä.

Suunnitellun Vaasan satamatien vaikutusalue on laaja, 
eikä se rajoitu pelkästään vaihto-ehtoisia tievaihtoehtoja 
ympäröiviin alueisiin. Kyseessä on seudullinen yhteys, 
joka vaikuttaa laajasti koko Vaasan kaupunkiseudun yh-
dyskuntarakenteeseen. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet 
luovat edellytyksiä uuden kehityskykyisen teollisuus- ja 
palvelutoiminnan sijoittumiselle tien vaikutuspiiriin sekä 
laajentavat seudullista työssäkäyntialuetta

3.1.5. Ympäristövaikutukset

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Luontoon kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu 
olemassa olevien tietokantojen aineistotarkasteluihin ja 
luontoselvityksiin, sekä erityisesti Vaasan satamatien 
pääsuuntaselvitykseen (2010), jossa alueen luontova-
roja kartoitettiin varsin kattavasti. Satamatielinjauksille 
tehtiin 22. – 23.5.2014 liito-oravakartoitus, jolloin tunnet-
tuja liito-oravan elinympäristöjä tarkasteltiin tielinjausten 
suhteen. Selvityksen mukaan alueella on voimakas ja 
elinvoimainen liito-oravakanta ja useimmat selvitetyt tun-
netut elinympäristöt ovat käytössä. Useissa elinympäris-
töissä oli havaittavissa myös pesintää (kolopuita, pönttö-
pesintää) linjauksen välittömässä läheisyydessä.

Valtatieltä 3 Martoisiin ulottuvalla suunnittelualueella 
tehtiin 11. – 13.9.2014 myös luontoinventointi, jolloin kar-
toitettiin merkittävät luontokohteet ja mahdolliset liito-ora-
van elinympäristöt linjauksilta. Lisäksi alueelle tehtiin 
kesällä 2015 lepakkokartoituksia ja linnustoselvityksiä. 
Linjauksilta tai linjausten välittömästä läheisyydestä ei 
havaittu liito-oravan papanoita, mutta alueelta tunnistet-
tiin kaksi liito-oravalle soveltuvaa aluetta.

Kaupunginselkä-vaihtoehdolla on suuri kielteinen vai-

kutus luonnonympäristöön. Linjaus sijoittuu todennetun 
lepakoiden lisääntymisalueen lähettyville ja lisäksi vaih-
toehdon loppuosa, valtatien 3 ja Martoisen välillä, sijoit-
tuu muiden vaihtoehtojen, lukuun ottamatta 0+-vaihtoeh-
toa, tavoin lepakoiden ja liito-oravien elinympäristöön.

Fladan-vaihtoehdolla on kohtalainen kielteinen vaiku-
tus. Linjaus sijoittuu lepakoiden ja liito-oravien elinympä-
ristöön ja täten lajien elinympäristöt pirstoutuvat osittain. 
Vaihtoehto sijoittuu myös uuteen maastokäytävään ja voi 
vaikeuttaa liito-oravien kulkemista alueiden välillä.

Vikby-vaihtoehdolla on Fladanin tavoin kohtalainen 
kielteinen vaikutus sen sijoittuessa lepakoiden ja liito-ora-
vien elinympäristöön. Linjaus kulkee useamman liito-ora-
van elinympäristön poikki Munsmon ja Vikbyn alueella. 
Linjauksen leikkaamissa elinympäristöissä ei kuitenkaan 
havaittu pesintää vuonna 2014, mutta linjaus pirstoo elin-
ympäristöjä ja vaikeuttaa liito-oravan asettumista tyhjiin 
soveltuviin elinympäristöihin. Lisäksi linjaus sijoittuu uu-
teen maastokäytävään ja voi vaikeuttaa liito-oravien kul-
kemista alueiden välillä. 

Vikby – Martoinen -tieosuuden vaikutukset kohdistuvat 
viiksisiippojen saalistusalueeseen sekä liito-oravan eli-
nympäristöön. Alueella saattaa aikaisempien ja vuoden 
2015 havaintojen perusteella sijaita viiksisiippojen lisään-
tymispaikkoja. Lisäksi alueelle tehtiin liito-oravan elinym-
päristökartoitus syksyllä 2014. Alueelta ei tällöin löydetty 
viitteitä liito-oravasta, todennäköisesti selvitysajankoh-
dan vuoksi, mutta liito-oravan esiintymistä alueella ei voi-
da poissulkea. Selvitysalueen laajuudesta ja kivikkoisuu-
desta johtuen mahdollisia levähdyspaikkoja on alueella 
useita satoja. Linjausten vaikutuksia lepakoihin ei kuiten-
kaan pystytä tämän selvityksen puitteissa varmuudella 
arvioimaan, vaan lepakoiden esiintymistä valitun tielinja-
uksen osalta selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Eri vaihtoehtojen suunnittelussa on pyritty kiertämään 
uhanalaisten lajien esiintymiä, mutta osa vaihtoehdoista 
kulkee liito-oravan elinympäristöjen poikki tai niiden vai-
kutusalueella. Liito-oravan esiintymisalueet pyritään huo-
mioimaan tiesuunnittelussa siten, että puustoiset kulku-
reitit elinympäristöjen välillä säilyvät. 

Millään vaihtoehdolla ei ole vaikutusta arvokkaisiin 
luontotyyppeihin tai kasvillisuuskohteisiin.

Luonnonolojen ja EU:n luontodirektiivin lajien (lepakot 
ja liito-oravat) kannalta tielinjausvaihtoehdoista paras on 
0+-vaihtoehto. Toiseksi paras on Keskustatunneli-vaihto-
ehto, jossa vaikutukset ovat muihin vaihtoehtoihin (Fla-
dan, Vikby ja Kaupunginselkä) verrattuna vähäisemmät.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperin-
töön 

Erot ehdotettujen linjausvaihtojen vaikutuksissa aiheutu-
vat pääasiassa maisema- ja kaupunkirakenteen vaihtele-
vista luonteista linjausten eri kohdissa. 

0+-, Keskustatunneli- ja Kaupunginselkä-vaihtoehdot 
hyödyntävät eniten nykyistä tieverkkoa, jolloin vaikutuk-
set kohdistuvat pienemmälle alueelle kuin Fladan- ja Vik-
by-vaihtoehdoissa. Kaikissa muissa paitsi 0+-vaihtoeh-
dossa linjaus kulkee lisäksi uudessa maastokäytävässä 
valtatien 3 itäpuolisen logistiikkakeskuksen eteläpuolelta 
Vähäkyröntielle Martoisiin.

0+-vaihtoehdolla ei ole vaikutuksia maisemaan ja kult-
tuuriympäristöön. Keskustatunneli-vaihtoehdon vaiku-
tukset kohdistuvat pienille alueille tunnelin suuaukkojen 
kohdalle. Vaikutukset ovat suuret ja kielteiset Vaskiluo-
don sillan läheisyydessä valtakunnallisesti merkittävällä 
rakennetun kulttuuriympäristön alueella, josta poistuisi 
arvokasta puustoa tunnelin suuaukon tieltä.

Kaupunginselkä-vaihtoehdon kohtalaiset ja kielteiset 
vaikutukset muodostuvat pääasiassa Eteläisen Kaupun-
ginselän maiseman pirstovasta silta- ja pengerraken-
teesta.

Fladan- ja Vikby-vaihtoehtojen vaikutukset muodostu-
vat laajojen maisemallisesti arvokkaiden avoimien pelto-
alueiden sekä kylärakenteiden pirstovasta vaikutuksesta. 
Fladanin vaikutukset ovat kohtalaiset ja kielteiset ja Vik-
byn suuret ja kielteiset johtuen Vikbyn linjauksen kulke-
misesta Yttersundom – Näset kylärakenteen lisäksi myös 
Vikby – Tölby -kylärakenteen poikki.

Eri vaihtoehtojen aiheuttamien haitallisten maisema- 
ja kulttuuriympäristövaikutusten minimoimisessa ko-
rostuu uuden tierakenteen linjauksen ja korkotason is-
tuminen maisema- ja kylärakenteeseen sekä lopullisen 
tieympäristön maisemointi.

Vaikutukset pohja- ja pintavesiin 

Alue on tulvaherkkää ja Laihianjoki sekä Kyrönjoki ovat 
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi tulvariskikoh-
teiksi. Pintavesien ekologinen tila on vaikutusalueelle 
tyydyttävä tai sitä huonompi. Hankealueen merkittävin 
vesimuodostuma on Eteläinen Kaupunginselkä, joka on 
todettu kohtalaisen tärkeäksi ahvenen lisääntymisalu-
eeksi. Lahti mataloituu ja ruovikoituu sinne kulkeutuvien 
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sedimenttien ja maannousun vaikutuksesta. Luokitellut 
pohjavesialueet ovat I-luokan pohjavesialueita eli veden-
hankintaa varten tärkeitä pohjavesialuita, mutta hank-
keen ei arvioida vaikuttavan niihin. Vaasan veden raa-
kavedenlähde on Kyrönjoki, jonka vesistöalueelle kuuluu 
1,4 km pituinen osuus kaikista muista hankevaihtoeh-
doista paitsi 0+-vaihtoehdosta.

Merkittävyyden arvioinnissa herkimmiksi vaikutuskoh-
teiksi on todettu kalasto ja alueella todettu tulvariski. Ka-
laston kannalta haitallisimmat vaikutukset ovat Kaupun-
ginselkä-vaihtoehdolla, joka johtuu kohtalaisen suuresta 
ahventen lisääntymisalueesta Eteläisellä Kaupunginse-
lällä. Tulvariskin kannalta Fladan- ja Vikby-vaihtoehdoil-
la arvoidaan olevan haitallisimmat vaikutukset, sillä ra-
kentaminen kohdistuu suurimmaksi osaksi tulvaherkälle 
alueelle. Kaikissa vaihtoehdoissa on rakentamista myös 
tulvavaara-alueella valtatien 3 ja 8 eritasoliittymissä.

Haitallisten vaikutusten vähentäminen tulisi raken-
tamisen aikana kohdistua kuivatusvesien hallintaan ja 
happaman valunnan muodostumisen estämiseen. Sil-
tojen ja rumpujen suunnittelussa tulee huomioida maan 
kohoaminen ja alueella todetut tulvariskit erityisesti jää-
patojen osalta. Tienpidon aikana kuivatusvesien huolelli-
sella hallinnalla ja käsittelyllä voidaan ehkäistä pinta- ja 
pohjavesien laadun heikkenemistä.

Pinta- ja pohjavesien kannalta vaihtoehdoista vähiten 
vaikutuksia on 0+-vaihtoehdolla. Keskustatunneli-vaihto-
ehdolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia, Fladan- sekä 
Vikby-vaihtoehdoilla kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia ja 
Kaupunginselkä vaihtoehdolla suuria kielteisiä vaikutuk-
sia. Vikby – Martoinen -tieosuudella on vähäisiä kielteisiä 
vaikutuksia.

Vaikutukset luonnonvaroihin 

Alue on tulvaherkkää, joten rakentaminen edellyttää tie-
penkereiden rakentamista alavimmilla alueilla. Massa-
tase jää Keskustatunneli- ja 0+-vaihtoehtoja lukuun ot-
tamatta alijäämäiseksi, mutta alijäämää on mahdollista 
vähentää alueella syntyvillä uusiomateriaaleilla kuten 
voimalaitostuhkilla, betonimurskeella sekä ylijäämämail-
la. Alueen sulfaattimaaluonne lisää massanvaihtoihin 
kohdistuvaa käsittely ja läjityspaikkojen suojarakenteiden 
tarvetta. Näin ollen massanvaihtoja pyritään välttämään.

Selkeimmin havaittavaksi vaikutuskohteiksi todettiin 
massataseen yli- tai alijäämän merkitys ja luonnonva-

rojen säästö. Suurimmat kielteiset vaikutukset ovat Vik-
by-vaihtoehdolla, jossa uusiomateriaalien määrä ei riitä 
paikkaamaan suurta massavajetta tarkastelujaksona 
pidetyn kahden vuoden aikana. Fladan-vaihtoehdossa 
neitseellisten kiviainesten määrä on puolet vähemmän 
Vikbystä, sillä uusiomateriaalien määrä riittää vaihtoeh-
toon selkästi paremmin. 0+-vaihtoehdossa neitseellisten 
materiaalien tarve on vähäinen, mutta toisaalta vaihto-
ehto ei myöskään mahdollista uusiomateriaalien käyttöä 
ja näin ollen vähennä käytettävissä olevien materiaalien 
määriä ja varastoinnin tilantarvetta. 

Kaupunginselkä-vaihtoehto kääntyy vaikutuksiltaan 
myönteiseksi, mikäli hanke toteutetaan täysimääräisenä 
siltavaihtoehtona. Vähäisetkin pengerosuudet kasvatta-
vat pohjasedimentin ruoppaustavetta ja käsiteltävien tai 
läjitettävien massojen määrää. Vaihtoehto mahdollistaa 
uusiomateriaalien käytön erityisesti välin Vikby – Martoi-
nen -osuudella, jolloin neitseelliset kiviainekset säästyvät 
muuhun käyttöön. Keskustatunneli-vaihtoehto luo vaihto-
ehdoista myönteisimmat odotukset, sillä vaihtoehto ruok-
kii alueellista kiviaineshuoltoa ja hankkeen ulkopuolella 
hyödynnettävät kiviainekset säästävät ainakin hetkeksi 
kauempaa kaupunkialueelle tuotavien neitseellisten kivi-
ainesten määrää. 

Haitallisten vaikutusten vähentäminen tulisi rakenta-
misen aikana kohdistua massanvaihtojen välttämiseen ja 
hankealueella syntyvien kaivuu- ja kallioainesten hyöty-
käyttöön ja jalostamiseen. Uusiomateriaalien hyötykäyttö 
täysimääräisesti on suotavaa, sillä niiden käytön avulla 
jalostettu kiviaines voidaan kohdentaa rakenteisiin, joita 
ei voida uusiomateriaaleilla rakentaa. Massanvaihtojen 
minimoiminen vähentää myös käsittelytarvetta ja läjitys-
alueen pinta- ja pohjarakenteiden tarvetta, sillä sulfaatti-
maita ei voida läjittää sellaisenaan niiden happamoitta-
van luonteen vuoksi.

3.2. Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arvioinnilla arvioidaan suunniteltujen toi-
menpiteiden vaikuttavuuksia asetettuihin tavoitteisiin ver-
rattuna. Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään kuvaamaan 
hankkeen ei-taloudellisia vaikutuksia.

Kevyiden ajoneuvojen pääsuunnan matka-aikaa tar-
kasteltaessa pääsuunnalla tarkoitetaan matkaa Vaski-
luodosta valtateiden 3 ja 8 liittymään. Parhaana arvona 
(9 min 13 s) on käytetty nopeusrajoitusten mahdollista-

maa teoreettista matka-aikaa tilanteessa, jossa keskus-
tatunneli on toteutettu. Suurin vaikutus on Keskustatun-
neli-vaihtoehdolla, jossa saavutetaan 85 % mahdollisesta 
matka-ajan nopeutumisesta.

Raskaiden ajoneuvojen pääsuunnalla tarkoitetaan sa-
maa matkaa Vaskiluodosta valtateiden 3 ja 8 liittymään, 
kuin kevyillä ajoneuvoilla. Suurin vaikuttavuus on Kes-
kustatunneli-vaihtoehdolla, jossa saavutetaan 75 % mah-
dollisesta matka-ajan nopeutumisesta.

Kevyiden ajoneuvojen matka-aika keskustan kautta 
kuljettaessa mittaa keskustan katuverkon nopeutumista 
kun raskas liikenne siirtyy toiselle reitille. Kevyiden ajo-
neuvojen matka-ajan osalta suurin vaikuttavuus on Kes-
kustatunneli-vaihtoehdolla, jossa saavutetaan 32 % mah-
dollisesta matka-ajan nopeutumisesta.

Henkilövahinko-onnettomuuksissa tavoitearvona on 
käytetty nykytilanteen onnettomuusmäärän vähentämis-
tä 20 prosentilla ja huonoimpana arvona vertailuvaih-
toehdon onnettomuusmäärää. Vaikuttavuudet jäävät 
kaikissa vaihtoehdoissa pieniksi; paras on vaihtoehto 
2 (Kaupunginselkä), jossa saavutetaan 5 % tavoitteena 
olevasta onnettomuus -vähenemästä. Muissa vaihto-
ehdoissa vaikuttavuus on 1 - 2 %. Onnettomuudet eivät 
vähene tavoiteltua määrää, koska samalla kun onnetto-
muudet vähenevät keskustan katuverkolla, ne kasvavat 
muualla tieverkolla.

Tieliikenteessä kuolleiden osalta tavoitearvona on 
käytetty nykytilanteen kuolleiden määrän vähentämis-
tä 20 prosentilla ja huonoimpana arvona vaihtoehdon 3 
(Fladan) kuolleiden määrää. Vaikuttavuudet jäävät tällöin 
hyvin pieniksi; vaihtoehdossa 2 vaikuttavuus on 5 % ja 
muissa vaihtoehdoissa vähemmän. Vähäinen onnetto-
muusvähenemä johtuu siitä, että keskustan katuverkolla 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole juuri tapah-
tunut, eikä niissä siten voi tapahtua merkittävää vähene-
mää.

Hanke toteuttaa kaikkien vaihtoehtojen osalta parhai-
ten estevaikutuksille asetettua tavoitetta, joka kuvaa kes-
kustan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Estevaikutus on 
laskettu Koulukadulla, jonka kautta raskas liikenne ohja-
taan vertailuvaihtoehdossa kulkemaan. 

Tieliikenteen yli 55 dB melulle altistuu eniten asukkaita 
vaihtoehdossa 4 (Vikby). Myös vaihtoehdoissa 2 (Kau-
punginselkä) ja 3 (Fladan) melulle altistuvien asukkaiden 
määrä kasvaa vertailuvaihtoehtoon verrattuna. Vähiten 
melulle altistuvia on vaihtoehdossa 1 (Keskustatunneli), 
jossa melulle altistuvia asukkaita on hieman vähemmän 

kuin vertailuvaihtoehdossa.
Erot melulle altistuvien asukkaiden määrissä eri vaih-

toehtojen välillä eivät ole suuria, koska uusien väyli-
en liikennemäärät ovat melko pieniä ja asutusta tai lo-
ma-asutusta ei sijoitu aivan uusien väylien läheisyyteen. 
Toisaalta keskusta-alueen liikenne ei myöskään vähene 
niin paljon, että sillä olisi merkittävää meluvaikutusta. 

Kuvassa 28 on esitetty vaikuttavuuksien erot suhtees-
sa vertailuvaihtoehtoon
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työnaikaisten liikennejärjestelyjen tehokkuuteen. Vaihto-
ehdossa 1 rakentamisen aikaisten haittojen määräksi on 
arvioitu 15 % investointikustannuksesta. Muissa vaihto-
ehdoissa määräksi on arvioitu 10 %, koska rakentaminen 

Kuva 28. Vaikuttavuuserot suhteessa vertailuvaihtoehtoon

3.3. Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset on laskettu han-
keosa- ja rakennusosalaskentamenetelmiä käyttäen. 
Maanrakennuskustannusindeksinä on käytetty 110,60 
(10/2015) 2010=100.

Taulukko 4. Satamatien rakennuskustannukset  vaihtoehdoittain

Satamatien vaihtoehto Rakentamiskustannus
Keskustatunneli-vaihtoehto 44,6 milj. €
Kaupunginselkä-vaihtoehto 96,3 milj. €
Fladan-vaihtoehto 27,7 milj. €
Vikby-vaihtoehto 23,2 milj. €
Valtatien 8 jatke 23,2 milj. €

3.4. Kannattavuuslaskelma

Hankkeen hyöty-kustannuslaskelma on tehty IVAR3-oh-
jelmistolla. Ohjelmiston malleilla on arvioitu ajoneuvo-, ai-
ka-, päästö-, turvallisuus- ja kunnossapitokustannukset. 
Keskustatunneli-vaihtoehdon kunnossapitokustannusten 
laskennassa on otettu huomioon tunnelin ylläpitokustan-
nukset. Niiden lähtötietona on käytetty Vuosaaren sata-
matunnelin vuoden 2008 käyttö- ja ylläpitokustannuksia, 
joiden suuruudeksi on Tiehallinnon julkaisussa 66/2008 
arvioitu 749 €/tunneliputkimetri/vuosi. 

Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa on 
käytetty uudessa hankearviointiohjeessa esitettyä me-
netelmää, joka perustuu työaikaisten liikennejärjestely-
jen ja liikennehaittojen yhteiskustannusten arviointiin ja 

tapahtuu pääosin uudessa maastokäytävässä, jossa hai-
tat ovat vähäisempiä. Suunnittelukustannuksiksi on arvi-
oitu 0,5 milj. €. 

Taulukko 5. Vaasan satamatien hyöty-kustannuslaskelma kun valtatien 8 jatke Martoisiin ei sisälly laskelmiin.

Keskustatunneli Kaupunginselkä Fladan Vikby
KUSTANNUS 53,2 110,7 31,5 26,4
Suunnittelukustannukset 0,5 0,5 0,5 0,5
Hankkeen rakentamiskustannukset 43,8 95,5 56,9 22,4
Rakentamisen aikainen korko 2,4 5,1 1,5 1,2
Rakentamisen aikaiset haitat 6,6 9,6 2,7 2,2
Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0
HYÖDYT 1,3 25,4 5,1 10,6
Väylänpitäjän kustannukset -16,0 -0,6 -1,5 -1,8
Kunnossapitokustannukset -16,0 -0,6 -1,5 -1,8
Tienkäyttäjien matkakustannukset 4,6 2,7 4,2 6,7
Aikakustannukset 4,8 1,9 3,4 3,0
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) -0,1 0,8 0,7 3,7
Kuljetusten kustannukset 3,1 1,7 0,2 4,4
Aikakustannukset 2,1 1,1 0,0 2,0
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 1,1 0,6 0,3 2,4

Turvallisuusvaikutukset 3,4 8,7 0,4 2,0
Onnettomuuskustannukset 3,4 8,7 0,4 2,0
Ympäristövaikutukset -0,2 0,1 -0,2 -0,1
Päästökustannukset 0,2 0,4 0,2 0,5
Melukustannukset -0,4 -0,3 -0,4 -0,5
Vaikutukset julkiseen talouteen 0,1 0,4 0,4 2,2

Polttoaine- ja arvonlisäverot 0,1 0,4 0,4 2,2
Jäännösarvo 6,4 13,2 2,5 1,6
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 6,4 13,2 2,5 1,6

Hyöty-kustannussuhde 0,02 0,23 0,16 0,40

Hyöty-kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto on Vik-
by-vaihtoehto, jossa hyödyt syntyvät pääosin tienkäyttä-
jien matkakustannuksista ja kuljetusten kustannuksista. 
Näistä merkittävä osa syntyy maantien 673 ja valtatien 8 
välisestä yhdystiestä, joka nopeuttaa matkaa kyseisten 
teiden välillä sekä maantien 673 ja valtatien 3 Laihian 
suunnan välillä.

Keskustatunneli-vaihtoehdossa suurimmat hyödyt 
syntyvät tienkäyttäjien matkakustannusten, onnetto-
muuskustannusten ja kuljetusten kustannusten vähene-
misestä. Keskustatunneli on vaihtoehdoista ainoa, joka 
selkeästi nopeuttaa satamasta valtatielle 3 suuntautuvaa 
raskasta liikennettä. Tunnelin suuret ylläpitokustannuk-

set kuitenkin laskevat vaihtoehdon hyöty-kustannussuh-
teen hyvin alhaiseksi.

Kaupunginselkä-vaihtoehdossa hankkeen suurimmat 
hyödyt syntyvät onnettomuuskustannusten säästöistä. 
Säästöt ovat Keskustatunneli-vaihtoehtoa suuremmat, 
koska sataman läpikulkuliikenne poistuu koko keskus-
ta-alueelta. Tienkäyttäjien matkakustannusten ja kulje-
tusten kustannusten säästöt jäävät Keskustatunneli-vaih-
toehtoa pienemmiksi, koska uusi kiertoliittymä hidastaa 
valtatien 3 liikennettä. Tienkäyttäjien matkakustannusten 
säästöistä merkittävä osa syntyy Yttersundomista kes-
kustaan suuntautuvilla matkoilla. 
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Fladan-vaihtoehdossa suurimmat hyödyt syntyvät tien-
käyttäjien matkakustannusten säästöistä, jotka syntyvät 
pääosin Yttersundomista keskustan eteläosiin suuntau-
tuvilla matkoilla. Muut säästöt jäävät melko vähäisiksi.

Jos valtatien 8 jatke Martoisiin sisällytetään hankkee-
seen, laskevat hyötykustannussuhteet. Jatke kasvattaa 
kuljetusten kustannuksia, mutta lisää onnettomuuskus-

4. Herkkyystarkastelutannussäästöjä. Uusi tie on valtatie, jolle liikenne siirtyy 
yhdystietasoiselta tieltä. IVAR:issa toiminnallisen luokan 
paraneminen parantaa liikenneturvallisuutta. Vastaavaa 
hyötyä ei saavuteta itse satamatien vaihtoehdoilla, kos-
ka liikenne varsinkin Fladan ja Vikby-vaihtoehdoissa siir-
tyy moottoritieltä alemmalle tieverkolle. Kannattavimmat 
vaihtoehdot ovat tällöin Kaupunginselkä ja Vikby.

Taulukko 6. Vaasan satamatien hyöty-kustannuslaskelma kun valtatien 8 jatke Martoisiin sisältyy laskelmiin.

Keskustatunneli Kaupunginselkä Fladan Vikby
KUSTANNUS 81,2 137,5 58,3 53,2
Suunnittelukustannukset 0,5 0,5 0,5 0,5
Hankkeen rakentamiskustannukset 67,0 118,8 50,1 45,6
Rakentamisen aikainen korko 3,6 6,4 2,7 2,5
Rakentamisen aikaiset haitat 10,1 11,9 5,0 4,6
Välilliset ja vältetyt investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0
HYÖDYT -0,2 23,9 3,5 9,1
Väylänpitäjän kustannukset -16,8 -1,4 -2,4 -2,7
Kunnossapitokustannukset -16,8 -1,4 -2,4 -2,7
Tienkäyttäjien matkakustannukset 1,9 0,0 1,4 4,0
Aikakustannukset 0,5 -2,4 -0,9 -1,3
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) 1,5 2,4 2,3 5,3
Kuljetusten kustannukset -3,9 -5,3 -6,8 -2,6
Aikakustannukset -0,6 -1,6 -2,7 -0,7
Ajoneuvokustannukset (sis. verot) -3,3 -3,7 -4,1 -1,9

Turvallisuusvaikutukset 10,7 16,0 7,7 9,3
Onnettomuuskustannukset 10,7 16,0 7,7 9,3
Ympäristövaikutukset -0,3 -0,1 -0,4 -0,2
Päästökustannukset 0,1 0,2 0,0 0,3
Melukustannukset -0,4 -0,3 -0,4 -0,5
Vaikutukset julkiseen talouteen -0,2 0,2 0,2 2,0

Polttoaine- ja arvonlisäverot -0,2 0,2 0,2 2,0
Jäännösarvo 8,1 15,0 4,2 3,3
Jäännösarvo tarkasteluajan lopussa 8,1 15,0 4,2 3,3

Hyöty-kustannussuhde 0,00 0,17 0,06 0,17

Perusennusteessa raskas liikenne kasvaa valtakunnal-
lisen tieliikenne-ennusteen kasvukertoimien mukaisesti. 
Herkkyystarkasteluna on tutkittu tilannetta, jossa raskas 
liikenne kasvaa satamatien pääsuuntaselvityksen mukai-
sesti, eli noin 70 % vuoden 2014 tasosta. Lisäksi on tut-
kittu investointikustannusten muutosten vaikutusta.

Taulukko 7. Vaasan satamatien hyöty-kustannuslaskelma raskaan liikenteen kasvaessa pääsuuntaselvityksen mukaisesti tai investointi-
kustannusten muuttuessa.

Keskustatunneli Kaupunginselkä Fladan Vikby

Raskaan liikenteen kasvu pääsuuntaselvityksen mukaisesti
Ilman vt 8 jatketta
Vt 8 jatke mukana

0,05
0,01

0,25
0,18

0,23
0,07

0,50
0,19

5 % suuremmat investointikustannukset

Ilman vt 8 jatketta
Vt 8 jatke mukana

0,00
0,00

0,22
0,17

0,15
0,06

0,38
0,16

5 % pienemmät investointikustannukset

Ilman vt 8 jatketta
Vt 8 jatke mukana

0,03
0,00

0,24
0,18

0,17
0,06

0,42
0,17

Raskaan liikenteen huomattavasti voimakkaammalla 
kasvulla ei ole merkittävää vaikutusta hankkeen kannat-
tavuuteen. Kannattavimman hankevaihtoehdon, Vikbyn 
hyöty-kustannussuhde kasvaa 0,40:stä 0,50:een. Muissa 
hankevaihtoehdoissa kasvu on pienempää. Investointi-
kustannusten muutoksen vaikutus kannattavuuteen on 
hyvin pieni.
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5. Jatkotoimenpiteet 6. Päätelmät
Vaasan satamatiehankkeen tärkeimpiä tavoitteita ovat 
sataman ja logistiikkakeskuksen välisen raskaan liiken-
teen sujuvuuden parantaminen, Vaasan keskustan viih-
tyvyyden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 
sekä myös keskustan henkilöautoliikenteen sujuvuuden 
parantaminen. Hankearvioinnin tulosten perusteella ase-
tetut tavoitteet saavutetaan hankkeen avulla vain osittain.

Vaihtoehdoista ainoastaan Keskustatunneli nopeut-
taa raskaan liikenteen kulkua Vaskiluodon ja logistiik-
kakeskuksen välisellä reitillä. Muissa vaihtoehdoissa 
matka-aika kasvaa tällä yhteysvälillä, mutta niissä saa-
vutetaan kuitenkin hyötyjä muilla yhteysväleillä. Kaupun-
ginselkä-vaihtoehto parantaa keskustan saavutettavuut-
ta Yttersundom – Sundom -alueelta ja vastaavasti Fladan 
valtateiden 3 ja 8 saavutettavuutta Yttersundom – Sun-
dom -alueelta. Vikby-vaihtoehdossa yhteydet maantieltä 
673 valtatielle 3 Laihian suuntaan sekä valtatieltä 3 val-
tatielle 8 paranevat. 

Raskaan liikenteen väheneminen keskusta-alueella 
parantaa kaikissa vaihtoehdoissa keskustan jalankulun 
ja pyöräilyn olosuhteita sekä keskustan henkilöautolii-
kenteen sujuvuutta. Vaikutus on suurin Keskustatunne-
li-vaihtoehdossa, joka vähentää eniten katuverkon liiken-
nettä ydinkeskustassa. Erikoiskuljetusten poistuminen 
katuverkolta vaihtoehdossa 1 riippuu tunnelin mitoituk-
sesta. Muissa vaihtoehdoissa erikoiskuljetukset poistu-
vat keskustan katuverkolta.

Meluvaikutusten osalta keskustan asumisviihtyvyyden 
ei kuitenkaan voida katsoa paranevan merkittävästi mis-
sään vaihtoehdossa. Vaikka liikenne vähenee, sen me-
lutaso säilyy keskusta-alueella lähes samalla tasolla kai-
kissa hankevaihtoehdoissa.

Mikään tutkituista hankevaihtoehdoista ei ole yhteis-
kuntataloudellisesti kannattava. Paras kannattavuus 
saavutetaan Vikby-vaihtoehdossa, jonka hyödyistä mer-
kittävä osa syntyy maantien 673 ja valtatien 8 yhdistä-
västä uudesta tieyhteydestä. Keskustatunneli-vaihtoeh-
don hyöty-kustannussuhde jää hyvin alhaiseksi, koska 
tunnelin käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat huomatta-

van suuret. 
Jatkosuunnitteluun valittavan vaihtoehdon valinta 

on sikäli ongelmallista, että vaikka Vikby-vaihtoehto on 
kannattavuudeltaan selvästi paras, hankkeelle asetettu-
ja tavoitteita saavutetaan siinä muita vaihtoehtoja huo-
nommin. Merkittävä osa Vikby-vaihtoehdon hyödyistä 
saavutetaan muista kuin hankkeen avulla tavoitelluista 
hyödyistä. Vikby voidaan valita jatkosuunnittelun pohjak-
si, mutta samalla jatko-suunnittelussa tulisi pohtia miten 
erityisesti raskaan liikenteen matka-aikaa sataman ja val-
tatien 3 välisellä osuudella voidaan lyhentää. 

Valtatien 8 jatke Martoisiin voidaan toteuttaa joko erilli-
senä hankkeena tai osana laajempaa valtatien 8 kehittä-
mistä, mutta satamatien osana sen toteuttaminen ei ole 
järkevää.

Hankearvioinnin suurimmat epävarmuudet liittyvät 
liikenne-ennusteeseen ja erityisesti raskaan liikenteen 
ennusteeseen. Ennuste suositellaan päivitettäväksi jos 
suunnittelua jatketaan.

5.1. Kehittämispolku

Kaikki tutkitut linjaukset ovat luonteeltaan sellaisia, että 
vaiheittain toteuttaminen on hankalaa. Kehittämispolun 
osalta voidaan miettiä hankkeen toteuttamisjärjestystä 
eli toteutetaanko valtatien 8 jatke vai Satamatieyhteys 
ensimmäisenä vaiheena. 

5.2. Jatkosuunnittelussa huo-
mioon otettavat asiat

Alustava yleissuunnitelma toimii lähtökohtana yleissuun-
nitelman ja yleiskaavojen laatimiselle ja sisältyy edellä 
mainituuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 
(YVA-selostus).  

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa alustavassa yleis-
suunnitelmassa esitetyt periaateratkaisut tulevat tarken-
tumaan.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota mm. seu-
raaviin seikkoihin:
• eritasoliittymien ja väylien tarkempi tietekninen 

suunnittelu
• läjitysalueiden osoittaminen mahdollisille ylijäämä-

massoille ja niiden hyötykäyttö
• pohjanvahvistustoimenpiteiden tarkempi suunnitte-

lu
• siltojen tekniset ratkaisut
• melusuojausten tekniset ratkaisut
• valaistuksen tekniset ratkaisut
• johtosiirtotarpeiden kartoittaminen
• yeis- ja asemakaavamuutostarpeiden aikataulu
• vesilain mukaisten lupa-asiakirjojen valmistelu ve-

sistösiltojen osalta
• hankkeen kustannusjaon tarkentaminen
• erikoiskuljetusreittien tarkentaminen.

Piirustukset

Liite Y1.1  Yleiskartta
Liite Y2.1- Y6.5  Suunnitelmakartat
Liite Y7   Melukuvat





VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA
CENTRAL TUNNEL, nordända

SUUNNITELMAKARTTA
KESKUSTATUNNELI, pohjoispää
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:1000 Y2.1



VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA
CENTRAL TUNNEL, söderstaden

SUUNNITELMAKARTTA
KESKUSTATUNNELI, eteläpää
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:1000 Y2.2



M2

v o

S1 Kaupunginselkä, länsi, silta
Stadsfjärden, väst, bro

Mt6741 Myrgrundintie
Lv6741 Myrgrundsvägen

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
STADSFJÄRDEN sekt. 0 - 1500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAUPUNGINSELKÄ plv. 0 - 1500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y3.1



S2

Juckasgrynnan

Kaupunginselkä, itä, silta
Stadsfjärden, öst, bro

Penger
Bank

S1 Kaupunginselkä, länsi, silta
Stadsfjärden, väst, bro

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
STADSFJÄRDEN sekt. 1500 - 3000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAUPUNGINSELKÄ plv. 1500 - 3000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y3.2



S2 S3 Rantaraitin akk,
silta

S Rinnakkaistie, nyk. silta
Parallellvägen, nuv. broV3

v

v

K1

Kaupunginselkä, itä, silta
Stadsfjärden, öst, bro

Li
ito

s;
 V

3
pl

/s
ek

t 3
30

0

A
ns

lu
tn

in
g;

 V
3

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
STADSFJÄRDEN sekt. 3000 -

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAUPUNGINSELKÄ plv. 3000 -
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y3.3



S2 Y

v

Y

o

Li
ito

s;
 v

ai
ht

oe
ht

oV
ik

by
pl

/s
ek

t 5
06

0

A
ns

lu
tn

in
g;

 a
lte

rn
at

iv
 V

ik
by

Sulvanjoki, silta
Solf å, bro

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
FLADAN sekt. 5060 - 6200

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
FLADAN plv. 5060 - 6200
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y4.1



Y

v

Y

o
S3 Sävvik diket,

silta
Y

o v

Y
Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
FLADAN sekt. 6200 - 7700

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
FLADAN plv. 6200 - 7700
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y4.2

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



v

Y Y

o
Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

Penger
Bank

Maaleikkaus
Jordskärning

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
FLADAN sekt. 7700 - 9200

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
FLADAN plv. 7700 - 9200
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y4.3



v

Y Y

o

E1R2

o

E1R3

o

E1R1

v

E1R4

v

S6 Fladan,
risteyssilta

M7

o

Li
ito

s;
 M

6
pl

/s
ek

t 9
94

8

A
ns

lu
tn

in
g;

 M
6

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

V3

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
FLADAN sekt. 9200 - 10300

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
FLADAN plv. 9200 - 10300
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y4.4



VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
FLADAN V3 andel

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
FLADAN V3 osuus
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y4.5



M2

v o

Y

o

Y

v

Y

v

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

J2

v o

Penger
Bank

Maaleikkaus
Jordskärning

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 0 - 1500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 0 - 1500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.1

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



M3

v o
S1 Ådran,

silta/bro Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

J3

v o

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 1500 - 3000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 1500 - 3000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.2

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



M4

v

M5

o

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 3000 - 4500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 3000 - 4500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.3

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



o

S2Sulvanjoki, silta
Solf å, bro

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 4500 - 6000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 4500 - 6000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.4

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



Y

v

Y

o
Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

Penger
Bank

Maaleikkaus
Jordskärning

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 6000 - 7500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 6000 - 7500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.5

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



v

Y Y

o

v

Y Y

o

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 7500 - 9000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 7500 - 9000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.6

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



E1R1

o

v

Y Y

o
Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

S3 silta/ bro

S4 Mt 673,
risteyssilta

Tölbyn-Vikbyntie
Tölby-Vikbyvägen

Maaleikkaus
Jordskärning

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 9000 - 10500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 9000 - 10500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.7

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



Y

o

v

E2R1
S5 Vt 8, risteyssilta

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta Li

ito
s;

 E
2R

2
pl

/s
ek

t 1
17

62

An
sl

ut
ni

ng
; E

2R
2

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
VIKBY sekt. 10500 - 11762

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
VIKBY plv. 10500 - 11762
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y5.8

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN



v

E3R1 E3R2

o Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta

Li
ito

s;
 V

t 8
pl

/s
ek

t 1
36

50

A
ns

lu
tn

in
g;

 R
v 

8

Befintlig markyta

S11 Lappräntintie, silta
Lappräntsvägen, bro

S12 Kontbäcken,
silta/bro

S13 Laihiantie, risteyssilta
Mt715

Penger
Bank

Maaleikkaus
Jordskärning

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
ALL sekt. 13650 - 15000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAIKKI plv. 13650 - 15000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y6.1



Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

S14 Laihianjoki,
silta

S15Tuovilan akk, silta

K

v M9

o

Mt7161 Tuovilantie
Lv7161 Tobyvägen

Itäinen Runsorintie
Östra Runsovägen

Maaleikkaus
Jordskärning

Penger
Bank

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
ALL sekt. 15000 - 16500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAIKKI plv. 15000 - 16500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y6.2



v

E4R1

E4R2

o

Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta
Befintlig markyta

S16 Logistiikkakeskus, risteyssilta
Logistikscenter, viadukt

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
ALL sekt. 16500 - 18000

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAIKKI plv. 16500 - 18000
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y6.3



Tienpinta tsv
Vägyta profillinje

Nykyinen maanpinta Penger
Bank

Maaleikkaus
Jordskärning

Befintlig markyta

S17 Rautatie, risteyssilta

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
ALL sekt. 18000 - 19500

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAIKKI plv. 18000 - 19500
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y6.4



M10

v

Li
ito

s;
 M

t 7
17

, V
äh

än
ky

rö
nt

ie
pl

/s
ek

t 2
05

84
,5

0

Tienpinta tsv

Nykyinen maanpinta

Vägyta profillinje

Befintlig markyta
Penger
Bank

An
sl

ut
ni

ng
; L

v 
71

7,
 L

illk
yr

ov
äg

en

VASA HAMNVÄG PRELIMINÄR UTREDNINGSPLAN2016 VAASAN SATAMATIE ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

Karttalehtijako/Kartbladdelning

Kaikki vaihtoehdot/

VIKBY

Alla alternativ

FLADAN

PLANKARTA OCH LÄNGDPROFIL
ALL sekt. 19500 - 20584,50

SUUNNITELMAKARTTA JA PITUUSLEIKKAUS
KAIKKI plv. 19500 - 20584,50
31.3.2016 Mittakaava/Skala 1:4000/1:400 Y6.5



VAASAN SATAMATIEN YVA, alustava yleissuunnitelma | LIITE Y7 melukuvat 31

Liite Y7 melukuvat
• Vaihtoehto 0, nykytilanne (2014) klo 07 - 22
• Vaihtoehto 0, nykytilanne (2014) klo 22 - 07
• Vaihtoehto 0+, ennustetilanne (2040) klo 07 - 22
• Vaihtoehto 0+, ennustetilanne (2040) klo 22 - 07
• Vaihtoehto Keskustatunneli, ennustetilanne (2040) klo 07 - 22
• Vaihtoehto Keskustatunneli, ennustetilanne (2040) klo 22 - 07
• Vaihtoehto Eteläinen Kaupunginselkä, ennustetilanne (2040) klo 07 - 22
• Vaihtoehto Eteläinen Kaupunginselkä, ennustetilanne (2040) klo 22 - 07
• Vaihtoehto Fladan, ennustetilanne (2040) klo 07 - 22
• Vaihtoehto Fladan, ennustetilanne (2040) klo 22 - 07
• Vaihtoehto Vikby, ennustetilanne (2040) klo 07 - 22
• Vaihtoehto Vikby, ennustetilanne (2040) klo 22 - 07



Vaihtoehto 0, nykytilanne (2014)





Vaihtoehto 0+, ennustetilanne (2040)





Vaihtoehto Keskustatunneli, ennustetilanne (2040)





Vaihtoehto Eteläinen Kaupunginselkä, ennustetilanne (2040)





Vaihtoehto Fladan, ennustetilanne (2040)





Vaihtoehto Vikby, ennustetilanne (2040)





Julkaisusarjan nimi ja numero 

Raportteja 7/2017

Vastuualue

Liikenne ja Infrastruktuuri

Tekijät 

Ramboll Finland Oy
Julkaisuaika

Helmikuu 2017

Kustantaja /Julkaisija

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Julkaisun nimi 

Vaasan satamatie
alustava yleissuunnitelma

Tiivistelmä 

Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on sisältynyt Vaasan liikenneverkon kehittämisvisioihin usean vuosikymmenen ajan. Läpiajoliikennettä 
Vaskiluotoon ja sen aiheuttamaa ruuhkautumista on jo pitkään pidetty Vaasan keskustan liikenneverkon ongelmana. Väylää, joka mahdollistaisi kaikki 
koon ja painon kannalta erikoiset kuljetukset satamaan ei ole. Lisäksi liikenteen kasvu aiheuttaa entistä suurempia ongelmia Vaasan keskustassa, jossa 
mahdollisuudet katuverkon kapasiteetin kasvattamiseen ovat rajalliset. Hankkeen ensisijaisena liikenteellisenä tavoitteena on Vaskiluodon sataman 
logistisen aseman turvaaminen ja toimiva liittyminen valtakunnalliseen päätieverkkoon. Ympäristöllisinä tavoitteina on säilyttää hankkeen vaikutusalueen 
ihmisillä hyvät asuinolot sekä turvata elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus ottamalla huomioon alueen luonnon, maiseman 
ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet. Yhdyskuntarakenteen kannalta tavoitteena on tukea suunnittelualueelle asetettuja 
seudullisia tavoitteita sekä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita. 

Vaasan Eteläisen Kaupunginselän kiertävä satamatieyhteys on Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty yhteystarpeena. Tieyhteys on sisältynyt 
myös vuonna 2001 valmistuneeseen Vaasan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä vuonna 2007 laadittuun Vaasan ja Mustasaaren tie- ja 
katuverkkosuunnitelmaan. Vaasan satamatiestä on laadittu pääsuuntaselvitys vuonna 2010. Tielinjauksina arvioitiin Satamatielle nykyisen tien paran-
taminen 0+-vaihtoehtona sekä neljä kehittämisvaihtoehtoa: keskustan kautta kulkevat Keskustatunneli- ja Kaupunginselkä-vaihtoehdot sekä Eteläisen 
Kaupunginselän eteläpuolella kulkevat Fladan- ja Vikby-vaihtoehdot. Keskustatunneli-vaihtoehdossa Vaasan keskustan ali rakennetaan kaupungin 
keskustastrategiatyön mukainen 1,5 km pitkä kalliotunneli, joka louhitaan kallioon välillä Kauppapuistikko-Vaasanpuistikko. Kaupunginselkä-vaihto-
ehdossa toteutetaan silta- ja pengeryhteys Eteläisen Kaupunginselän poikki välillä Myrgrundin silta – Emäntälahti, jolloin yhteys liittyy moottoritiehen 
Emäntälahden kohdalla. Fladan-vaihtoehto kulkee Myrgrundista itään Kotisarantietä Eteläisen Kaupunginselän eteläpuolella ja Vikby-vaihtoehto on 
Fladan-vaihtoehdon kanssa samanlainen Myrgrundintieltä Monsmon itäpuolelle saakka, missä se erkanee edellisestä vaihtoehdosta etelään kohti 
Tölbyn kylää. Kaikissa kehittämisvaihtoehdoissa rakennetaan uusi tie Vikbyn eritasoliittymän ja Vähänkyröntien välille, joka on osa tulevaisuudessa 
mahdollisesti rakennettavaa valtatietä 8 välillä Helsingby– Vassor. Maantien 6741 (Myrgrund) ja valtatien 3 (moottoritie) sekä maantien 717 (Vähä-
kyröntie) ja valtatien 3 (moottoritie) välisten osuuksien suunnitteluperusteena on niiden toimiminen osana suurten erikoiskuljetusten verkkoa (SEKV). 
Täten erikoiskuljetukset poistuvat katuverkolta ainakin Kaupunginselkä-, Fladan- ja Vikby-vaihtoehdoissa.

Tiehankkeen merkittävin luontovaikutus on vaihtoehdosta riippumatta uusien maastokäytävien aiheuttama elinympäristön häviäminen ja pirstoutumi-
nen. Mikään tutkituista hankevaihtoehdoista ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Paras kannattavuus saavutetaan Vikby-vaihtoehdossa, jonka 
hyödyistä merkittävä osa syntyy maantien 673 ja valtatien 8 yhdistävästä uudesta tieyhteydestä. Vaihtoehdoista ainoastaan Keskustatunneli nopeuttaa 
raskaan liikenteen kulkua Vaskiluodon ja logistiikkakeskuksen välisellä reitillä. Hyöty-kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto on Vikby-vaihtoehto, jossa 
hyöty-kustannussuhde on 0,40. Jatkosuunnitteluun valittavan vaihtoehdon valinta on ongelmallista, koska vaikka Vikby-vaihtoehto on kannattavuudeltaan 
paras, hankkeelle asetettuja tavoitteita saavutetaan siinä muita vaihtoehtoja huonommin. Merkittävä osa Vikby-vaihtoehdon hyödyistä saavutetaan 
muista kuin hankkeen avulla tavoitelluista hyödyistä. Vikby voidaan valita jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta jatko-suunnittelussa tulisi pohtia, miten 
erityisesti raskaan liikenteen matka-aikaa sataman ja valtatien 3 välisellä osuudella voidaan lyhentää.
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Sammandrag 

Utvecklandet av en vägförbindelse till Vasa hamn har funnits med i utvecklingsvisionerna för Vasa trafiknät i flera årtionden. Genomfartstrafi-
ken till Vasklot och den trängsel som den åstadkommer har redan en längre tid ansetts vara ett problem i Vasa centrums trafiknät. En led till 
hamnen som skulle möjliggöra alla specialtransporter, med hänsyn till storlek och vikt, finns ej. Trafikökningen medför allt större problem i Vasa 
centrum där möjligheterna för en kapasitetsökning av gatunätet är begränsade. Projektets främsta trafikmässiga mål är att trygga Vasklots 
hamns logistiska ställning samt sammankopplingen till det riksomfattande huvudvägnätet. Som miljömässiga mål är att människorna inom 
projektets konsekvensområde har goda boendeförhållanden samt säkerställandet av en trivsam, hälsosam, säker och fungerande levnads-
miljö med beaktande av områdets natur, landskap och kulturmiljö samt skyddsobjektens värde och särdrag. Gällande samhällsstrukturen är 
målsättningen att stöda de regionala mål som ställts för projektområdet samt stöda Vasa stads och Korsholms kommuns utvecklingsmål för 
samhällsstrukturen och markanvändningen.   
    
Hamnvägsförbindelsen som går söder om Södra Stadsfjärden i Vasa, har i landskapsplanen markerats som ett förbindelsebehov. Vägförbin-
delsen har också ingått i Vasaregionens trafiksystemplan från 2001 samt i väg- och gatunätsplanen för Vasa och Korsholm. En lokaliseringsp-
lan för Vasa hamnväg har utarbetats år 2010. Som vägsträckningar utvärderades för hamnvägen att den nuvarande vägen förbättras som ett 
0+-alternativ samt fyra utvecklingsalternativ: Centrumtunneln- och Stadsfjärden-alternativen via centrum samt Fladan- och Vikby-alternativen 
söder om Södra Stadsfjärden. I Centrumtunneln-alternativet byggs under Vasa centrum i enlighet med stadens centrumstrategiarbete en 1,5 
km lång bergtunnel som bryts i berget mellan Handelsesplanaden och Vasaesplanaden. I Stadsfjärden-alternativet genomförs en bro- och 
terrassförbindelse tvärs över Södra Stadsfjärden mellan Myrgrundsbron och Matmorsviken, varvid förbindelsen ansluts till motorvägen vid 
Matmorsviken. Fladan-alternativet går öster om Myrgrund längs Bolåkersvägen söder om Södra Stadsfjärden och Vikby-alternativet är likadant 
som Fladan-alternativet från Myrgrundsvägen till östra sidan om Munsmo, där den viker av söderut från föregående alternativ mot Tölby. I 
alla utvecklingsalternativ byggs en ny väg mellan Vikby planskilda korsning och Lillkyrovägen, som blir en del av den eventuella framtida 
riksvägen 8 mellan Helsingby och Vassor. Planeringsgrunden för avsnitten mellan landsväg 6741 (Myrgrund) och riksväg 3 (motorvägen) 
samt landsväg 717 (Lillkyrovägen) och riksväg 3 (motorvägen) är deras funktion som en del av vägnätverket för stora specialtransporter 
(SEKV). Det betyder att specialtransporterna försvinner från gatunätet åtminstone i alternativen Stadsfjärden, Fladan och Vikby.  

Vägprojektets främsta miljökonsekvens oavsett alternativ är att livsmiljöer försvinner och splittras på grund av de nya terrängkorridorerna. 
Inget av de undersökta projektalternativen är samhällsekonomiskt lönsamt. Den bästa lönsamheten ger Vikby-alternativet, vars nytta till stor 
del uppkommer till följd av den nya vägförbindelsen mellan landsväg 673 och riksväg 8. Av alternativen är det endast Centrumtunneln som 
snabbar upp den tunga trafiken på rutten mellan Vasklot och logistikcentralen. Alternativet med det bästa förhållandet mellan nytta 
och kostnader är Vikby-alternativet, som har ett nytta-kostnads -förhållande på 0,40. Det är problematiskt att välja ett alternativ för 
den fortsatta projekteringen, eftersom även om Vikby-alternativet har den avsevärt bästa lönsamheten, uppnås projektmålen med 
detta alternativ sämre än för de andra alternativen. En betydande andel av Vikby-alternativets nytta härstammar från andra fördelar 
än de som eftersträvats med projektet. Vikby kan väljas som underlag för den fortsatta projekteringen, men samtidigt bör man i den 
fortsatta projekteringen fundera över hur särskilt den tunga trafikens restid mellan hamnen och riksväg 3 kan förkortas.
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Vaasan satamatie sijoittuu Kaupunginselän ja sen ympäristön 

alueelle Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa. Vaasan 

satamatiehankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi 

yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logis-

tista järjestelmää. Vaasan sataman tieyhteyden kehittäminen on 

ollut ajankohtainen ja tärkeä hanke jo pitkään. Tien kehittämisen 

taustalla ovat olleet ne häiriötekijät, jotka Vaasan keskustaan 

on aiheutunut läpikulkevasta raskaasta liikenteestä sekä niistä 

ongelmista, joita suurille satamaan suuntautuville kuljetuksille 

aiheutuu katuverkon ahtaudesta.
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