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Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018- 2022
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri

Esipuhe
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018- 2022 on tehty tienpidon lähtökohdista eikä siinä oteta
kantaa mahdolliseen maakuntauudistukseen ja sen vaikutuksiin.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018- 2022 sekä sitä seuraavat suunnitelmat julkaistaan
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
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 olemme
saaneet hieman kohennettua rappeutunutta tiestöämme. Päällysteitä on uusittu, siltoja korjattu ja
jopa sorateitä parannettu.
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.
Hyvä näin. Mutta myös jatkossa näitä lisäsatsauksia on tehtävä, muuten olemme parissa vuodessa
takaisin lähtötilanteessa.
Nyt on jo kolmas peräkkäinen talvi, jonka säätyyppi on tienpidon kannalta ongelmallinen. Lämpötila
sahaa edestakaisin nollan molemmin puolin. Vettä, räntää ja lunta tulee vuoron perään. Paikalliset
erot säässä saattavat olla suuret. Talvikunnossapito on näissä olosuhteissa haasteellista.
Tilanteiden ennakointi ei aina ole helppoa. Tämä tarkoittaa, että alemmalla tieverkolla saattaa olla
teitä, jotka ovat tosi liukkaita useita tunteja, koska toimenpideaika liukkauden torjunnalle on jopa
kahdeksan tuntia siitä, kun liukkaus on todettu.
Toinen vaikutus tällä säätyypillä on, että tiet ovat usein märkiä. Nastarenkaat kuluttavat märkää
päällystettä paljon nopeammin kuin kuivaa. Päällysteet ovat ikään kuin jatkuvassa
märkähionnassa. Valitettavasti tämä näkyy liiankin hyvin ja laajasti. Ei hyvä, koska rahaa
päällystämiseen on ensi kesänä useita miljoonia vähemmän kuin viime vuonna.
Kaikesta huolimatta pyrimme ELY-keskuksessa pitämään positiivista asennetta yllä ja
kohdentamaan vähäiset tienpidon rahat optimaalisesti.

Anders Östergård

11.1.2018
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Yhteystiedot

1 Liikenteen tilan kehitys
1.1 Liikenteen kehitys
Liikenteen kasvu on viime vuosina ollut tasaista. Pääteiden liikenteen kasvua kuvaavassa käyrässä
on erotettavissa muutamia notkahduksia. Liikennemäärät ovat sidoksissa maan taloudelliseen
kehitykseen siten, että taloustilanteen heikentyessä myös liikennemäärien kasvu taittuu.
Maakuntakeskusten lähiseuduilla liikenteen kasvu on keskimääräistä nopeampaa ja liikenteen
sujuvuus onkin edelleen heikentynyt Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen kaupunkiseutujen pääteillä.
Liikenteen kasvu liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (LAM) on ollut nopeaa valtatiellä 19
Seinäjoelta etelään ja Lapualla, samoin valtatiellä 3 Laihian ja Vaasan välillä sekä kantatiellä 67
Ilmajoella. Valtatien 18 liikenteen kasvu Laihian ja Seinäjoen välillä on myös kiihtynyt vuodesta 2015
lähtien.

Pääteiden liikenteen kehitys sekä tienpidon perusrahoitus,
Etelä-Pohjanmaan ELY

tienpidon perusrahoitus, M€

35
30
25
20
15
10
5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M€

liikenteen kumulatiivinen muutos, %

40

0

liikenteen kasvu %

Kuva 1. Pääteiden liikenteen keskimääräinen kumulatiivinen muutos eräissä pääteiden liikennettä automaattisesti
mittaavissa pisteissä (LAM) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella vuodesta 1996 lähtien. Tiedot on yhdistetty 13
mittauspisteestä. Sekä tienpidon perusrahoitus vuosina 2012- 2019.

Liikennemäärissä on suuria päivittäisiä vaihteluja ja liikenne jakautuu vuorokauden tunneille hyvin
epätasaisesti. Arkiaamuisin mittauspisteissä nähdään terävät ruuhkahuiput työ- ja koulumatkojen
aikaan. Vastaavasti nähdään iltapäivisin paluuliikenteen huiput. Julkisuudessa liikenteen
sujuvuudesta puhuttaessa monesti keskitytään näihin liikenteen vilkkaimpiin hetkiin ja vaaditaan
parannuksia. Samalla unohdetaan, että suurimman osan vuorokautta teillä on hyvin tilaa ja liikenne
on sujuvaa.

Kuva 2. Vt 3 välillä Laihia - Vaasa, arkiaamun ruuhkahuippu

Ylemmässä kuvassa nähdään sinisellä viivalla tammikuisen arkiaamun liikenteen ruuhkahuiput
valtatiellä 3 välillä Laihia - Vaasa ja alemmassa kuvassa iltapäivän tuntiliikennemäärät. Kuvien
keskivaiheella kulkeva ruskea viiva kuvaa ajoneuvojen nopeuksia ja siinä nähdään
iltapäiväliikenteessä selvä notkahdus samaan aikaan ruuhkahuipun kanssa. Tällöin ajoneuvojen
nopeudet laskevat 80 km/h rajoitusalueella 60 kilometriin tunnissa. Voidaan sanoa, että tien
välityskyky on lyhyen ruuhkahuipun aikana hetkellisesti ylitetty vaikka liikenne vielä sujuukin
kohtuullisella nopeudella.

Kuva 3. Vt 3 välillä Laihia - Vaasa, arki-iltapäivän ruuhkahuippu

Suurilla kaupunkiseuduilla tämä ilmiö näkyy tietysti voimakkaampana ja joukkoliikenteen merkitys
tieliikenteen ruuhkahuippujen tasoittajana on merkittävä. Liikennemäärien lisääntyessä autoilijat
joutuvat myös miettimään tarkemmin omia aikataulujaan ja sitä milloin matkalle kannattaa lähteä.

1.2 Liikennejärjestelmätyö
Liikennejärjestelmätyössä ELY-keskus selvittää alueen liikennejärjestelmän tilaa ja
kehittämistarpeita yhteistyössä maakuntien liittojen, kaupunkien, kuntien, Liikenneviraston
asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on turvallinen, tehokas ja
taloudellinen liikennejärjestelmä, joka mahdollisimman hyvin palvelisi teiden ja liikennepalvelujen
käyttäjien nykyisiä ja tulevia liikkumisen ja kuljettamisen tarpeita. Liikenteen, maankäytön ja
asumisen yhteensovittaminen on usein hyvinkin haastava tehtävä ja ELY -keskus haluaa omalta
osaltaan olla rakentamassa entistä toimivampaa liikennejärjestelmää. Liikennejärjestelmätyössä
keskitytään koetun liikenteen palvelutason parantamiseen, kuten työ- ja koulumatkojen sujuvuuden
ja turvallisuuden parantamiseen.
Kuntien ja kaupunkien kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla on ratkaiseva rooli
liikennevirtojen syntymisen ja suuntautumisen kannalta. Merkittävät muutokset maankäytössä
tarkoittavat myös isoja muutoksia liikennemäärissä. Lisääntyneet liikennemäärät yleensä
edellyttävät myös parannuksia olemassa oleviin liikenneväyliin ja liittymiin tai kokonaan uusien
yhteyksien rakentamista. ELY-keskus jatkaa kuntien ja kaupunkien kanssa käytäviä
kehityskeskusteluja, joissa kuntien kaavoitusta tarkastellaan alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän
kehittymisen kannalta.
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 paljon liikennettä
ahtautuu samalle väylälle, syntyy entistä enemmän konflikteja paikallisen lyhytmatkaisen ja
pitkämatkaisen liikenteen välillä. 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.
Liikennejärjestelmän kehittämisen resurssit harvaan asutuilla alueilla ovat erittäin niukat. Näillä
alueilla jo olemassa olevan liikenneinfran ylläpitokin tuottaa vaikeuksia. Kuljetusten yksikkökoon
kasvu saattaa vähentää kuljetuksia, mutta toisaalta teiden ja siltojen kantavuus
vähäliikenteisimmillä teillä asettaa rajoituksia yksikkökoon kasvulle.
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä Keski-Pohjanmaan
liikennestrategiassa on selvitetty keskeisimmät keinot liikennejärjestelmän toimivuuden
turvaamiseksi. Maakunnalliset liikennejärjestelmätyöryhmät säännöllisesti seuraavat maakunnan
kärkihankkeiden suunnittelun ja toteutumisen edistymistä sekä keskustelevat liikennejärjestelmän
kehittämistarpeista. ELY-keskus, Liikennevirasto ja alueen kolme maakuntaa tekevät
maakuntarajojen yli yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Ylimaakunnallisessa
yhteistyössä korostuvat pääteiden hankkeet, joilla on laajaa liikenteellistä merkitystä.
Yhteydet ELY-keskuksen alueelta muualle Suomeen ja ulkomaille ovat alueen kilpailukyvyn
kannalta erittäin tärkeitä. Päätieverkon parantaminen on välttämätöntä, jotta elinkeinoelämän
kuljetukset voidaan turvata. 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
välillä Seinäjoki-Tampere tulee parantaa.
Itä-länsisuuntaisten yhteyksien paikoin heikko palvelutaso on tiedostettu 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 vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kuva 4. 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.
Laki liikenteen palveluista astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018, laissa määrätään 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, jotka on otettu käyttöön.
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 valtatie 3 Laihian kohdan
liikennejärjestelyistä, Koveron eritasoliittymästä valtatiellä 19 Lapualla, maantie 724 (Alskatintie)
Vaasasta sekä valtatie 3 ja kantatie 67 liittymäjärjestelyistä 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 on käynnissä 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 kuljettajan tietoinen riskinotto
vähentää tehtyjen infrastruktuuri-investointien vaikuttavuutta. Siksi ihmisten valintoihin ja
asenteisiin vaikuttaminen sekä uskottava valvonta ovat aina tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä.

Henkilövahinko-onnettomuudet 2007 - 2016
Maantiet, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2007- 2016, maantiet Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus
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2 Tiestön tilan kehitys sekä tienpito
2.1 Tiestön tila ja tienpidon rahoitus
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.

Etelä-Pohjanmaan ELY, päällystysohjelman pituus ja huonokuntoisten
maanteiden määrät 2013 – 2018 (2018 ennuste)
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Kuva 6. Päällystysohjelman pituus, päällystysraha ja huonokuntoiset maantiet vuosina 2013- 18, Etelä-Pohjanmaan ELY

Maanteiden päivittäistä tilaa voi tarkastella liikenneviraston Liikennetilanne nettipalvelusta, jossa
karttamuodossa voi tarkastella liikenteen häiriöitä, tietöitä, ajokeliä, painorajoituksia ja muita tietoja.
Liikennetilannekartasta selviää myös maanteille tehdyt talvihoitotoimenpiteet.
Etelä-Pohjanmaan Ely- keskuksella on käytössään määrärahoja vuodelle 2018 noin 55 M€. Rahoituksen
(M€) eri käyttötarkoitus näkyy alla olevassa kuvassa:

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus 2018
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Kuva 7. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, määrärahat vuonna 2018 (M€)
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Kuva 8. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoituksen kehitys (M€)
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2.2 Päivittäinen kunnossapito ja tiestön ylläpito
2.2.1 Yleistä
Pääosa tienpitoon saadusta rahoituksesta, noin 36 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.

2.2.2 Hoito
Talvihoidon toimintalinjoilla määritellään tiestön palvelutaso talvella ja keskeiset laatuvaatimukset
mm. tiestön lumisuudelle, liukkaudelle ja tasaisuudelle. Talvihoidon palvelutaso määräytyy
liikennemäärän, tien toiminnallisen luokan ja liikenteen koostumuksen mukaan kuuteen
talvihoitoluokkaan. Kevyen liikenteen väylille on oma kaksiportainen hoitoluokituksensa.
Palvelutasoa voidaan korottaa tarvittaessa lyhyeksi aikaa (täsmähoito) liittymissä, jyrkissä mäissä
sekä yksittäisillä elinkeinoelämälle ja koulukuljetuksille tärkeillä reiteillä. Ilmaston muuttuminen on
tehnyt talvihoidosta etenkin liukkaudentorjunnan osalta todella haasteellista. Jatkuvasti muuttuvat
olosuhteet pakkaskeleistä suojasäähän ovat lisänneet liukkautta tieverkolla. Lisäksi pieniä
paikallisia sääilmiöitä on yhä enemmän. Ongelmana on, että tällaisia säänmuutoksia ei pysty
ennakoimaan, koska mm. tutkakuvissa nämä sääilmiöt eivät näy.
Liikenneympäristön hoito käsittää mm. viheralueiden hoidon, raivaukset ja hiekan poiston.
Lokakuussa 2018 alkavissa hoidon alueurakoissa (Vaasa, Kauhajoki) ei ole enää mukana
päällysteiden paikkauksia. Myös muissa hoitourakoissa tullaan jatkossa tekemään vähemmän
päällystepaikkauksia, koska hoidossa tehtyihin päällystepaikkauksiin myönnetty raha on noin
puolittunut vuoteen 2017 verrattuna. Jatkossa hoidon paikkauksissa tullaan keskittymään
liikenneturvallisuutta vaarantavien päällystevaurioiden paikkaamiseen.
Maanteiden viheralueet on jaettu kolmeen päähoitoluokkaan tarkastelemalla väylän tieverkollista
asemaa, maankäyttöä ja ympäristöä. Hoitoluokka kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon
laatutasoa. Hoidon tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisäksi ottaa huomioon ympäristön
lähtökohdat ja käytettävissä olevat hoidon resurssit sekä vähentää väylänpidon ja liikenteen
haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Hoitoluokka määrittää niiton tiheyden, leveyden ja
muiden viheraluekunnossapitotöiden tason ja taajuuden.
Tieympäristön tärkein hoitotoimenpide liikenneturvallisuuden ja kunnossapidon näkökulmasta on
näkemäalueiden pitäminen avoimena. Vesakko heikentää näkemiä ja liikennemerkkien
havaittavuutta, estää ojavesien virtausta, haittaa aurausta sekä aiheuttaa lumen kinostumista.
Siltakeiloissa vesakon muodostuminen voi vaurioittaa rakenteita. Vesakonraivauksella ylläpidetään
tierakenteen kuntoa.
Soratien kunto muodostuu rakenteellisesta kunnosta ja pintakunnosta. Soratien rakenteelliseen
kuntoon vaikutetaan ylläpidolla, jolla varmistetaan soratien kulkukelpoisuus ja rakenteiden
toimivuus. Soratien pintakuntoon vaikutetaan hoidolla, jolla varmistetaan tien päivittäinen
liikennöitävyys. Ongelmana on, että sorastusmurskeiden määrät ovat nykyrahoituksella niukat, ja
sorateiden kulutuskerroksen pitäminen sopivan paksuisena tuottaa vaikeuksia.
Sorateille ovat ominaisia kunnon nopeat muutokset. Muutokset syntyvät useassa tapauksessa
veden ja liikenteen yhteisvaikutuksena. Soratien pinta ja rakenne altistuvat suurimmille rasituksille
silloin, kun kulutuskerroksen ja sen alla olevien rakenteiden vesipitoisuus keväällä, syksyllä tai
alkutalven lämpimissä jaksoissa on liian suuri.

Ilmastonmuutos on lisännyt säiden ääri-ilmiöitä. Niinpä sorateiden liikennöitävyysongelmien
arvellaan entisestään kasvavan. Syys- ja talvikelirikot ovat yleistyneet, ja voivat olla jo pahempi
ongelma kuin perinteinen kevätkelirikko. Keväällä aurinko ja kuiva lämpenevä ilma vievät
kelirikkotilannetta parempaan suuntaan, mutta kostean loppuvuoden kelirikon ainoa apu on
pakkanen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sorateiden pinnan pitäminen tasaisena loppusyksystä
on haastavaa. Sorateiden kuivatuksen ylläpidon merkitys on korostunut.

2.2.3 Tiestön ylläpito
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. Vuosittaiseen
päällysteiden uusimisen määrään vaikuttaa rahoitus ja bitumin hinnan kehitys. Teitä päällystetään
perusrahoituksella vuosittain noin 250-300 km, millä saadaan pääteiden päällysteet pidettyä
pääosin nykyisessä kunnossa. Erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla päällysteiden rappeutuminen
kuitenkin jatkuu. Ylläpidon paikkausten määrä kasvaa tieverkon kunnon heikentyessä ja hoidon
paikkausten siirtyessä pääosin ylläpitourakkaan. Kuivatukseen ja tienpientareiden kuntoon
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.

Kuva 9. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus, päällystysurakat vuonna 2018

Sorateiden rakenteen parantamisia tehdään perustienpidon rahoituksella noin 5-6 kilometriä
vuodessa. Tulevissa hoidon alueurakoissa 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.

2.2.4

Sillat

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.
Siltoja uusitaan vuonna 2018 vastaamaan nykyisiä sallittuja ajoneuvopainoja vuodelta 2017
siirtyneellä massat ja mitat rahoituksella (n. 1,8 M€) 3 kohdetta: Kuhan silta Jalasjärvi, Rauman
silta Kaustinen ja Mäntyharjun silta Perho.
Muita merkittäviä vuonna 2018 jatkuvia sillankorjauksia ovat Fårholmsbro (ja Fårholmsbro II)
Luodossa (n. 2,7 M€). Bergön lossin laiturirakenteiden korjaustyö jatkuu vuonna 2018.
Lisäksi ELY uusii noin 3 putkisiltaa sekä korjaa siltojen vähäisiä vaurioita.
Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on yhteensä 1409 kpl siltoja, joista 55 kpl on huonokuntoisia ja 8
kpl erittäin huonokuntoisia (katso kuva 10).

Kuva 10. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, huonokuntoiset sillat

2.2.5

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. Myös valaistuksen kesäsammutukset ovat käytössä 6 viikon ajan
juhannuksen molemmin puolin.
Vanhaa valaistusta uusittaessa lamput vaihdetaan energiaa säästäviksi Led-lampuiksi.
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.

2.3 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
saldorahoitus 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 vuodelle 2018 siirtyneellä rahoituksella parannetaan vielä 3 sillan kantavuutta.
Suunnitteilla olevia parantamishankkeita ovat mm.:
-

valtatien 8 parantaminen Kokkolan eteläväylän kohdalla
Kannuksen kevyen liikenteen väylien suunnittelu
maantien 661 Isojoki - Päntäne, Kauhajoki ja Isojoki
kantatien 68 Edsevö - Pietarsaari parantaminen, Pedersöre ja Pietarsaari
valtatien 16 ja maantien 7421 parantaminen, Höykkylä, Alajärvi
maantien 749, Lammassaaren liittymäjärjestelyt, Pietarsaari
kantatien 68 parantaminen Vimpelin keskustassa
kantatien 67 Ilmajoki-Seinäjoki yleissuunnitelma
valtatien 3 Laihia-Vaasa yleissuunnitelma
maantien 7115 kevyenliikenteen väylä, Alajärvi

2.4 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.
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

2.5 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 on aloitettu 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.
Samoin vuonna 2017 on aloitettu valtatien 3 ja kantatien 67 järjestelyt välillä Kurikankylä Saarenkylä. Hankkeen kustannusarvio on 5,9 M€. Tämän hankkeen kustannuksista vastaa
pääosassa Kurikan kaupunki.
Vuonna 2018 aloitetaan Vaasan yhdystien maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla.
Hanke rahoitetaan yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on 11,3 M€.

Linkki perustienpidon lisärahoituskohteiden kartalle, liikenneviraston internet-sivuille:
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 2018 käynnistyy tai jatkuu seuraavien kevyen liikenteen väylien
rakentaminen: Kukkolantie (maantie 17848) Kauhavalla, Västerbyvägen (maantie 17979)
Luodossa, Eteläinen Lapväärtintie ja Uudensillantie (maantiet 17043 ja 17044)
Kristiinankaupungissa, Lestintie (maantie 775) Toholammilla sekä Ähtärintie (valtatie 18)
Alavudella.
Liikenneviraston rahoituksella ja vetäminä jatkuvat alueen suurista investointihankkeista valtatien
3 / valtatien 18 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
Vt 8 Kokkolan keskustan kohta .pdf
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

Vt 18 Laihia–Seinäjoki
Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 18
liikenteen palvelutasoa vaiheittain. Tavoitteena on
pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen
turvallisuuden ja sujuvuuden oleellinen parantaminen.
vaihe 1 v 2025 mennessä; 16 milj. euroa
vaihe 2 v 2030 mennessä; 17 milj. euroa (yht. 33 milj. €)
vaihe 3 v 2040 mennessä; 23 milj. euroa (yht. 56 milj. €)
Hankekortti Vt 18 Laihia-Seinäjoki.pdf

Kt 67, Ina–Kaustinen
Ina-Kaustinen yhteysvälillä on tarve parantaa
tieosuuden vaaka- ja pystygeometriaa sekä
leventää tietä, jolloin myös tien kantavuus
paranee.
Tiesuunnitelma välille Evijärvi-Ina (13,8) km on
valmis ja tie levennetään vuosina 2017 ja 2018
liikenteen vaatimuksia vastaavaksi.
Kustannusennuste on 3,6 M€. Ina-Kaustinen
välin suunnittelu on käynnistämättä.
Koko hankkeen kustannusennuste on 13,8 milj.
euroa.
Hankekortti Kt 63 Evijärvi - Kaustinen.pdf

Ota yhteyttä
Postiosoite:
PL 156, 60101 Seinäjoki
Sähköposti:
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