
VVtt  88  SSeeppäännkkyylläänn  oohhiikkuullkkuuttiiee,,  VVaaaassaa
1 –sivuinen hanketiivistelmä

Vaasan tiepiiri 17.1.2003

Lisätietoja: Tiehallinto, Vaasan tiepiiri / Anders Östergård, puh. 0204 22 7507, tai
 Unto Mäkiniemi, puh. 0204 22 7596

HANKKEEN VAIKUTUKSET

+ Valtatien sujuvuus paranee ja liittymien
ruuhkat poistuvat

+ Liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla
säästyy 3,8 henkilövahinko-onnettomuutta.

+ Nykyisen valtatien estevaikutus taajamassa
vähenee merkittävästi.

+ Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen olo-
suhteet paranevat.

+ Vähentää pohjavesi- ja meluhaittoja.
+ Mahdollistaa Kivihaan ja Sepänkylän maan-

käytön kehittämisen suunnitellulla tavalla.
Hankkeen kustannusarvio on 25 M€ (MAKU
1995 = 100; 118,5) ja laskettu H/K suhde noin
2,3.

HANKEKORTTI

 Genimap Oy, Lupa L 4356

NYKYTILA JA ONGELMAT
• Valtatie 8 palvelee Vaasan kaupunkiseudulla

sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että
kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkei-
noelämää.

• Valtatie sijaitsee keskeisesti Sepänkylän
taajamassa. Taajaman maankäyttö-ratkaisut
on aikoinaan tehty siltä pohjalta, että ohikul-
kutie rakennetaan.

• Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ke-
hittävät maankäyttöään voimakkaasti valta-
tien välittömässä läheisyydessä. Alueella si-
jaitsee mm. kaksi supermarkettia, muita liik-
keitä sekä suuri urheiluhalli - Botniahalli. Lii-
kealueen lisäksi läheisyyteen on suunnitteilla
ja osin jo rakenteilla kuntien yhteinen n.6000
asukkaan Maraholmenin asuntoalue.

• Valtatien liikennemäärä kohteessa on 8000–
14 000 ajon./vrk. Maankäytön kehittämistoi-
met alueella tulevat merkittävästi lisäämään
tien liikennemääriä.

• Tiejaksolla tapahtuu vuosittain 2,5 henkilö-
vahinko-onnettomuutta. Onnettomuusmäärä
on lisääntynyt 36 % edelliseen 5-
vuotiskauteen verrattuna. Liikenneonnetto-
muudet kasautuvat tasoliittymiin.

• Suunnittelualueella on seitsemät liikenne-
valot. Lähes 40 %:lla suunnitteluosuuden
pituudesta on 60 km/h nopeusrajoitus. Arki-
päivien huipputunnin aikana 50 % liiken-
teestä joutuu ajamaan ruuhkassa tai jonos-
sa. Ruuhkasuoritteen osuus on 30-34 %.

• Nykyinen liikenne aiheuttaa ongelmia asu-
tukselle sekä maisema- ja taajamakuvalle ja
on riskitekijä Sepänkylän pohjavesialueelle.

HANKE
Hanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:
• Välille Kotiranta - Stormossen rakennetaan

ohikulkutie n. 7,3 km:n matkalle. Tien poik-
kileikkaus vaihtelee 10/7 metristä 2x12,75
metriin.

• Osuudelle rakennetaan kolme eritasoliitty-
mää joista yksi suuntaisliittymä.

• Lisäksi rakennetaan tarvittavat tie- ja katu-
järjestelyt sekä kevyen liikenteen väylät ja
eritasoratkaisut.

• Rakennetaan tarvittavat pohjavesi- ja me-
lusuojaukset.

Hanke on Vaasan seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa todettu tieliikenteen ykköshank-
keeksi.

Hankkeen tie- ja rakennussuunnitelmat ovat
valmiit. Suunnittelutilanteen puolesta hanke voi-
daan toteuttaa välittömästi.
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