Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016- 2020
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri

Esipuhe
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2016- 2020 sekä sitä seuraavat suunnitelmat julkaistaan
vuodesta 2016 lähtien ainoastaan verkkoversiona. Eli aiemmin tehtyjä paperijulkaisuja ei enää
tehdä.
Sähköisessä muodossa olevaan suunnitelmaan pystytään helposti päivittämään mahdolliset
toteutuskohteet rahoituksen muuttuessa esim. lisämäärärahan avulla tehtävät kohteet.
Sähköiseen versioon saadaan myös linkitettyä tienpitoon ja liikenteeseen liittyvää ajantasaista
tietoa muualta verkosta.

Ajankohtaista
Näin siinä lopulta kävi. Meidän tienpidon ja liikenteen suunnitelma siirtyi pelkkään sähköiseen
versioon. Perinteistä julkaisua ei enää paineta. Tämä on sitä digitalisaatiota, josta on paljon
mainintoja hallitusohjelmassa.
Hallitus on tällä kaudella halunnut satsata ekstraa infraan. Hyvä näin, koska korjattavaa ja
parannettavaa riittää. Tällä vuosituhannella on infran rahoitus valtion budjetissa ollut selvästi
alimitoitettu. Infraan on syntynyt mittava korjausvelka. Kahden paketin turvin hallitus haluaa tähän
tarttua.
Korjausvelkapaketti antaa infraan 600 milj. € vuosina 2016–2018. Tästä reilu puolet tulee tieverkon
hyväksi ja loput ratoihin ja vesiväyliin. Meidän alueelle satsaus on 27 milj. €. Tällä rahalla saamme
hieman kohennettua rappeutunutta tiestöämme. Vuoden 2016 satsaus on kohdentunut pääosin
päällysteiden uusimisiin. Uutta päällystettä levitettiin teille peräti 470 km, mikä on miesmuistiin
suurin määrä.
Ns. 364-paketti siirtää vuosina 2017–2019 yhteensä 364 milj. € valtion suurista infrainvestoinneista
pienempiin investointeihin, joita ei perusväylänpidon budjettirahoilla ole aiemmin pystytty
tekemään. Alueemme tieverkon osuus tästä on 11,7 milj. €, jotka käytetään kolmeen tärkeään
hankkeeseen Vaasassa, Lapualla ja Kurikassa. Kaikkien kolmen hankkeen kuntaosuudet ovat
merkittäviä.
Kerrankin tässä kolumnissa on jotakin positiivistakin kerrottavaa tienpidosta. Mutta myös jatkossa
näitä lisäsatsauksia on tehtävä, muuten olemme parissa vuodessa takaisin lähtötilanteessa.
Sitähän me emme halua, emmehän?

Anders Östergård

30.11.2016
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Yhteystiedot

1 Liikenteen tilan kehitys
1.1 Liikenteen kehitys
Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste päivitettiin keväällä 2014. Henkilöliikenteessä henkilöauton
osuus kaikista henkilökilometreistä on vaihdellut vuosittain välillä 85-87 %. Kotimaan
tavaraliikenteestä tiekuljetusten osuus tonnikilometreistä on viime vuosina vaihdellut välillä 67-71
%.
Tieliikenne-ennusteessa tieliikenteen kokonaissuorite kasvaa vuoden 2012 tasosta vuoteen 2030
mennessä 23 %. Tämä tarkoittaa 1,2 % vuosittaista kasvua. Raskaan liikenteen keskimääräiseksi
vuosikasvuksi arvioidaan puolestaan 0,3 %. Keskeiset syyt raskaan liikenteen hitaaseen kasvuun
ovat teollisuuden tuotantorakenteen muuttuminen ja kuorma-autojen keskimääräisen kuorman
painon nouseminen. Joukkoliikenteen suosion kasvattamisella ei voida ratkaista tieliikenteen
kasvusta johtuvia ongelmia, ainoastaan hieman hillitä tieliikenteen kasvua.
Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella maanteiden liikenne kasvoi 1,6 % vuoden 2015 aikana. Pääteillä
liikenne kasvoi enemmän eli 1,9 %. Raskasliikenne kasvoi 2,0 % koko Etelä-Pohjanmaan ELY:n
alueella ja pääteillä hieman vähemmän eli 1,5 %.
Maakuntakeskusten lähiseuduilla liikenteen kasvu tulee ennusteen mukaan olemaan keskimääräistä
nopeampaa ja liikenteen sujuvuus onkin edelleen heikentynyt Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen
kaupunkiseutujen pääteillä. Keskimääräistä suurempaa liikenteen kasvua ennustetaan EteläPohjanmaan ELY-keskuksen alueella kulkeville maakuntakeskusten välisille yhteyksille: 1) valtatie
18 Vaasa - Seinäjoki, 2) valtatie 3/19 Tampere - Jalasjärvi - Seinäjoki sekä 3) valtatie 8 Vaasa –
Kokkola.
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Kuva 1. Pääteiden liikenteen keskimääräinen kasvu eräissä pääteiden liikennettä automaattisesti mittaavissa pisteissä
(LAM) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vuodesta 1995 lähtien. Tiedot on yhdistetty 13 mittauspisteestä.

1.2 Liikennejärjestelmätyö
Liikennejärjestelmätyössä ELY-keskus selvittää alueen liikennejärjestelmän tilaa ja
kehittämistarpeita yhteistyössä maakunnan liiton, kaupunkien, kuntien, Liikenneviraston
asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenteen, maankäytön ja asumisen
yhteensovittaminen on tiukassa taloustilanteessa erityisen haastavaa. Elinkeinoelämän ja
teollisuuden kuljetusten liikennejärjestelmää kohtaan esittämiin kehittämistarpeisiin on viime
aikoina kiinnitetty erityistä huomiota.
ELY-keskus jatkaa kuntien ja kaupunkien kanssa käytäviä kehityskeskusteluja, joissa kuntien
kaavoitusta tarkastellaan alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän kehittymisen kannalta.
Liikennejärjestelmätyössä keskitytään koetun liikenteen palvelutason parantamiseen, kuten työ- ja
koulumatkojen sujuvuuteen ja turvallisuuden parantamiseen.
ELY -keskuksen alueella kasvavien kaupunkiseutujen liikenteelliset ongelmat korostuvat
kaupunkien sisääntuloteillä ja muilla kaupunkiseutujen vilkkaimmin liikennöidyillä väylillä.
Maankäyttöä kehitetään voimakkaasti juuri näiden pääyhteyksinä toimivien teiden varsilla, mikä
lisää ennestään tukkoisten ja turvattomien väylien liikenteellisiä ongelmia. Kun koko liikenne
ahtautuu samalle väylälle, syntyy entistä enemmän konflikteja paikallisen lyhytmatkaisen ja
pitkämatkaisen liikenteen välillä.
Samanaikaisesti investoinnit liikenneväylien ja liikennettä palvelevan infran kehittämiseen
laahaavat pahasti jäljessä. Erityisesti panostukset joukkoliikenteen kehittämiseen ja kevyen
liikenteen väyliin ovat jo usean vuoden ajan olleet vähäisiä. Uusia kevyen liikenteen väyliä ei ELY–
keskuksen rahoituksella pystytä suunnitelmakaudella toteuttamaan.
Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan valtion pitäisi jatkossa tarjota tienkäyttäjille
palvelulupauksia. Nämä lupaukset perustuisivat enemmän liikenteeseen ja ihmisten
liikkumistarpeisiin, ei niinkään yksittäisiin väyliin tai tietyn liikennemuodon käyttöön. Kaikille alueille
on kuitenkin taattava jonkin tasoinen saavutettavuus.
Palvelulupausten antaminen on hyvä tavoite, johon tulisi pyrkiä. ELY-keskuksen alueella tilanne
kaupunkikeskusten ja kuntien ydinkeskustojen ulkopuolella on kuitenkin haastava palvelulupausten
kannalta. Maaseudulla asuvat ihmiset ovat henkilöliikenteessä paljolti oman auton tai erityyppisten
palvelutaksien liikennöinnin varassa. Harvaan asutulla maaseudulla valtion tieverkko palvelee yhä
harvempia käyttäjiä. Paineet tieverkon supistamiseen ovat lisääntyneet, mutta toisaalta
maaseudun elinkeino- ja yritystoiminta muuttuu entistä teollisempaan suuntaan. Kuljetusten
yksikkökoot ja akselimassat ovat kasvamassa. Myös metsäteollisuus vaatii maaseudun teiltä ja
silloilta parempaa kantavuutta.
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä Keski-Pohjanmaan
liikennestrategiassa luetellaan keskeisimmät keinot liikennejärjestelmän toimivuuden
turvaamiseksi. Maakunnalliset liikennejärjestelmätyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti, seuraavat
maakunnan kärkihankkeiden suunnittelun ja toteutumisen edistymistä sekä keskustelevat
liikennejärjestelmän kehittämistarpeista. ELY-keskus on aloittanut Liikenneviraston ja alueen
kolmen maakunnan edustajien kanssa maakuntarajojen yli tehtävän liikennejärjestelmäyhteistyön.
Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Yhteistyön tavoitteena on löytää maakuntien
välistä synergiaa ja yhteistä tahtotilaa tärkeimpien liikennehankkeiden edistämiseksi sekä
liikennejärjestelmän kehittämiseksi.
Yhteydet ELY-keskuksen alueelta muualle Suomeen ja ulkomaille ovat alueen kilpailukyvyn
kannalta erittäin tärkeitä. Päätieverkon parantaminen on välttämätöntä, jotta palvelulupaukset
voivat myös jatkossa toteutua. Etelän suuntaan valtatien 3 kehittäminen on eräs tärkeimmistä, ellei
tärkein hanke koko alueella. Pääteiden liikennemäärien kasvaessa tulee liikenneturvallisuutta ja

liikenteen sujuvuutta edistää esimerkiksi parantamalla liittymät turvallisemmiksi, leventämällä
pääteitä ja rakentamalla keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia. Samoin pääradan kapasiteettia
tulee parantaa. Itä-länsisuuntaisten yhteyksien heikko kunto on selkeä puute alueella ja se haittaa
paitsi länsirannikon myös koko keskisen Suomen kehittymistä. Myös yhteyksiä Pohjanmaan
satamiin tulee edelleen kehittää. Lauttaliikenne Ruotsiin on tärkeää turvata sekä henkilöliikenteen
että tavaraliikenteen kannalta.

1.3 Joukkoliikenne
Joukkoliikennelain ja palvelusopimuksen voimaantulon myötä joukkoliikenteessä on tehty alueen
liikennöitsijöiden kanssa siirtymäajan liikennöintisopimuksia. Tehdyt sopimukset päättyvät eri
aikoina ja ovat voimassa jopa vuoteen 2019 asti. Sopimuskauden jälkeen liikenne jatkuu
markkinaehtoisesti tai palvelusopimusasetuksen mukaisesti.
ELY-keskuksen alueella on määritelty se joukkoliikenteen palvelutaso, jota alueelle tullaan
tavoittelemaan.

Kuva 2. Joukkoliikenteen palvelutaso, tavoite 2018

Lakisääteinen Tarjotaan ainoastaan lakisääteiset kuljetukset
Minimitaso Perusyhteydet, aamuliikennöinti ja iltapäivällä takaisin
Perustaso Kaupunkiseudulla vähimmäismatkustustarpeen tyydyttäminen
Keskitaso Vaihtoehto autottomille päivittäisiin kohteisiin pienillä ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla
Houkutteleva Käyttökelpoinen vaihtoehto henkilöauton käytölle keskisuurilla kaupunkiseudulla

Määrittelytyö tehtiin yhdessä mm. kuntien, maakuntaliittojen ja liikennöitsijöiden kanssa.
Palvelutason määrittely tulee jatkossa sisältämään myös tärkeimpien pysäkkien (solmupysäkit ja
kuntien keskuspysäkit) palvelutasotavoitteet. Jokaisen kunnan kanssa sovitaan, missä ajassa
kunnan keskuspysäkki rakennetaan, ja sovitaan vastuunjaosta.
Suunnitelmakaudella tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja sujuvia joukkoliikenteen palveluja ja
tiivistää joukkoliikenteen ja koko liikennejärjestelmän vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on lisätä
joukkoliikenteen kysyntää määritellyillä alueilla ja yhteysväleillä Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan
kaupunkiseudulla. Muilla alueilla tiivistetään yhteistyötä kuntien kanssa uusien joustavien
kuljetusratkaisujen aikaansaamiseksi. Tieosuuksille, joilla on asutustihentymiä, kehitetään
lisämatkustajien houkuttelemiseksi joukkoliikennepalveluita mm. vuorotarjontaa.
Hallituksen esityksessä Liikennekaareksi ehdotetaan mm. avattaviksi liikkumispalveluja koskevat
olennaiset tiedot, kuten aikataulu- ja hintatiedot. Lisäksi esitetään eri lippu- ja maksujärjestelmien
yhteen toimivuuden kehittämistä. Tavoitteena on, että liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman
hyvin kaikkien tavoitettavissa ja myös tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä.

1.4 Merenkurkun laivaliikenne
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on osaltaan ylläpitää ja kehittää kaikkia
satamayhteyksiä. Tarpeita on esitetty mm. tehdyissä North East Cargo Link II sekä NLC Corridor hankkeissa.
Merenkurkun liikenneyhteyden kehittäminen Vaasan ja Uumajan välillä on Bothnian Corridorin
edistämistä ja tavoitteena on saada se mukaan EU:n sisämarkkinoiden kuljetus- ja liikenneverkkoon,
Trans European Networkiin (TEN-T:hen). Vaasa - Uumaja -välisen ympärivuotisen
matkustajalauttayhteyden turvaamiseksi on solmittu kolmivuotinen ostosopimus vuonna 2014
Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistaman yhtiön NLC Ferry Oy:n kanssa. Sopimukseen
sisältyy 2+2 optiovuotta.
Merenkurkun liikenteen pitkän tähtäimen strategian valmistelu, Midway Alignmentin ensimmäinen
vaihe, päättyi vuodenvaihteessa 2015/2016. Hankkeen 1-vaiheessa on tarkkaan analysoitu, käsitelty
ja punnittu liikenneväylän kehitysmahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Nykyisestä ratkaisusta on käyty
tiivistä keskustelua väylän käyttäjien kanssa. Ennusteet osoittavat tavara- ja matkustajavirtojen
edelleen lisääntyvän Merenkurkun väylällä.
Tavoitteena on saavuttaa tehokas ja pysyvä kuljetuskonsepti tavara- ja henkilöliikenteen
turvaamiseksi Suomen ja Ruotsin välille sekä parantaa Botnian käytävän kuljetusreittejä ja tukea
olemassa olevaa multimodaalista TEN-T verkostoa, jossa useiden kuljetusmuotojen (meri, maantie,
rautatie) synergia on jo arkipäivää. Paremmat yhteydet luovat myös edellytykset taloudelliselle
kasvulle sekä Suomessa että Ruotsissa ja EU:ssa sijaitsevien seutujen väliselle yhteistyölle. Midway
Alignment luo Botnian käytävän läpi kulkeville matkustajille ja rahtitavaroille turvallisen,
ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetuskoneiston. Rajat ylittävään ja
multimodaaliseen kokonaisuuteen kuuluu sekä uuden, energiaystävällisen ja innovatiivisen, varta
vasten Merenkurkun liikenteeseen tarkoitetun aluksen suunnittelu. Kokonaisuuteen kuuluu myös
Vaasan ja Uumajan satamien sekä niiden logistiikan kehittäminen. Sitä varten Vaasan kaupunki ja
Uumajan kunta ovat perustaneet yhteisen satamayhtiön – Kvarken Ports.
Vuonna 2016 valmistellaan rahoitushakemusta hankkeen 2. vaiheelle, joka tulee käsittämään
Vaasan ja Uumajan satamien satamarakenteiden sopeuttamistoimenpiteet, uuden LNG:llä kulkevan
laivan rakentamisen sekä panostuksia infrastruktuuriin (mm. tiestöön ja raiteisiin). Vaihe 2 ajoittuu
vuosille 2016 – 2020.

1.5 Liikenneturvallisuus
Suurimmat liikenneturvallisuusvaikutukset suunnitelmakaudella saadaan Vt 19 Seinäjoen itäisen
ohikulkutien valmistumisesta sekä Vt 3 Laihian kohdan liikennejärjestelyistä. Liikenneturvallisuutta
parantavat merkittävästi myös rahoituspäätöksen saaneet Koveron eritasoliittymä valtatiellä 19
Lapualla, maantie 724 (Alskatintie) Vaasassa sekä valtatie 3 ja kantatie 67 liittymäjärjestelyt
Kurikassa.
Lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoitusmuutoksin, tekemällä täristäviä keski- ja
reunaviivoja päällysteiden uusimisen yhteydessä vilkkaimmilla tieosuuksilla sekä toteuttamalla
liikennettä vähentäviä tilusvaihtoja ja yksityisteiden järjestelysuunnitelmia. Tiekaiteita pidennetään
ja parannetaan nykyohjeita vastaaviksi pääteillä ja tärkeimmillä seututeillä. Joitakin kevyen
liikenteen väyliä rakennetaan kuntien rahoituksella. Tienvarsimetsiä raivataan hirvivaroitusalueilla.
Joidenkin ongelmallisimpien maantieliittymien liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parannetaan.
Usean kunnan kattavia alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia laaditaan aiempaan tapaan 1–2
suunnitelmaa vuodessa. Suunnitelmissa pääpaino on pienissä liikenneturvallisuustoimenpiteissä
(esim. suojatiet ja niiden parantaminen, hidasteet, näkemien raivaus) ja nopeusrajoitusten tarkistamisissa. Lisäksi kuntien liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan sekä entistä vahvemmin lisätään
myös kestävää liikkumista edistävän liikennejärjestelmätason ajattelua ja toimenpiteitä. Myös
mopoliikenteen sijoittumiseen ja mopo-onnettomuuksien ehkäisyyn kiinnitetään aiempaa enemmän
huomiota.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
liikenneturvallisuuskasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen lisäämiseksi sekä valvonnan
kohdistamiseksi. Onnettomuus on usein monen tekijän summa ja tietoinen riskinotto vähentää
joskus tehtyjen infrastruktuuri-investointien vaikuttavuutta. Siksi ihmisten valintoihin ja asenteisiin
vaikuttaminen sekä uskottava valvonta ovat aina tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä.

Kuva 3. Henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2006- 2015, maantiet Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus

2 Tiestön tilan kehitys sekä korjausvelkaohjelma 2016-2018
Tienpidon ensisijaisena tavoitteena on säilyttää koko liikenneverkon päivittäinen liikennöitävyys ja
tyydyttävä hoitotaso. Nykyiset tienpidon määrärahat ovat riittäneet teiden ylläpitoon vain kevein hoito- ja
ylläpitotoimin, mikä on johtanut tieverkon kiihtyvään rapautumiseen. Valta- ja kantateiden kunto on
pystytty pitämään pääosin hyvänä, sen sijaan muun tieverkon, erityisesti vähäliikenteisen päällystetyn
tiestön kunto on heikentynyt entisestään. Sorateiden liikennöitävyyttä on haitannut ajallisesti lisääntyvä
pintakelirikko eri vuodenaikoina.
Maanteiden päivittäistä tilaa voi tarkastella liikenneviraston Liikennetilanne nettipalvelusta, jossa
karttamuodossa voi tarkastella liikenteen häiriöitä, tietöitä, ajokeliä, painorajoituksia ja muita tietoja.
Etelä-Pohjanmaan Ely- keskuksella on käytössään määrärahoja vuodelle 2017 noin 60 M€. Rahoituksen
(M€) eri käyttötarkoitus näkyy alla olevassa kuvassa:
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Kuva 4. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, määrärahat vuonna 2017

2.1 Hoito ja ylläpito
Pääosa tienpitoon saadusta rahoituksesta noin 39 milj. euroa käytetään hoitoon ja ylläpitoon. Teiden
ja siltojen korjauksiin käytetään lisäksi vuosina 2016–18 ”korjausvelkarahaa” yhteensä 27 M€.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteiden hoidon ja ylläpidon tason määräävät valtakunnalliset
toimintalinjat sekä käytettävissä olevat määrärahat. Keskeinen haaste tiestön ja siltojen kunnon
kannalta on raskaiden ajoneuvojen massojen ja mittojen kasvu. Ilmastonmuutos nopeuttaa teiden ja
rakenteiden kulumista sekä lisää rahoitustarvetta.

Talvihoidon toimintalinjoilla määritellään tiestön palvelutaso talvella ja keskeiset laatuvaatimukset
mm. tiestön lumisuudelle, liukkaudelle ja tasaisuudelle. Talvihoidon palvelutaso määräytyy
liikennemäärän, liikenteen koostumuksen ja tien toiminnallisen luokan mukaan. Kevyen liikenteen
väylille on oma kaksiportainen hoitoluokituksensa.
Palvelutasoa voidaan korottaa tarvittaessa lyhyeksi aikaa (täsmähoito) liittymissä, jyrkissä mäissä
sekä yksittäisillä elinkeinoelämälle ja koulukuljetuksille tärkeillä reiteillä.

Päällysteiden ylläpidossa perusrahoitusta suunnataan edelleen pääasiassa vilkasliikenteiselle
tieverkolle.
Korjausvelkarahoituksella tiestöä korjataan, päällystetään ja rakennetta parannetaan vuosina
2016-18 erityisesti keskivilkkailla korjaustarpeessa olevilla seututeillä, jotka ovat elinkeinoelämälle
tärkeitä.
Rahoitus ei viime vuosina ole juurikaan mahdollistunut tierakenteiden parantamista. Kiertoajat
uudelleenpäällystämisessä riippuvat rahoituksen ohella bitumin hintakehityksestä. Teitä
päällystetään vuosittain noin 300-350 km, millä saadaan pääteiden päällysteet pidettyä pääosin
nykyisessä kunnossa. Erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla päällysteiden rappeutuminen kuitenkin
jatkuu ja paikkausten määrä kasvaa edelleen. Kuivatukseen ja tienpientareiden kuntoon kiinnitetään
aiempaa enemmän huomiota. Tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.
Sorateiden rakenteen parantamisia tehdään perustienpidon rahoituksella noin 5-6 kilometriä
vuodessa. Tulevissa urakoissa joudutaan luopumaan näistä hankkeista, ja käyttämään rahat
kelirikkomurskeisiin, jotta voidaan turvata sorateillä liikennöinti. Korjausvelkarahoituksella sorateitä
parannetaan kuitenkin yhteensä noin 100 km vuosina 2016-18. Nämä toimenpiteet kohdistuvat
vilkkaille sorateille, jotka ovat elinkeinoelämälle tärkeitä ja joilla on kelirikko-ongelmia. Muiden
sorateiden kuntotaso voi heikentyä, koska sorastus- ja ojitusmääriä joudutaan vähentämään ja talvet
saattavat olla leutoja sekä aiempaa lyhempiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
sorateiden erityisongelmana on pintakelirikko, jota on viime vuosina ollut runsaasti myös syksyllä ja
jopa talvella.

Kaikkiaan siltoja uusitaan tai peruskorjataan vuosittain 10–15 kpl. Peruskorjausten ja uusimisten
painopiste säilyy 1950–1970-lukujen silloissa sekä huonokuntoisissa putkisilloissa. Ensisijaisesti
korjataan pääteiden huonokuntoisia siltoja. Huonokuntoiset sillat sijaitsevat kuitenkin pääasiassa
vähäliikenteisellä tieverkolla, joten toimenpiteet painottuvat sinne.

2.1.1

Sillat

Siltoja uusitaan vuonna 2017 vastaamaan nykyisiä sallittuja ajoneuvopainoja massat ja mitat
rahoituksella (n. 2,0 M€) 6 kohdetta: Kuhan silta Jalasjärvi, Iskmo bro Mustasaari, Rauman silta
Kaustinen, Luhtalan silta Alavus, Haaroon silta Alavus ja Mäntyharjun silta Perho.
Muita merkittäviä sillankorjauksia ovat Fårholmsbro Luodossa (n. 3,0 M€), Vikbyn silta Mustasaari
ja Storån silta Närpiössä. Bergön lossin laiturirakenteet korjataan vuonna 2017.
Lisäksi ELY uusii noin 5- 6 putkisiltaa sekä korjaa siltojen vähäisiä vaurioita.

2.1.2

Tievalaistus

Tievalaistuksen kustannuksia ja energiaa säästetään suunnitelmakauden aikana valaistuksen
yösammutuksilla, jonka piirissä on tällä hetkellä noin 114 km maanteitä ja noin 23 km kevyen
liikenteen väyliä. Säästöjä saadaan myös valaistuksen tehonpudotuksella, joka on voimassa öisin
noin 150 km:llä yleisiä teitä.
Lisäksi pilotoimme tievalaistuksen älykästä ohjausta valtatiellä 18 välillä Roves-Keskinurmontie.
Hankkeen pituus on n. 6 km. Kohde toteutetaan LED-valoilla ja menetelmä perustuu
liikennemäärään (KVL), jonka mukaan valaistuksen palamisaika ja tehon pudotus on määritelty.
Valot syttyvät/kirkastuvat täyteen tehoon kulkuneuvon lähestyessä ja himmentyvät määriteltyyn
tehoon kun kulkuneuvo on valaistuspisteen ohittanut.
Telematiikan avulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Telemaattisia laitteita
käytetään mm. liikenteen, sään ja kelin seurannassa, hoitotoimenpiteiden ennakoinnissa,
liikenteen vaihtuvassa ohjauksessa ja nopeuden automaattivalvonnassa. Telemaattisten laitteiden
ylläpitotarve on tiheämpi kuin muilla tierakenteilla. Telematiikan avulla pystytään
liikennöintiolosuhteita parantamaan ilman suuria investointeja.

2.2 Parantaminen ja investointikohteet
Tieverkon parantamisinvestointeihin ei ole annettu ELY-keskuksille vapaasti ohjelmoitavaa
rahoitusta lähivuosille. Kaikki lähivuosina tehtävät tienparantamisinvestoinnit ovat
erillisrahoituksella toteutettavia. Rahoituslähteitä ovat kuntien rahoitus, massat ja mitat teeman
rahoitus sekä korjausvelkarajoitus.
Ohjelmakaudella on myös mahdollisuus toteuttaa yksi pienehkö investointi Keski-Pohjanmaan
alueella EU:n aluekehitysrahaston osarahoittamana. Hanketta ei ole vielä sovittu.
Massat ja mitat rahoituksen viimeisenä vuotena 2017 parannetaan vielä 6 sillan kantavuutta.
Suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm.:
-

vt 18 /vt 16 Pelmaan liittymän parantaminen Ylistaro, Seinäjoki
vt 8 parantaminen Kokkolan eteläväylän kohdalla
Seudullinen LT-suunnitelma Kannus-Toholampi
Kannuksen kevyen liikenteen väylien suunnittelu
mt 749 pohjoisväylän kiertoliittymät, Kokkola
mt 661 Isojoki - Päntäne, Kauhajoki ja Isojoki
vt 3 / vt 19 liittymäjärjestelyt, Jalasjärvi
vt 18 Laihia-Seinäjoki toimenpideselvitys
kt 68 Edsevö - Pietarsaari parantaminen, Pedersöre ja Pietarsaari

2.3 Korjausvelkaohjelma 2016-2018
Hallitusohjelmassa on yhtenä kärkihankkeena käynnistää ohjelma liikenneverkon korjausvelan
vähentämiseksi ja käyttää siihen koko maassa 600 miljoonaa euroa. 600 miljoonan
korjausvelkaohjelmasta tienpitoon kohdennetaan noin puolet ja loput rata- ja vesitiekohteisiin sekä
digitalisaatioon. Ohjelma toteutetaan vuosina 2016-2018.

Rahoitusta voidaan suunnata lisäpanostusten ansiosta lähivuosina päätieverkon lisäksi myös
seutu- ja yhdystieverkon kunnostamiseen. Yhdyskuntarakenteemme hajanaisuuden ja laajan
tieverkon vuoksi rahoitus riittää kuitenkin vain päällysteohjelman laajentamiseen, kunnoltaan
kriittisimpien teiden ja pahimmin vaurioituneiden siltojen korjaamiseen. Teiden geometrian
parantamista ei tällä rahalla juuri tehdä, mutta teiden ja siltojen kiihtyvä rapistuminen saadaan
pysähtymään. ELY -keskus pyysi alueemme elinkeinoelämää nimeämään seutu- ja
yhdystieverkolta kiireellisimmät parantamiskohteet. Tärkeimmät parantamiskohteet saatiin selville
yhdistämällä nämä vastaukset ELY-keskuksen omiin tietoihin tieverkon ja siltojen kunnosta. Lisäksi
hallitusohjelmassa kohdennetaan uudelleen uusien kehittämishankkeiden rahoitusta
perusväylänpitoon ja yksityisten teiden korjauksiin vuodesta 2017 alkaen.
Korjausvelkarahoituksella tehdään pääasiassa tieverkon elinkaaren pidentämiseen tähtääviä
toimenpiteitä, mutta myös muutamia tieverkon parantamisia on mahtunut ohjelmaan. Kantatietä 63
parannetaan Evijärven ja Inan välillä leventämällä ja vahvistamalla ajorataa. Kantatietä 68
parannetaan Edsevön ja Pietarsaaren välillä poistamalla lähinnä raskasta liikennettä haittaavia
kohtia. Myös kaksi kustannuksiltaan merkittävää sillankorjausta voidaan tehdä tällä rahoituksella;
Lassilan silta kantatiellä 63 Evijärvellä vahvistetaan ja rautatien ylikulkusilta kantatiellä 68
Pännäisten Kolpissa uusitaan vastaamaan kantavuudeltaan maantieliikenteen tarvetta ja
pituudeltaan turvaamaan rautatieliikenteen esteetön kulku.
Linkki korjausvelkaohjelmakohteiden kartalle, liikenneviraston internet-sivuille:
Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016 - 2018

2.4 Lisäohjelma 2017- 2019
Hallitus päätti siirtää 364 miljoonaa euroa kehittämishankkeista perusväylänpitoon vuosille 2017 2019. Tästä Etelä-Pohjanmaa ELY-keskuksen käyttöön myönnetään kolmelle hankkeelle yhteensä
11,7 M€.
Vuonna 2017 alkaa valtatien 19 parantaminen Lapuan kohdalla. Hankkeessa rakennetaan
Koveron eritasoliittymä valtatielle 19 maanteiden 6991/7044 liittymään sekä parannetaan valtatie
19 ja kantatie 66 Honkimäen eritasoliittymää. Hankkeen kustannusarvio on 5,75 M€. Lapuan
kaupunki osallistuu parantamisen kustannuksiin.
Vuonna 2018 aloitetaan Vaasan yhdystien mt 724 parantaminen Onkilahden kohdalla. Hanke
rahoitetaan yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on 11,3 M€.
Samoin vuonna 2018 aloitetaan vt 3 ja kt 67 järjestelyt välillä Kurikankylä - Saarenkylä. Hankkeen
kustannusarvio on 5,9 M€. Tämän hankkeen kustannuksista vastaa pääosassa Kurikan kaupunki.
Perustienpidon lisärahoituskohteet

Kuntien investointeja maantieverkolle toteutetaan ohjelmakautena useita. Niiden rahoitus ja
toteuttamisajankohdat ovat kuntien päätettävissä. Kuntien rahoittamat hankkeet ovat pääasiassa
kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia tai maankäytön kehittymisen edellyttämiä liittymien
parantamisia. Vuonna 2017 käynnistyy tai jatkuu seuraavien kevyen liikenteen väylien
rakentaminen: Vanhankyläntie (mt 17681) Vaasassa, Kellokorventie (mt 17263) Alavudella ja
Eteläinen Lapväärtintie ja Uudensillantie (mt 17043 ja 17044) Kristiinankaupungissa.

Liikenneviraston rahoituksella ja vetäminä jatkuvat alueen suurista investointihankkeista Vt19
Seinäjoen itäisen ohikulkutien viimeistelytyöt ja Vt3/Vt18 Laihian kohdan liikennejärjestelyt.

Liikennevirasto; rakenteilla olevat hankkeet (koko Suomi)

3 Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on katsonut keskeisiksi uusiksi investointikokonaisuuksiksi 6
parannettavaa tieosuutta (kartalla). Näistä kohteista osa odottaa rahoituspäätöstä, osa taas
edellyttää vielä esisuunnitelmien ja tiesuunnitelmien tekemistä.
1. Kantatie 67 ja valtatie 19 kehittäminen välillä Kurikka - Kauhava
2. Maantie 724 Vaasan yhdystie parantaminen
3. Valtatie 8 parantaminen välillä Kokkolan satamatie - valtatie 28
4. Valtatien 3 kehittäminen Mustasaari - Pirkanmaan raja
5. Valtatien 18 kehittäminen välillä Seinäjoki - Jyväskylä
6. Kantatie 63 parantaminen välillä Ina - Kaustinen

Vt 3, Tampere–Vaasa
Tampere–Vaasa-yhteysvälillä tulee parantaa
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.
Yhteysvälihankkeen suunnitelmavalmius on hyvä ja
kustannusarvio on 158 milj. euroa.
Hankekortti Vt 3 Tampere - Vaasa.pdf

Vt 8 / St 724, Vaasan yhdystie–Alskatintie
Kaksikaistainen tiejakso ruuhkautuu ja päätien
liikennettä ohjautuu katuverkolle. Tiejakso tulee
parantaa nelikaistaiseksi ja rakentaa kolme
eritasoliittymää.
Parantamistoimenpiteiden kokonaiskustannukset
ovat 103 milj. euroa, josta Vaasan kaupungin
osuus on n. 40 %.
Ensimmäinen vaihe, Onkilahti-Palosaari, on saanut
rahoituslupauksen perusväylänpidon
lisärahoituksesta.
Rakentaminen alkaa vuonna 2018.
Hankekortti Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystie.pdf

Kt 67 Ilmajoki–Seinäjoki
Vilkasliikenteinen ja onnettomuusaltis tiejakso
on tarve parantaa nelikaistaiseksi ja lisäksi
rakentaa kolme eritasoliittymää ja muita
turvajärjestelyjä. Jaksolle on tehtävä
yleissuunnitelma ja YVA, joita ei ole vielä
aloitettu.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 39 milj.
euroa.
Hankekortti Kt67 Ilmajoki - Seinäjoki.pdf

Vt 19, Seinäjoki–Lapua
Seinäjoki–Lapua-välillä tulee parantaa liikenteen
sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan
ohituskaistaosuuksia ja risteysjärjestelyjä.
Suunnitelmat ovat uudelleen arvioitavana.
Koko tiejakson kehittämiskustannukset ovat 28
milj. euroa.
Hankekortti Vt 19 Seinäjoki - Lapua.pdf

Vt 8 Vaasa–Oulu
Vaasa–Oulu yhteysvälillä on tarve parantaa
liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta
ongelmallisimmilla kohdilla.
Muutamasta kohteesta on valmiina
tiesuunnitelma.
Koko yhteysvälihankkeen kustannusarvio on 116
milj. euroa.
Hankekortti Vt 8 Vaasa - Oulu.pdf

Ota yhteyttä
Postiosoite:
PL 156, 60101 Seinäjoki
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liikenteen asiakaspalvelu
0295 020 600

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Käyntiosoite:

Tienkäyttäjän linja
0200 2100

Korsholmanpuistikko 44
65101 Vaasa
puh. 0295 027 500

Johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri
Anders Östergård, puh. 0295 027 766

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Yksikön päällikkö, Tienpidon suunnittelu
Vesa Leino, puh. 0295 027 733
Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä
Veijo Voutilainen, puh. 0295 027 762
Toiminnanohjauspäällikkö
Jarmo Eskola, puh. 0295 027 715

