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ESIPUHE 

Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen, aluekehityslain 10 § mukainen koko maakuntaa koskeva liikennejärjestelmä- 

suunnitelma valmistui vuonna 2014. Suunnitelma laadittiin tuolloin rinnan maakuntastrategian valmistelun 

kanssa. Suunnitelmassa tarkasteltiin, miten liikennejärjestelmän keinoin pystytään mahdollisimman hyvin tu-

kemaan koko Etelä-Pohjanmaan kehittymistä. Työssä hyödynnettiin uuden liikennepolitiikan mukaista palvelu-

tasoajattelua, jolla: 

- konkretisoitiin asukkaiden, yritysten ja koko Etelä-Pohjanmaan tarpeita liikennejärjestelmälle 

- asetettiin realistiset ja priorisoidut, mutta samalla riittävän tavoitteelliset liikennejärjestelmän palvelu-

tasotavoitteet 

- määritettiin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat aikaisempaa monipuolisemmat toimenpiteet ja niiden 

pitkäjänteiset toteuttamispolut sekä 

- arvioitiin, päästäänkö esitettävillä toimenpiteillä asetettuihin tavoitteisiin. 

 
Suunnitelman päivitys käynnistettiin syksyllä 2016. Työssä on otettu huomioon edellisten vuosien aikana 

esille nousseet uudet tarpeet ja mahdollisuudet, esimerkiksi liikkuminen palveluna-ajattelu. Päivityksessä on 

noudatettu samoja suunnitteluperiaatteita kuin vuonna 2014 valmistuneessa liikennejärjestelmäsuunnitel-

massa. Suunnitelma on luonteeltaan strategisen tason suunnittelua, tavoitevuotena ensimmäistä suunnitelmaa 

vastaavasti vuosi 2040. Pidemmän tähtäimen päivitettyjen strategisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta on 

päivitetty myös lyhyellä tähtäimellä käynnistettävät konkreettiset toimenpiteet. Toimenpiteissä on eroteltu prio-

risoidut valtakunnan tasolla edistettävät kärkihankkeet sekä maakuntatasolla edistettävissä olevat toimenpi-

teet. 

 

Päivitetty suunnitelma on ollut kommentoitavana useampaan kertaan ja lausuntokierroksella 28.4.–9.6.2017.   
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

 

1.1 Liikennejärjestelmän kehit-

tämiseen poikkihallinnollisuut-

ta ja tehokkuutta 

 
Valtakunnalliset liikennepoliittiset ja alueiden-

käyttöä koskevat tavoitteet ja linjaukset muo-

dostavat yhdessä Etelä-Pohjanmaan maakunnal-

listen tavoitteiden ja taloudellisten realiteettien 

kanssa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnit-

telun lähtökohdan sekä samalla kehittämisen reu-

naehdot. Työn taustalla on aluekehityslain (10§) 

antama velvoite maakuntien liitoille vastata liiken-

nejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin 

käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johta-

misesta sekä suunnittelun yhteensovittamisesta 

muun maakunnan suunnittelun kanssa. 

 

Hallitusohjelman (2015) läpileikkaava teema on 

asiakaslähtöisyys ja sen yhtenä alaotsikkona digi-

talisaatio. Tavoitteena on mm. edistää uusien pal-

velualustojen syntyä sektoreille, joilla julkishallin-

nolla on rooli palvelujen toimivuuden kannalta. 

Näihin sektoreihin kuuluu liikenne palveluna, 

MaaS (Mobility as a Service), joka viittaa uuden 

teknologian ja uusien innovatiivisten liiketoiminta-

mallien hyödyntämiseen entistä tehokkaamman ja 

asiakaslähtöisemmän palvelun aikaansaamiseksi. 

Hallitusohjelman hengessä liikennemarkkinoiden 

sääntely kootaan yhtenäiseksi liikennekaareksi, 

jonka tavoitteena on edistää MaaS-ajattelun mu-

kaista uusien palvelujen syntymistä ja asiakasläh-

töisyyttä mm. keventämällä sääntelyä, helpottamal-

la eri liikennemuotojen käytön yhdistämistä sekä 

edistämällä uuden teknologian, digitalisaation ja 

uusien palvelumallien käyttöönottoa. Seinäjoki on 

ollut aktiivisesti kehittämässä ja pilotoimassa 

MaaS-palveluja yhtenä ensimmäisistä alueista 

Suomessa. 

 

Vuoden 2017 alussa liikenneminsiteri Berner esit-

teli selvityksen liikenneverkon kehittämisestä liike-

taloudellisesti (Liikenneverkkoyhtiö). Asia ei eden-

nyt tässä vaiheessa, mutta kehittämistyö jatkuu ja 

uusia toimenpiteitä tultaneen esittämään jatkossa. 

Viimeisin liikennepoliittinen selonteko (2012) ko-

rostaa liikennejärjestelmän kehittämistä koko-

naisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkei-

noelämän, talouden, työllisyyden sekä alueiden 

kehittämisen kanssa. Keskeistä on palvelu-

tasoajatteluun perustuva liikennejärjestelmän yllä-

pito ja kehittäminen, jossa päätöksentekijät päättä-

vät tavoiteltavasta palvelutasosta. Tarvitaan rohke-

utta kehittää nykyisiä toimintatapoja ja löytää poik-

kihallinnollisesti uudentyyppi- 

 

 

siä liikennejärjestelmään vaikuttavia toimenpiteitä – 

myös kokeilemalla. Nämä ajatukset ovat uusimman 

hallitusohjelman linjausten myötä edenneet. 

 

Maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmän, 

palvelurakenteen ja elinkeinoelämän (MALPE) 

toimintaedellytysten suunnittelun ja toteutta-

misen yhteensovittaminen on tehokkaan toi-

minnan edellytys. Vain näin pystytään perinteisen 

liikenteen kysyntään vastaamisen ohella myös vai-

kuttamaan liikenteen kysyntään (liikkumistarpeet, 

liikenteen hinnoittelu ja tarjontaohjaus). Toimintaan 

on saatava pitkäjänteisyyttä sekä samalla uusia 

toimijoita. Älyliikenteen keinot tulee saada osaksi 

normaalia toimintaa. 

 

Valtakunnallinen aluerakenteen ja liikennejärjes-

telmän kehityskuvatyö (ALLI) valmistui vuonna 

2015. Verkottunut, monikeskuksinen aluerakenne 

tukee maan eri osien vahvuuksien ja voimavarojen 

hyödyntämistä. Digitalisaatio, uudet tuotantotekno-

logiat sekä bio- ja luonnonvaratalous luovat edelly-

tyksiä elinkeinotoiminnan uudistamiselle koko 

maassa. Palvelutasolähtöisyys liikenteen suunnit-

telussa mahdollistaa toimivan, resurssitehokkaan 

liikennejärjestelmän. Kaupunkiseutujen sisäinen lii-

kenne ja niiden vuorovaikutus lähiympäristönsä 

kanssa korostuu entistä enemmän ihmisten liikku-

misessa ja elinkeinoelämän kuljetuksissa. Tavara-

liikenteessä yhteystarpeina korostuvat satamayh-

teydet. Rajat ylittäviä yhteistyövyöhykkeitä kehite-

tään aktiivisesti Suomen lähialueiden kanssa.  

 

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämi-

seen vaikuttavat lisäksi laajemmat koko valtakun-

nan tason liikennejärjestelmää koskevat mega-

trendit - niin globalisaatio, ympäristöasioiden ko-

rostuminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, väestön 

ikääntyminen ja keskittyminen entistä enemmän 

kaupunkiseuduille kuin teknologian kehittyminen ja 

esim. yksityisautoilun vahvan aseman vähenemi-

nen nuorten keskuudessa. Megatrendit edellyttä-

vät varsinkin pitkällä mutta myös jo lyhyemmällä 

tähtäimellä Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän 

ylläpidon ja kehittämisen uudentyyppistä suun-

taamista, vaikka eri tekijöiden merkitys ja vauhti 

vaihtelevat eri alueilla. Megatrendimäiseksi kehi-

tyssuunnaksi voidaan katsoa lisäksi arktisen alu-

een merkityksen kasvu – kasvu voi erityisesti pi-

demmällä tähtäimellä luoda myös Etelä-

Pohjanmaalle uusia kasvumahdollisuuksia.  

 

Maakuntasuunnittelussa ja -kaavoituksessa on en-

simmäisen suunnitelman valmistumisen jälkeen 

laadittu useita ajantaisempia suunnitelmia.  
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Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia on valmistunut   

vuonna 2014. Asetettu visio ”Etelä-Pohjanmaa on hy-

vinvoivien ihmisten ja menestyvien yritysten uudistuva 

ja yhteistyötä rakentava kulttuurimaakunta”.  

 

 

 

Liikennejärjestelmän strategiset tavoitteet koskevat 

vahvaa ja eheää infrasruktuuria, elinkeinoelämää, tu-

levaisuuden osaamistarpeita, hyvinvoinnin edistämistä 

sekä puhdasta toimintaympäristöä. Maakuntastrate-

gian tavoitealueet ja varsinkin tavoiteltavat ratkaisut 

muodostavat osaltaan maakunnan liikennejärjestel-

män tarkemman suunnittelun lähtökohtia. Esimerkkinä 

näistä ovat infrastruktuurin osalta älykkäät ja innova-

tiiviset maakunnan erityispiirteet huomioon ottavat 

asumisen ja liikenteen ratkaisut, vapaus monimuotoi-

seen ja monipaikkaiseen asumiseen, intensiivisen yh-

dyskuntarakenteen ja kasvun kehityskäytävät sekä no-

peat ja korkeatasoiset ylimaakunnalliset yhteydet. Muil-

la osa-alueilla liikennejärjestelmällä on suuri merkitys 

mm. hyvinvoinnin edistämiseen, elinkeinoelämän uu-

distumiskykyisyyden tukemiseen sekä maakunnan 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.  

 

Etelä-Pohjanmaan toinen vaihemaakuntakaava 

(kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot) on saanut 

lainvoiman kesällä 2016. Huomioitavaa on lisäksi 

se, että Seinäjoki on mukana Suomen kasvukäytä-

vä- kasvusopimuksessa, joka linkittyy vahvasti lii-

kennejärjestelmän kehittämiseen. 

 

Vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan julkaistu liikenne-

järjestelmäsuunnitelma oli maakunnan ensimmäi-

nen. Seinäjoen seudun liikennejärjestelmäsuunni-

telma on yli 10 vuotta vanha. Maakunnallinen lii-

kennejärjestelmätyö on organisoituun työryhmä-

työskentelyyn perustuvaa. Liikennesektorin kehit-

tämistä tehdään eri tason työryhmissä ja yhteen-

sovittavana elimenä toimii kolmen maakunnan ja 

ELY-keskuksen ylimaakunnallinen liikennestrategia-

työryhmä. Kehittäminen on suuria investointeja pai-

nottavaa, vaikka resurssit ja toimintaympäristö ovat 

murroksessa. Liikennejärjestelmän ongelmia ei 

voida ratkaista enää yksinomaan väyläinves-

toinnein tai yhden hallintokunnan voimin, vaan 

tarvitaan laajaa eri osapuolten välistä yhteistyötä ja 

yksimielisyyttä edistettävien hankkeiden ja toimen-

piteiden kiireellisyysjärjestyksestä. Tämä edellyttää 

lisäksi vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämistä 

niin päätöksentekijöiden, asukkaiden kuin elinkei-

noelämän suuntaan.  

 

Lyhyellä tähtäimellä korostuu konkreettisesti myös 

strategiatyön ja arkityön linkittyminen. Liikenne-

järjestelmäsuunnitelmassa (2017) esitettävät kehit-

tämislinjaukset ja toimenpiteet vaativat toteutuak-

seen jalkauttamista arkityöhön, aitoa uudentyyppis-

ten toimenpiteiden hyötyjen näkemistä sekä yhdessä 

yli hallintokunta- ja organisaatiorajojen tapahtuvaa 

tekemistä. 

 

Liikennejärjestelmän rahoitukseen käytetään 

Etelä-Pohjanmaalla vuosittain noin 88 M€. Kus-

tannukset muodostuvat infrastruktuuri-

investoinneista (14 M€), kunnossapidon kustan-

nuksista (47 M€), joukkoliikenteen ostoista ja 

kuntien lakisääteisten henkilökuljetusten kustan-

nuksista (14 M€) sekä Kelan kuljetuskustannuk-

sista (13 M€). Summassa eivät ole mukana ker-

taluontoiset suuret laajennus- tai kehittämisinves-

toinnit. Suuria investointeja ei pystytä jatkossa 

enää toteuttamaan nykyisessäkään mittakaavas-

sa, vaikka mm. pääradalla välin Seinäjoki-Oulu 

parantaminen on käynnissä samoin kuin valtatien 

19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie (itäväylä), joka 

valmistuu kokonaisuudessaan 2017. Suurin osa 

maakunnan liikennejärjestelmän vuotuisesta ra-

hoituksesta käytetään nykyisten liikenneverkko-

jen kunnossapitoon sekä joukkoliikenteen ja hen-

kilökuljetusten tukemiseen ja on siten sidottu jat-

kuviin toimenpiteisiin. Liikennejärjestelmän rahoi-

tuksen ei voida odottaa lähitulevaisuudessa 

myöskään kokonaisuutena lisääntyvän, ja jatkosa 

korjaamisvelkaa tulisi lyhentää. Tarpeita on mo-

ninkertaisesti rahoitukseen nähden, joten priori-

sointi ja tehostaminen on välttämätöntä. Tämä 

tarkoittaa myös käyttäjien liikkumiseen ja kulje-

tuksiin panostamaa rahoitusta – jonka voidaan 

Etelä-Pohjanmaalla arvioida olevan yhteiskunnan 

panostamaan rahoitukseen nähden moninkertai-

nen (arviolta noin 0,9 mrd. euroa/vuosi). Em. 

rahoitukseen vaikuttamalla voidaan saada liiken-

nejärjestelmäkokonaisuuteen lisää vaikuttavuutta. 

 
Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen reuna-

ehto niin alueidenkäyttö- kuin liikennepolitiikassa. 

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupääs-

töistä on noin viidennes ja siitä tieliikenteen osuus 

on noin 90 %. Vuoteen 2050 mennessä tavoitel-

laan kasvihuonekaasupäästöissä 80 %:n vä-

henemää. Tavoitteet ovat varsin haastavat jo lyhy-

elläkin tähtäimellä. Lisäksi hallituksen tuore 

energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 aset-

taa liikenteelle jo lähivuosikymmenelle erittäin 

kovat vaatimukset. Tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää erittäin vahvoja muutoksia myös Etelä-

Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen 

painotuksissa, vaikka mm. ajoneuvo- ja polttoai-

neteknologian kehittyminen ja uudet käyttövoimat 

tukevatkin osaltaan tavoitteisiin pääsemistä. Liik-

kumistarpeiden vähentämisen ja järkevöittämi-

sen sekä maankäytön ja liikenteen aidon yh-

teensovittamisen merkitys korostuu entistäkin 

enemmän, koska ilman alueellisten toimenpiteiden 

vaikuttavuutta ei ole mahdollista saavuttaa valta-

kunnallisiakaan tavoitteita. 
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1.2 Toimintaympäristön muu-

tokset muuttavat liikennejär-

jestelmän kehittämishaasteita 
 

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2016 lopussa 

noin 192 000 asukasta. Väestö on keskittynyt 

Seinäjoelle ja sen ympäristöön sekä Kauhajo-

ki-Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävän varrel-

le. Paikallisesti väestö on suhteellisesti keskitty-

mässä seutu- ja kuntakeskuksiin, vaikka kyläasu-

tus on vielä merkittävää. Tulevaisuudessa kes-

kittymisen voidaan arvioida jatkuvan väestön-

kasvun pysyessä maltillisena vuoteen 2040 

mennessä. Seinäjoen kasvuvauhti on ollut noin 

500–800 asukasta/vuosi samalla kun muu 

maakunta on pääosin menettänyt asukkaita.  

Seinäjoen kasvun arvioidaan olevan 21 % vuoteen 

2040 mennessä (väkiluku 73 400), Ilmajoen 11 % (vä-

kiluku 13 500 ) ja Lapuan 8 % (väkiluku 15 900) (Tilas-

tokeskus 2015). Vuonna 2040 em. kasvukäytävän 

ydinalueella on yhteensä 102 800 asukasta, eli 53 % 

koko maakunnan väestöstä. Tämä luo toisaalta po-

tentiaalia Seinäjoen seudun liikennejärjestelmän 

monipuoliseen kehittämiseen, mutta samalla 

haasteita muun maakunnan liikennejärjestelmän 

ylläpidolle. 

 
Maakunnan väestöstä 70 % asuu taajamissa, 13 

% kylissä ja 17 % haja-asutusalueella. Seutu-

kuntakeskukset mukaan lukien maakuntakes-

kus Seinäjoki ovat kuitenkin yhdyskuntaraken-

teeltaan suhteellisen hajautuneita. Monessa suu-

remmassakin kuntakeskuksessa alle kolmen ki-

lometrin päässä keskustasta asuvien osuus 

koko väestöstä on vain noin 30–40 %. Esim. Sei-

näjoella alle kilometrin etäisyydellä keskustasta 

asuvien osuus on vain noin 10 %, kun taas 1-3 

km etäisyydellä asuvien osuus on noin 30 %. 

Kokonaisuutena taajama-alueet ovat väestön 

keskittymisestä huolimatta laajentuneet ja 

hajautuneet, mikä näkyy maakunnan autoistu-

misessa sekä joukkoliikenteen vähäisessä mer-

kityksessä. Tätä korostaa asutuksen keskittymi-

nen nauhataajamamaisesti valta- ja kantatei-

den varsille. 

 
Väestön nopea ikääntyminen on nähtävissä 

Etelä-Pohjanmaalla; erityisesti Seinäjoen ulko-

puolella sekä ennen kaikkea haja-asutusalueilla 

ja kylissä. Ikärakenne on kokonaisuutena yhden-

mukainen koko maan väestön ikärakenteen 

kanssa. Yli 80-vuotiaiden osuuden arvioidaan 

kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä, mi-

kä luo erityisen paljon haasteita liikennejärjes-

telmälle koskien mm. esteettömyyttä, liikenne-

palveluja sekä lähipalvelujen saavutettavuutta. 

Yrittäjyys on Etelä-Pohjanmaalla vahvaa ja pk-

yritysten merkitys maakunnan työllisyydelle keskeinen. 

Yritykset ovat kuitenkin pieniä ja yrityskannan vaihtu-

vuus vähäistä. Nykyisiä vahvoja aloja ovat erityises-

ti koko elintarviketuotannon ketju (”kestävät ja tehok-

kaat ruokaratkaisut”), kauppa, metalliala, teknologia-

teollisuus ja rakentaminen. Elintarvikeklusterin 

osuus maakunnan tuotannon arvon lisäyksestä on yli 

kolminkertainen koko maahan verrattuna. Maakun-

nassa on merkittävää potentiaalia biotalouteen liittyvil-

le innovaatioille. Yritysten ja logistiikan kuljetusympä-

ristöön vaikuttavat paikallisten muutosten lisäksi voi-

makkaasti globaalit trendit ja muutospaineet. 

 
Myös palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet voi-

makkaasti valta- ja kantatieverkon vaikutusalueelle 

sekä Seinäjoen kaupungin ja kuntakeskusten lähi-

tuntumaan. Yli 70 % työpaikoista on sijoittunut Kauha-

joki-Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävälle. Lisäksi uu-

sien teollisuuden kehittämisen kohdealueiden arvioi-

daan sijoittuvan erityisesti ko. käytävälle. Vienti on 

keskittynyttä; Lapuan, Kauhavan ja Alajärven alueel-

la toimivien yritysten osuus maakunnan viennistä 

on noin 80 %. Haja-asutusalueille on puolestaan si-

joittunut pääosa maakunnalle ominaisista maatalous- 

ja elintarvikealan toimipaikoista. Kappalemääräisesti 

noin 80 % maakunnan yrityksistä sijaitsee kuitenkin 

Seinäjoen ulkopuolella. Työmatkat ovat pidentyneet 

ja pendelöinti varsinkin Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava 

-akselilla on voimakasta. Pendelöinnissä näkyy toi-

saalta Vaasan ja Seinäjoen välisen työmatkaliikkumi-

sen suuri merkitys. 

 
Seinäjoki muodostaa maakunnan kaupan ja hal-

linnon keskuksen, jonne monipuoliset kaupalliset ja 

julkiset palvelut ovat keskittyneet ja jonne asiointi 

suuntautuu koko maakunnasta entistä vahvemmin. 

Muut kunnat alakeskuksineen muodostavat palvelu-

verkon, jossa kullakin keskuksella on oma kaupalli-

nen roolinsa ja merkityksensä. Haasteena on kuiten-

kin muiden, etenkin Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-

kehitysakselin ulkopuolisten kuntien kaupallisten pal-

veluiden monipuolisuuden säilyttäminen – kyse on 

laajemmin kuntakeskusten elinvoimaisuuden turvaa-

misesta. Maakunnan erityispiirteenä Alavudella oleva 

Tuurin kauppakylä houkuttelee asiakkaita laajalta alu-

eelta. Kylän merkityksen arvioidaan säilyvän tulevai-

suudessakin.  

 

Etelä-Pohjanmaan II-vaihekaavassa (2016) on osoi-

tettu merkittävän paljon kaupan ja keskustatoiminto-

jen kohdealueita ja rakennusoikeuksia eri puolille 

maakuntaa. Ne muuttanevat toteutuessaan jonkin 

verran toimintaympäristöä ja liikennejärjestelmääkin. 

Muutosvauhti jää nähtäväksi. 
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Yhdyskuntarakenteen ominaisuudet ja kehitys-

suunnat näkyvät voimakkaasti ihmisten liikkumistar-

peissa ja liikkumisen suuntautumisessa. Se, missä ja 

minkälaisessa ympäristössä ihmiset asuvat, korreloi 

autonomistuksen, auton käytön ja matkojen määrän 

suhteen. Tulevaisuudessa palveluiden ja asutuksen 

edelleen keskittyessä sekä maankäytön todennäköi-

sesti kääntyessä tiivistymistä kohti kestävien liikku-

mismuotojen suosion kasvattaminen on yhä ajankoh-

taisempaa ja realistisempaa, erityisesti Seinäjoella 

mutta myös muissa kuntakeskuksissa. Toisaalta tähän 

asti jatkunut yhdyskuntarakenteen hajautuminen yh-

dessä autoistumisen ja vahvan henkilöautoilua suosi-

van liikkumiskulttuurin kanssa tekee liikkumistarpei-

den järkevöittämisen sekä kestävien kulkutapojen 

edistämisen haasteelliseksi. Yhdyskuntarakenteen ha-

jautuva kehityssuunta tulisikin pystyä kääntämään – 

samalla kun koko maakunnan alue halutaan pitää asut-

tuna. Maakunnan tavoitteena on toimiva vyöhykkeinen 

aluerakenne, jolla turvataan palvelujen saatavuus 

maakunnan eri osissa. Keskuksia pyritään tiivistä-

mään, mutta toisaalta maaseutu halutaan pitää asut-

tuna. Tämä vaatii maakunnan erityispiirteiden ja -

vahvuuksien hyödyntämistä, mutta kestävällä tavalla. 

Samalla on huomioitava, että vuoden 2040 yhdyskun-

tarakenne ja infrastruktuuri on enimmäkseen jo ole-

massa. Huomiota tuleekin kiinnittää kasvun suuntaami-

sen ohella nykyisten rakenteiden täysimittaiseen hyö-

dyntämiseen ja uudistettavien liikkumisen palveluiden 

hyödyntämiseen.  

 

1.3 Liikennejärjestelmän palvelutaso 

1.3.1 Liikenneinfrastruktuuri 

 
Etelä-Pohjanmaan liikenneinfrastruktuurin ja samalla 

saavutettavuuden rungon muodostavat isossa mitta-

kaavassa TEN-T-ydinverkkoon ja Botnian käytävään 

kuuluva päärata, maakunnan keskeisimmälle kehitys-

käytävälle Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava sijoittuvat kan-

tatie 67 (Kaskinen-Seinäjoki) ja valtatie 19 (Jalasjärvi-

Uusikaarlepyy) sekä valtatie 3 Helsingistä Tampereen 

kautta Vaasaan. Poikittaissuuntaisten päätieyhteyksi-

en rungon muodostavat Keski-Pohjolan kuljetuskäytä-

vään kuuluvat valtatie 16 (Ylistaro-Kyyjärvi, Sininen 

tie), valtatie 18 (Vaasa-Jyväskylä) sekä kantatie 67. 

Kanta- ja seututieverkon merkitys on huomattava var-

sinkin seutu- ja kuntakeskusten yhteyksien kannalta. 

Suuri osa seutujen sisällä tapahtuvasta arkiliikkumises-

takin sijoittuu em. pääväylille, vaikka myös seututeiden 

sekä kaupunkien ja kuntien katuverkot ovat keskeises-

sä roolissa. Suuri osa tieverkosta sijaitsee kuitenkin ha-

ja- asutusalueilla. Ne ovat vähäliikenteisiä ja rahoituk-

sen niukkuudesta johtuen rapistumassa. 

 

Maakunnan rataverkko on myös kattava; Sei-

näjoella risteävät viiden suunnan ratayhteydet 

(pääradan ohella Vaasan, Kaskisten satamaan 

johtavan Suupohjan sekä Haapamäen radat). 

Seinäjoen asema liikenneväylien – niin ratojen 

kuin pääteiden – risteyskohdassa on merkittä-

vä valtakunnallisestikin. Vaasan, Suupohjan ja 

Haapamäen radat kuuluvat poikittaiseen Kes-

ki-Pohjolan kuljetuskäytävään, mutta ovat 

Vaasan rataa lukuun ottamatta vähäliikenteisiä 

ja kunnoltaan rapistuvia. Henkilöliikennettä on 

kaikilla radoilla Suupohjaa lukuun ottamatta. 

 

Em. valtatiet ja radat muodostavat maakunnan 

yhdyskuntarakennetta luonnehtivan säteittäi-

sen pääosin valtatieverkkoon tukeutuvan run-

gon sekä yhteydet pääkaupunkiseudulle ja 

naapurimaakuntiin, kuten lähimpänä sijaitse-

vaan Vaasan maakuntakeskukseen. Väylien 

ohella keskeisiä ovat eri liikennemuotojen sol-

mupisteet – erityisesti Seinäjoen matkakeskus, 

 
Kuva 1. Keskeisen päätieverkon toimintalinjat.  

(Lähde: Liikennevirasto 2017) 
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rautatieasemat, kehittymässä oleva Seinäjoen Ro-

veksen logistiikkakeskus sekä Seinäjoen lentoase-

ma, joka tuottaa palveluita kaupalliselle ja yksityisel-

le lentoliikenteelle kysynnän mukaan. Etelä-

Pohjanmaan kannalta tärkeitä solmupisteitä ovat 

myös Vaasan lentoasema ja Pohjanmaan sata-

mat Kaskinen ja Vaasa. 

 
Liikenneverkkojen kattavuus on Etelä-Pohjanmaalla 

kokonaisuutena riittävä ja tulevaisuuden liikennein-

frastruktuuri siten jo valtaosin perustaltaan valmis. 

Päätie- ja rataverkolla on silti vielä merkittäviä palve-

lutasopuutteita, varsinkin Kauhajoki-Seinäjoki-

Kauhava -kehityskäytävälle sijoittuvilla valta- ja kan-

tatiejaksoilla, pääradalla sekä muilla ylimaakunnal-

lisiin liikenne/kuljetuskäytäviin kuuluvilla yhteysväleil-

lä. 

 
Infrastruktuurin kehittäminen suuntautuneekin jat-

kossa entistä enemmän nykyisten pääväylien vai-

heittaiseen parantamiseen sekä pienempien etenkin 

joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuut-

ta lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Samalla 

infrastruktuuin osalta on suurimmaksi haasteeksi  

nousemassa se, miten hyvin nykyistä infrastruk-

tuuria pystytään pitämään kunnossa ja miten sen 

hoito ja ylläpito vastaa mahdollisimman hyvin 

asiakastarpeita sekä tarpeita liikennejärjestelmän 

kestävän kehityksen turvaamiseksi. Haastetta 

kasvattaa se, että tieliikenteen ennustetaan 

kasvavan vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi 

valtatiellä 18 välillä Seinäjoki-Vaasa 38 % (henki-

löautot) sekä valtatiellä 3/19 välillä Tampere-

Seinäjoki 37 %. Maakuntatasolla kasvuksi on 

ennustettu 22 % (Valtakunnallinen tieliikenne-

ennuste 2014–2030). Liikenteen kasvuun voivat 

kuitenkin vaikuttaa trendeinä niin kaupungistumi-

sen ja keskittymisen muutosvauhti, ikääntyminen, 

liikkumisen palveluistuminen kuin auton käytössä 

ja automaattiajamisessa tapahtuvat muutokset. 

 

Liikenneviraston luonnoksen (kuva 1) mukaan 

maakunnassa risteävät raskaan liikenteen runko-

yhteydet ja muu keskeinen päätieverkosto. Lii-

kennemäärät ja liikenteen kasvuprosentit ovat ol-

leet keskeiset ko. määrittelyn perusteet. Kt:llä 67 

ja vt:llä 18 (ja muilla ylimaakunnallisilla pääteillä) 

liikennemäärät ovat myös suuria, ja jatkossa 

mahdollisesti ovat osa keskeistä päätieverkkoa. 

 
 

 
Kuva 2. Etelä-Pohjanmaan alueen luokitus muodostuu Seinäjoen ydinalueesta, Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava -

kehityskäytävästä, muista keskuksista niihin johtavine pääväylineen sekä haja-asutusalueista. 
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1.3.2 Liikkumisen palvelutaso 

 
Liikkuminen perustuu vahvasti henkilöautoiluun 

 
Ihmisten liikkuminen perustuu Etelä-Pohjanmaalla 

suurelta osin henkilöauton käyttöön. Henkilöautoi-

lun osuus päivittäisistä matkoista on maakuntatasol-

la noin 64 %, pyöräilyn 19 %, jalankulun 7 % sekä 

joukkoliikenteen 4 % (kuva 3). Henkilöautoilun osuus 

on koko maan keskiarvoihin (valtakunnallinen 

henkilöliikennetutkimus) nähden suurempi. Jalan-

kulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus on lähel-

lä koko maan keskiarvoja, mutta pyöräilyn osuus 

huomattavasti jalankulkua suurempi. Erot selitty-

vät mm. yhdyskuntarakenteella, taajamien hajau-

tumisella sekä asuntojen, työpaikkojen ja palvelu-

jen sijoittumisella, mutta osin myös liikkumistottu-

muksilla sekä maakunnan autoistumisella; Etelä-

Pohjanmaa onkin yksi Suomen autoistuneimmista 

maakunnista. Kahden tai useamman auton asun-

tokuntien osuus on suurin Kauhajoki-Seinäjoki-

Kauhava-vyöhykkeellä sekä kuntakeskuksissa 

(noin 35 %). Autottomien asuntokuntien osuus on 

suurin kuntakeskuksissa ja Seinäjoella (yli 20 %). 

 
Kävelyn ja pyöräilyn suosio on suurin lyhyillä, 0-5 km 

pituisilla matkoilla. Niitä on mahdollista tehdä mm. 

toimintojen sijoittumisesta ja lyhyistä etäisyyksistä 

johtuen eniten kuntien keskusta- ja taajama-alueilla. 

Uudet sähköiset liikkumisvälineet, mm. sähköpyö-

rät voivat vaikuttaa hieman kulkumuotojakaumaan. 

Vastaavasti pidempien etäisyyksien ja muiden lii-

kennemuotojen puutteen takia haja-asutusalueilla 

henkilöautoa käytetään yleensä huomattavasti 

enemmän. Etelä-Pohjanmaalla erot henkilöauton 

kulkutapaosuudessa eri alueiden välillä ovat kui-

tenkin normaalia pienempiä. Perinteisen joukkolii-

kenteen asema on maakunnassa haasteellinen – 

myös Seinäjoen paikallisliikennealueella ja Kauha-

joki–Seinäjoki–Kauhava-vyöhykkeellä, joissa tar-

jonta ja potentiaali olisivat suurinta. 

 
Etelä-Pohjanmaalla asuvat tekevät keskimäärin noin 

3,5 matkaa/vrk. Työmatkojen osuus päivittäisistä 

matkoista on maakunnassa kokonaisuutena 30 %. 

Vastaavasti koulu- ja opiskelumatkojen osuus on 

13 %, ostos- ja asiointimatkojen 27 % ja moninais-

ten vapaa-ajan matkojen 30 %. Jalankulun ja pyö-

räilyn osuus on selkeästi suurin koulu- ja opiske-

lumatkoilla (yhteensä 41 %), kun työmatkoilla ko. 

kulkumuotojen osuus on vain 18 %. Kulkutapaosuu-

det kuvaavat hyvin kehittämisen potentiaalia eri-

tyyppisillä matkoilla. Toisaalta erityyppisten matko-

jen palvelutasotarpeet ovat erilaisia. Työ- ja opis-

kelumatkoilla korostuvat matka-aika ja sen enna-

koitavuus, koulumatkoilla turvallisuus, työmatkoilla 

hallittavuus sekä matka-aika ja sen ennustettavuus 

sekä asiointi- ja vapaa-ajan matkoissa helppous ja 

käytettävyys. Pitkillä matkoilla korostuvat matka-

aika ja sen ennakoitavuus, hallittavuus, hinta sekä 

mukavuus. 

 

 

 
 

Kuva 3.. Eri kulkumuotojen suosio on huomattavan erilainen erityyppisillä matkoilla (lähde: Etelä-Pohjanmaan liikkumiskysely, tou-

kokuu 2013).
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1.3.3. Palvelutasohaasteet ja mahdollisuudet 
 

Liikenteen kysyntään vaikuttaminen etenkin liikkumis-

tarpeita vähentämällä (toimeliaisuutta vähentämättä) 

nousee Etelä-Pohjanmaankin osalta entistä tärkeäm-

mäksi liikkumisen palvelutasoon vaikuttavaksi tekijäksi. 

Tämä edellyttää kuitenkin toimintojen sijoittumiseen se-

kä mm. etätyöskentelyyn vaikuttamista sekä uusien liik-

kumispalvelujen kehittämistä (Liikkumisen palveluiden ta-

voitteellinen palvelutaso, LIVI 34/2016). Käytännössä ky-

se on liikennejärjestelmää laajemmasta strategisen tason 

valinnasta, joka edellyttää myös liikennejärjestelmätoimi-

joilta aktiivisuutta, pitkäjänteisyyttä ja vahvaa yhteistyön 

lisäämistä muiden yhteiskuntasektoreiden toimijoiden ja 

uusia liikkumispalveluja kehittävien yritysten kanssa. Li-

säksi valtakunnan tasolla päätettävällä liikenteen hinnoit-

telun muutoksilla sekä pitkäjänteistä työtä vaativalla tar-

jontaohjauksella pystytään vaikuttamaan liikenteen ky-

syntään. 

 

Etelä-Pohjanmaan osin nauhataajamamainen ja hajaan-

tunut yhdyskuntarakenne yhdessä liikkumistottumusten 

kanssa muodostaa kestävämpien kulkumuotojen; 

joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn suosion lisää-

miselle merkittävän haasteen. Mahdollisuudet em. kul-

kumuotojen suosion lisäämiseen ovat suurimmat Seinä-

joella sekä seutu- ja kuntakeskuksissa. Henkilöautoilua 

suosivan kehityssuunnan muuttaminen edellyttää lisäksi 

pitkäjänteistä työtä ja liikkumistapavalintoihin vai-

kuttavien ratkaisujen vaikutusten tunnistamista. 

 

Maakunnan sisäinen joukkoliikenne perustuu pää-

osin linja-autoliikenteeseen. Junaliikenteen merkitys 

on pääradan asemien välillä kuitenkin suuri, mutta sil-

loin kyseessä ovat maakunnan ulkopuolelle menijät 

ja maakuntaan tulevat työssäkäyvät, opiskelijat ja 

matkailijat.  Alueella kulkee pitkämatkaista pikavuo-

roliikennettä sekä kuntien välistä ja sisäistä vakio-

vuoroliikennettä. Linja-autoliikenteen keskuspaikkana 

toimii Seinäjoki. Alueellinen joukkoliikenteen kysyntä 

perustuu suurelta osin koululais- ja opiskelijaliiken-

teeseen; työmatkapendelöinti joukkoliikenteellä on 

vähäistä. 

 
Seinäjoella joukkoliikenteen rooli on paikallisliiken-

teestä huolimatta vähäinen ja sen kilpailukyky hen-

kilöautoilun kanssa heikko. Paikallisliikenteen linjas-

to kattaa valtaosan kaupungin keskustaajamasta, 

mikä mahdollistaisi työ-, opiskelu- ja asiointimatkat 

myös joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteen käyttö 

edellyttää Seinäjoella käyttäjältä kuitenkin suunni-

telmallisuutta ja liikkumisen tarkkaa rytmittämistä 

harvojen vuorojen mukaan. Seinäjoen kaupunkialu-

eella ei myöskään ole yhdyskuntarakenteen näkö-

kulmasta intensiivistä joukkoliikennevyöhykettä, 

vaikka paikallisliikennealue kattaakin lähes koko 

kaava-alueen. Paikallisliikenteen taksat ovat edulli-

sia, mutta syy joukkoliikenteen käyttämättömyyteen 

on enemmänkin rahoituksen niukkuudesta johtuvis-

sa vuorotarjonnan ja linjaston puutteissa, sektoroitu-

neessa tarjonnassa sekä mm. autoistumista tuke-

neessa maankäytössä ja liikkumistottumuksissa. 

 

 
Kuva 4. Junaliikenteen henkilöliikennepaikat ja seikakkeet E-P:lla ja lähialueella. 
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Kuva 5. Pääradan henkilöjunaliikenteen merkitys korostuu vahvasti myös koko maan mittakaavassa. Lähde: Alli 

 

Uusien, koko joukkoliikenteen ja henkilökuljetus-

ten tarjionnan kaikkien käyttöön avaavien liikku-

mispalvelujen kautta olisi mahdollista lisätä mer-

kittävästi liikennepalvelujen käyttöä. 

Seinäjoki (matkakeskus) on maakunnan kauko-

liikenteen solmukohta. Seinäjoen matkakes-

kuksen kautta tehtäviin matkaketjuihin sisältyvien 

vaihtojen helppoudessa ja informaation tasossa 

on puutteita, vaikka matkakeskuksen sijainti on 

hyvä. Kaukoliikenteen sekä etenkin Seinäjoen pai-

kallisliikenteen yhteenkytkentä ja matkaketjut ovat 

nykyisin vielä puutteellista. Myös liityntäpysäköin-

tijärjestelyt ovat nykytilanteessa riittämättömät. 

Lippujen yhteiskäyttöisyyttä ja informaatiojärjes-

telmiä tulisi kehittää. 

 
Pääradan vuorotarjonta ja suhteellisen nopeat yh-

teydet pääkaupunkiseudulle vastaavat asiakastar-

peita kohtuullisen hyvin, vaikka yhteyksien no-

peutta (infrapuutteet) ja vuorotarjontaa olisi tarvetta 

lisätä. Junaliikenteen kulkutapaosuus pääradan 

suuntaisessa pitkämatkaisessa liikkumisessa on 

jo nykyisin suuri, erityisesti pääkaupunkiseudulle 

suuntautuvilla matkoilla. Junaliikenteen aikatau-

lumuutokset mahdollistavat nykyisin toimivat, to-

sin aikataulujen tiukkuudesta johtuen häiriöalttiit 

työmatkayhteydet Helsinki-Vantaalta aamulla läh-

teville jatkoyhteyksille. Seinäjoelta lähtee henkilö-

liikennettä myös Vaasan suuntaan sekä Haapa-

mäen kautta Jyväskylän suuntaan. Vaasa-

Seinäjoki-välin yhteydet ovat nopeutuneet VR:n 

aikataulumuutosten myötä, joskin samalla useita 

väliasemia on jäänyt pois. 

 

Haapamäen radan eli Seinäjoki–Jyväskylä-

yhteysvälin liikenne jatkuu toistaiseksi, mutta työtä 

tehdään pidempiaikaisen ratkaisun aikaansaami-

seksi.  

Suupohjan radalla ei ole henkilöliikennettä. Vaasan 

suunnan yhteyksien merkitys on korostumassa 

niin Seinäjoen ja Vaasan välisen pendelöinnin li-

sääntymisen kuin Vaasan lentoaseman liityntäyh-

teyksien kehittämisen kannalta. Vuonna 2016 alkoi 

suora bussiyhteyskokeilu Seinäjoelta Vaasan len-

toasemalle ja takaisin sekä 2017 uutena aamujuna 

Seinäjoelta Vaasaan.  

 

Liikkuminen Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-kehi-

tyskäytävällä perustuu vahvasti henkilöauton 

käyttöön, vaikka muista pääteiden suuntaisista yhte-

yksistä poiketen käytävällä on keskitasoiset joukko-

liikenteen palvelut. Välillä Seinäjoki-Lapua-Kauhava 

joukkoliikenteen tarjontaa lisää em. sijainti pääradan 

varressa. Joukkoliikenteellä olisi mahdollisuus olla 

kehityskäytävällä nykyistä kilpailukykyisempi, mikäli 

nykyinen tarjonta suunniteltaisiin selkeämmäksi ja 

yhdyskuntarakennetta suunniteltaisiin vahvemmin 

joukkoliikenteen houkuttelevuus huomioiden. Työ- 

ja opiskelumatkat ovat mahdollisia päärataa pitkin 

Kauhavalta ja Lapualta Seinäjoelle, joten henkilöau-

ton käyttö ei ole välttämätöntä. Junan houkuttele-

vuus edellyttää kuitenkin sujuvia ja helppoja matka-

ketjuja liityntäliikenteineen molemmissa päissä.  
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Toisen suunnan SeinäjokiLapua-Kauhava työ-

matkaliikkuminen junalla ei onnistu aamuisin aika-

taulupuutteista johtuen. 

 

Seinäjoen ulkopuolisissa seutu- ja kuntakes-

kuksissa joukkoliikenteen vuorotarjonta tarjoaa 

enimmäkseen riittävät yhteydet joukkoliikenteen 

pakkokäyttäjille. Työ- ja opiskelumatkat seutu-

keskuksiin ovat mahdollisia (peruspalvelutaso) 

lukuun ottamatta Alajärven seutua. Yhteydet 

maakuntakeskukseen ovat monesta kunnasta 

vain minimitasoa. Kunnissa tärkein julkisen liiken-

teen muoto ovat koulukuljetukset. Suuressa 

osassa kuntia on myös toimiva palvelu-/ asioin-

tiliikenne. Asiointimatkat eivät ole kuitenkaan 

mahdollisia joka päivä, vaan vaativat suunnitel-

mallisuutta. Palvelukuljetusten taso poikkeaa suu-

resti kuntien välillä. Kuntien ja seututasolla sijait-

sevien palvelujen saavutettavuuden kannalta yh-

teiset käytännöt asiointi- ja palveluliikenteessä ja 

laajemmin liikkumisen palvelujen uudistaminen 

ovat jatkossa tärkeässä roolissa. Väestön ikään-

tyminen ja palveluverkon keskittyminen edellyt-

tävät tehokkaampia ja koordinoidumpia, yhdessä 

yritysten kanssa kehitettäviä liikkumisen palvelui-

ta. 

 

Pendelöinti muista keskuksista Seinäjoelle on 

vähäistä eikä kysyntä ole riittävä hyvälle joukko-

liikennetarjonnalle. Oppilaitosten saavutettavuus 

joukkoliikenteellä on silti pääosin hyvä. Opiskelijoi-

den osuus kuntakeskusten välisistä joukkoliiken-

teen matkoista on 80 %. 

 

Haja-asutusalueilla perinteinen joukkoliikenne 

isoilla busseilla kustannussyistä on tiensä pääs-

sä. Matkat eivät ole mahdollisia joukkoliikenteellä 

pääteiden varsia lukuun ottamatta – uudentyyppi-

sillä liikkumispalveluilla voi silti olla mahdollista 

turvata myös autottomien liikkumis- ja asumis-

mahdollisuuksia haja-asutusalueilla. 

 

Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus vaihtelee 

vahvasti eri alueilla. Seututasolla katsottuna erot 

eivät ole kovinkaan suuria, mutta aluetyypeittäin 

erot ovat huomattavia. Vahvimmillaan kävely ja 

pyöräily ovat kaupunkien/kuntien keskusta-

alueilla sekä pienemmissä taajamissa, joissa etäi-

syydet ovat lyhyitä ja toimintojen sijoittuminen tu-

kee liikkumista myös muutoin kuin henkilöautolla. 

Yhdyskuntarakenteesta johtuen kävelyn osuus on 

keskuksissa pääosin jo haasteellisen paikallislii-

kenteen kanssa. Jalankulun ja pyöräilyn lisäämi-

seen on toisaalta potentiaalia kaikilla keskusta-

alueilla ja myös pidemmillä 4-8 km pituislla mat-

koilla (sähköpyörät). Lyhyellä tähtäimellä pyöräi-

lyn edistämisen potentiaali onkin kävelyä suu-

rempi. Toisaalta maankäytössä tapahtuvat muu- 

 

tokset, kuten täydennysrakentaminen ja yhdyskunta-

rakenteen eheyttäminen antavat mahdollisuuksia sekä 

kävelyn että pyöräilyn lisäämiseen. Samanaikaisesti 

haasteena on kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden 

säilyttäminen lyhyilläkin matkoilla sekä kävelyn ja pyö-

räilyn houkuttelevuutta kulkumuotona heikentävä työ-

matkojen keskipituuksien jatkuva kasvu. Myös mo-

poilun lisääntyminen on vähentänyt etenkin pyöräilyn 

suosiota nuorten keskuudessa. 

 

Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä on kyse suurelta osin 

asenteista, vaikka myös infrastruktuurissa – niin yhteyk-

sien jatkuvuudessa, viihtyisyydessä ja ympärivuoti-

sessa kunnossapidossa on maakunnassa vertailumaa-

kuntiin nähden enemmän puutteita. Yhteyspuutteet ko-

rostuvat erityisesti lähipalvelujen ja suurimpien työpaik-

ka-alueiden saavutettavuudessa sekä Seinäjoella myös 

keskustan läpi liikkumisessa, reitistön selkeydessä ja uu-

sien maankäytön alueiden yhteyksissä. Turvallisuus-

puutteet korostuvat varsinkin koulumatkoilla, vaikka 

alakoulujen saavutettavuus kävellen ja pyörällä onkin 

suurimmaksi osaksi vielä hyvä. Kouluverkossa tapahtu-

vat muutokset uhkaavat kuitenkin heikentää em. saavu-

tettavuutta. 

 

Henkilöauton käytön helppous, mukavuus ja mm. liik-

kumisen hinta suhteessa joukkoliikenteeseen houkut-

televat auton omistamiseen ja sitä kautta käyttöön. Henki-

löautoilu onkin kaikilla alueilla ja matkatyypeillä selke-

ästi suosituin vaihtoehto (koulu- ja opiskelumatkoja lu-

kuun ottamatta). Maankäytön ja palvelujen hajaantumi-

nen on yhdessä liikkumistottumusten, autoistumisen 

sekä mm. kaupunkien sisäisen ja pitkämatkaisen liik-

kumisen sekoittumisen kanssa johtanut Seinäjoen seu-

dun päätieverkolla kasvaviin palvelutasohaasteisiin. 

Tämä näkyy nykyisin erityisesti kehityskäytävällä Kau-

hajoki - Seinäjoki - Kauhava (valtatiellä 19, etenkin vä-

lillä Seinäjoki- Lapua sekä kantatiellä 67). Liikennetur-

vallisuuteen ja matka-aikojen ennakoitavuuteen liittyvien 

palvelutaso-ongelmien ennakoidaan kasvavan ko. yh-

teysväleillä huomattavasti seuraavan 20 vuoden aikana. 

Seinäjoen itäisen ohikulkutien (itäväylän) valmistuminen 

toisaalta poistaa keskustan läpi kulkevan valtatieliiken-

teen ongelmia sekä mahdollistaa osaltaan keskustan 

kehittämisen houkuttelevammaksi myös muilla kulkuta-

voilla. Lisäksi palvelutaso-ongelmat korostuvat valtatiel-

lä 19 ja kantatiellä 67 ruuhkaisuuden vuoksi. 

Seutu- ja kuntakeskuksissa liikkuminen perustuu voi-

makkaasti henkilöautoiluun. Henkilöautoilussa korostu-

vat pääväylien liikenneturvallisuuteen liittyvät palvelu-

tasopuutteet, päällystetyn tieverkon kunto ja kunnossa-

pito. Matka-aikojen ennakoitavuus on hyvä. Haja-

asutusalueilla ovat haasteena rahoituksen niukkuudesta 

johtuva liikkumisen palvelutasoon suoraan vaikuttava 

tiestön kunnon heikkeneminen, talvihoidon puutteet ja 

liikkumisen henkilöautoriippuvaisuus. Maakunnan lii-

kennesuorite keskittyy pääteille.  
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Muutoin suuri osa maanteistä on vähäliikenteisiä. 

Liikennemäärät ovat viime aikoina kasvaneet voi-

makkaasti Seinäjoen seudun ydinalueella, varsinkin 

valtateillä 18 ja 19 ja kantiellä 67. Liikenne on kas-

vanut muillakin pääteillä, tosin selvästi hillitymmin. 

Haja-asutusalueella liikenne on monin paikoin vä-

hentynyt. Kehityksen voidaan arvioida jatkuvan suu-

relta osin samansuuntaisena, kun Seinäjoen seudul-

le keskittyvä kehitys jatkunee. 

 

Liikenneturvallisuus 

Etelä-Pohjanmaall tieliikenteessä tapahtuu yh-

dessä Kymenlaakson kanssa asukaslukuun suh-

teutettuna eniten henkilövahinko-onnettomuuksia 

koko maassa. Vuonna 2016 maakunnassa kuoli 

liikenneonnettomuuksissa 16 ja loukkaantui 364 

henkilöä. Loukkaantuneiden määrässä on ollut 

vuosina 2011–2015 nousevaa ja laskevaa vuosi-

vaihtelua. 

 

 

Kuva 6a. Maanteiden KVL-liikennemäärät Etelä-

Pohjanmaallan (liikennevisto 2015))  

 

Henkilövahinko-onnettomuudet ovat vakavuudeltaan 

hieman maan keskitasoa vakavampia. Asukaslu-

kuun suhteutettuna maakunnassa tapahtuu alkoho-

lionnettomuuksia sekä polkupyörä- ja mopo-

onnettomuuksia selvästi koko maan keskiarvoa 

enemmän. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 

painottuvat valta- ja kantateille, joilla tapahtuu kes-

kimäärin seitsemän kuolemaan johtanutta onnetto-

muutta vuosittain.  Kauhajoki–Seinäjoki– 

 

 

 

Kauhava-käytävälle sijoittuvien valta-ja kantei-

den liikenneturvallisuus on heikentynyt liiken-

nemäärien kasvun myötä. Maakunnan liikenne-

turvallisuustilanne ja väestön ikääntyminen ko-

rostavat liikenneympäristön ja liikenteen selke-

yttä ja esteettömyyttä tulevaisuudessa. 
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                 Kuva 6b. KVLRAS  (livi 2015) 

 

 
 

Kuva 7. Henkilövahinko-onnettomuuksien tiheys päätieverkolla, 

TARVA-ohjelmalla laskettu nykytilan ennuste (vuosien 2011– 

2015 tiedot, Liikennevirasto 2016) 
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1.3.4. Palvelutasohaasteet ja mahdollisuudet 

 
Elintarviketeollisuuden, maatalouden, metalli- 

ja rakennusteollisuuden sekä kaupan kuljetuk-

set muodostavat pääosan Etelä-Pohjanmaan 

elinkeinoelämän kuljetuksista. Elintarviketeolli-

suuden näkökulmasta maakunta on keskeinen 

alue ja risteyspaikka koko maatakin ajatellen. 

Yritys- ja elinkeinorakenteesta johtuen viennin 

osuus on monia vastaavia maakuntia pienempi. 

Pk-yritysten merkitys maakunnan työllisyydelle 

on keskeinen, mikä tuo tarpeita mm. logistiikkayh-

teistyön lisäämiselle. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän kehitys on 

riippuvainen globaaleista markkinoista. Kilpailu 

kiristyy jatkuvasti ja kilpailukyvyn säilyttäminen 

on avainasemassa. Elinkeinoelämän toiminnan 

syklit ovat entistä lyhyempiä ja toiminnan näky-

vyys sekä ennustettavuus entistä vaikeampaa. 

Vihreiden arvojen merkitys kasvaa ja hiilijalanjäl-

jen huomioiminen on entistä tärkeämpää. Globa-

lisaation vaikutukset näkyvät maakunnassa sel-

västi. Pitkittyneen taantuman aiheuttama kysyn-

nän lasku on vähentänyt paikallista alihankintaa. 

Maataloudessa toiminnan tehostaminen on joh-

tanut maataloustuottajien määrän merkittävään 

vähentymiseen ja samalla tilakokojen kasvuun. 

Myös Venäjään liittyvät mahdollisuudet ja toi-

saalta epävarmuustekijät vaikuttavat maakunnan 

yritysten toimintaan. 

 

Elintarvike- ja metalliteollisuuden sekä maatalou-

den kuljetusketjujen toimivuuden tärkeimpiä 

palvelutasotekijöitä ovat kustannustehokkuus ja 

toimitusvarmuus. Kuljetuskustannukset tuovat 

Etelä-Pohjanmaan yrityksille erityisen haasteen 

verrattuna eurooppalaisiin kilpailijoihin pitkien 

kuljetusmatkojen johdosta. Raskaan liikenteen 

massa- ja mittamuutosten kuljetuskustannushyö-

tyjä ei pystytä infrapuutteista johtuen täysimää-

räisesti realisoimaan. Kuljetuskaluston tehokas 

käyttö (eli korkeat täyttöasteet) onkin maakun-

nan kuljetusketjujen kustannustehokkuuden 

kannalta tärkeää ja siihen tarvitaan yritysten vä-

listä logistista yhteistyötä ja operaattoria. Toimi-

tusvarmuuden osalta tärkeitä ovat asiakkaiden 

tiukat aikatauluvaatimukset. Toimituksilta vaadi-

taan minuuttiaikataulua ja toimintaa seurataan 

tiiviisti. Pienetkin säästöt tai vastaavasti myö-

hästymiset kuljetusaikataulusta voivat olla merkit-

täviä. 

 

 

Maakunnan elintarviketeollisuuden vahva rooli edel-

lyttää toimivia yhteyksiä koko maahan. Yritysten 

toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että alueen 

infrastruktuuri mahdollistaa erilaisten kuljetusmuoto-

jen tehokkaan käytön ja toimivat yhteydet myös 

kansainvälisille markkinoille. Logistiikan kan-

nalta Etelä-Pohjanmaan sijainti pääradan sekä 

valta- ja kantateiden varrella on hyvä. Myös 

Vaasan ja Kaskisten satamat ovat hyvin saavutetta-

vissa. Vaikka yhteyksissä on vielä kehitettävää, sa-

tamien läheisyys on hyvä potentiaali maakunnan 

elinkeinoelämän kannalta. 

 

Etelä-Pohjanmaan läpi kulkee kaksi kansainvälistä 

kuljetuskäytävää. Botnian käytävä on osa TEN- 

T-ydinverkkoa. Keskellä Botnian käytävää oleva 

Vaasa-Uumaja-yhteys on voimakkaasti kasvussa 

matkustajamääriltään. Käytävä muodostaa multi-

modaalisen linkin kehittyvälle poikittaisyhteydelle. 

Kuljetuskonseptia kehittävässä Midway Alignment 

of the Bothnian Corridor -hankkeessa ovat mukana 

Suomen ja Ruotsin valtiot. Itä-länsisuuntaisen 

Keskipohjolan kuljetuskäytävän tavoitteena on 

luoda vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä ja kus-

tannustehokkaita kuljetusreittejä perinteisille kulje-

tusreiteille. Käytäviä pyritään kehittämään vihrei-

den arvojen mukaisesti ja luomaan niistä luontevia 

intermodaalisia kokonaisuuksia, joissa maantie-, 

rautatie- ja merikuljetukset toimisivat yhtenä koko-

naisuutena.  

 

Yhtenä merkittävänä kuljetuskäytäviin liittyvänä 

kehityshankkeena on Seinäjoen Rovekseen raken-

tuva maakunnallinen logistiikka-alue. Alue sijaitsee 

Itäväylän ja Haapamäen radan risteyskohdassa. 

Roveksen itäpuoli on myös käytettävissä laajentu-

misalueena, kun väylä on kyseiseltä osalta avattu 

liikenteelle. Alueelta on suora tieyhteys itäiselle ohi-

kulkutielle, Kapernaumin ja Roveksen teollisuusalu-

eille sekä Seinäjoen lentoasemalle. Tavoitteena on 

alueen ja toimintojen yhdistäminen liiketaloudellises-

ti kannattavasti ja luoda maakuntaan kaikki kulje-

tusmuodot yhdistävä, monipuolisia varastointi- ja 

muita logistiikkapalveluita tarjoava alue. 

 

Etelä-Pohjanmaalla tiekuljetusten osuus on rauta- 

tiekuljetuksiin verrattuna selvästi valtakunnallista 

keskiarvoa suurempi. Maakunnan päätieverkko on 

kuljetusten näkökulmasta vielä hyväkuntoinen ja 

etenkin päätieyhteyksiä etelään pidetään hyvinä. 

Päätieyhteydet Porin ja Turun (kantatie 44 Äetsä- 

Kauhajoki) sekä Jyväskylän ja Kuopion (valtatie 18) 
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suuntaan vaatisivat kuitenkin parantamista. 

Valtatien 16 kunnossapito on alueen vientite-

ollisuuden kuljetusten kannalta erittäin tärke-

ää. Yhteys Seinäjoki-Lapua-Kauhava koe-

taan maakunnan veturiyritysten kannalta pul-

lonkaulaksi. Lisäksi yhteydet Evijärvi-

Kaustinen (kantatie 63) sekä Ruona-Alajärvi 

(yhteys kantatieltä 66 maantietä 711 pitkin 

Alajärvelle) nähdään ongelmallisina. Kulje-

tusten kannalta tunnistettu ongelmakohde on 

myös valtateiden 3 ja 19 risteys Jalasjärven 

kohdalla. Jalasjärvellä valtateiden varsilla si-

jaitsevien teollisuusalueiden liittymien paran-

tamistoimenpiteiden viivästyminen uhkaa 

muodostaa pullonkauloja alueiden kehittymi-

selle. Valtatien 19 uusi itäinen ohikulkutie tuo 

odotettua tehokkuutta ja nopeutta kuljetuk-

siin.  

 

Etelä-Pohjanmaalla on mm. metallialan teol-

lisuutta, joka valmistaa erikoiskuljetuksia 

vaativia kappaleita. Maakunnan tieverkko on 

erikoiskuljetusten näkökulmasta korjattu pa-

remmaksi. Valta- ja kantateistä suuri osa 

kuuluu valtakunnalliseen suurten erikoiskul-

jetusten tavoitetieverkkoon. Yleisillä teillä kul-

jetuksia eniten hankaloittava tekijä on liitty- 

  

 

 

Kuva 8. Bruttotonnit rataosittain vuonna 2015 (Liikennevi-

rasto 2016). 

 

mäalueiden ahtaus etenkin alemmalla tieverkolla. 

Maakunnan pääteiden siltojen tilanne on erikoiskulje-

tusten kannalta hyvä. Valtatien 3 Kyrönjoen uuden sil-

lan valmistuminen syksyllä 2016 poisti viimeisen ras-

kaan liikenteen pullonkaulan siltojen osalta. Jatkossa 

on syytä määritellä valtakunnallisesti myös HCT-

rekoille soveltuvat reitit. 

 

Vähäliikenteisen tieverkon kunnossapito on tärke-

ää erityisesti maa- ja metsätalouden sekä turvetuo-

tannon kuljetusten kannalta. Ko. tieverkon kunto on 

paikoitellen huono. Lisäksi tilakokojen ja tämän myötä 

kuljetuskaluston kasvu edellyttää parempaa tieverkon 

rakenteellista kuntoa. Vuosien 2016–2018 korjausvel-

kapaketissa Etelä-Pohjanmaalle kohdistuu merkittävän 

paljon (n. 15 M€) rahoitusta, josta suuri osa kohdistuu 

sorateille (4 M€). Tästä on merkittävä hyöty maakun-

nan maa- ja metsätaloudelle ja koko keskiselle Suo-

melle biotalouden ja kustannustehokkuuden (esim. 

Äänekosken biotuotetehdas) näkökulmasta.  

 

Maakunnan kuljetusten kannalta tärkeimmät satamat 

ovat Helsingin, Turun, Porin ja Vaasan satamat sekä 

vientikuljetuksissa myös Kaskisten satama. Pohjan-

maan satamilla on läheisyytensä johdosta potentiaalia 

maakunnan elinkeinoelämän osalta laajempaan hyö-

dyntämiseen. Esimerkiksi erikoiskuljetuksille olisi ky-

syntää, mutta sitä on nykyisillä laivoilla ja infrastruktuu-

rilla vaikea täyttää.  Kaskisten osalta ongelmana on 

huono rautatieyhteys satamaan. 

 

Rautatiekuljetukset keskittyvät Etelä-Pohjanmaalla 

lähinnä raakapuukuljetuksiin. Alavudella, Kauhavalla ja 

Härmässä sijaitsevat raakapuun nykyiset kuormaus-

paikat. Ongelmana on vähäliikenteisten raideosuuksien 

rapistuminen. Raakapuukuljetusten lisäksi rautateillä on 

vähäisissä määrin muita kuljetuksia. Yritykset olisivat 

kiinnostuneita käyttämään rautatiekuljetuksia enem-

mänkin, mutta tällä hetkellä tuotekuljetusten junalasta-

ukset eivät ole maakunnassa mahdollisia, lähimmät 

toimivat lastauspaikat sijaitsevat Pirkanmaalla. Päära-

dan välityskyvyn parantaminen ja Roveksen logistiikka-

keskuksen kehittyminen vahvistavat tulevaisuudessa 

rautatieliikenteen kehittämismahdollisuuksia. Raaka-

puukuljetusten on arvioitu lisääntyvän tulevaisuudessa 

huomattavasti, mikä tulee vaikuttamaan selkeästi rau-

tateiden kuljetusmääriin. Maakunnassa on puunkuor-

mauksen terminaalipuutteita, jolloin puun kysyntä ja 

tarjonta eivät kohtaa. Terminaalipuutteista johtuen 

maakunnan puuvaroille ei ole tarpeeksi kysyntää kor-

keampien kuljetukustannusten vuoksi. Metsäteollisuu-

den tarpeisiin uusiksi terminaalipaikoiksi esitetään 

Haukinevaa Peräseinäjoella ja Roveksen aluetta Sei-

näjoella sekä Suupohjaan Teuvan tai Kauhajoen aluet-

ta. Alavuden kuormauspaikka sopii laajennettavaksi 

(Metsäkeskuksen ja toimijoiden yhteisselvitys 2016). 
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Kuva 9. Etelä-Pohjanmaan maantiekuljetukset, vuosien 2012, 2013 ja 2014 keskiarvo. 

 
 

Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoelämän toimijat teke-

vät runsaasti yhteistyötä omien toimialojensa sisäl-

lä. Maakunnan veturiyritykset hallinnoivat omia 

toimitusketjujaan ja toiminta on pitkälle optimoitua. 

Globaaleissa yrityksissä ja yritysverkostoissa toi-

minta optimoidaan yhtenä kokonaisuutena eikä ai-

na yksittäisten yritysten toiminnan kannalta. Pää-

töksiä esimerkiksi kuljetuksiin liittyen voidaan tehdä 

maakunnan ulkopuolella. Toisaalta Etelä-

Pohjanmaalla tehdään paljon yhteistyötä suurten 

yritysten sekä maakunnassa sijaitsevien kuljetus-

liikkeiden välillä; yhteistyö perustuu pitkäaikaisiin ja 

erittäin tiiviisiin kumppanuuksiin. 

 
Maakunnallista yhteistyötä kuljetusten ja logistiikan 

osalta tarvitaan lisää etenkin pk-yritysten kilpailu-

kyvyn säilyttämiseksi. Yhteistyön lisääminen on 

tarpeen varsinkin haja-asutusalueiden kuljetusten 

tehostamiseksi. Lisäksi yhteistyötä tulisi kehittää 

kauppojen jakelutoiminnassa. 

 
Yritysten ja viranomaisten välinen toimiva yhteistyö 

on elinkeinoelämän kannalta tärkeää. Erikoiskulje-

tusten kannalta on kuljetuslupien saamisen vaivat-

tomuus ja nopeus oleellisen tärkeää. Tällä hetkellä  

lupaprosessi koetaan liian hitaaksi johtuen lupa-

käsittelijöinen resurssipulasta. Lupaprosessin ke-

hittämisen lisäksi tullsi parantaa yritysten ja viran-

omaisten välistä suunnitteluyhteistyötä. 
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Yhteenvetoa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista/ 

mahdollisuuksista: 

• Liikennejärjestelmän rahoitus on niukkaa. Kehittäminen edellyttää yhä vahvempaa priorisointia, yh-

teistyön lisäämistä yli liikennesektorin rajojen sekä laajemman mutta aikaisempaa tehokkaamman 

keinovalikoiman käyttämistä. 

• Liikenteen kysyntään, mm. liikkumistarpeisiin vaikuttaminen edellyttää liikennesektoria laajempaa 

ja pitkäjänteistä strategisen tason työtä. 

• Kestävien kulkumuotojen suosion lisäämiseen on potentiaalia etenkin Seinäjoella ja seutu- ja 

kuntakeskuksissa mutta myös kehityskäytävällä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava. Yhdyskuntara-

kenne ja liikkumiskulttuuri asettaa tälle kuitenkin merkittäviä haasteita. Liikkuminen on maakun-

nassa hyvin henkilöautoistunutta. 

• Pääradan nopeat junayhteydet pääkaupunkiseudulle luovat rungon maakunnan saavutettavuudel-

le, vaikka yhteyksissä on vielä palvelutasopuutteita. 

• Joukkoliikenteeseen ja henkilökuljetuksiin liittyvä ylikunnallinen ja eri hallintokuntien välinen yh-

teistyö on vähäistä, jolloin myös toiminta on osin tehotonta. Avaamalla henkilökuljetuksia ja uudis-

tamalla liikkumisen palveluita olisi mahdollisuuksia tehostaa toimintaa merkittävästi.  Yhteistyön 

puute koskee lisäksi kuljetuksia – erityisesti jakelukuljetuksia sekä haja-asutusalueen tavarakulje-

tuksia. 

• Joukkoliikenneyhteydet ja matkaketjut seutu- ja kuntakeskuksista Seinäjoelle ovat osin puutteel-

lisia, vaikka palvelevatkin ns. joukkoliikenteen pakkokäyttäjiä. 

• Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu yhdessä Kymenlaakson kanssa asukaslukuun suhteutettuna eniten 

henkilövahinko-onnettomuuksia tieliikenteessä. 

• Etelä-Pohjanmaan logistinen sijainti on hyvä. Seinäjoki muodostaa valtakunnallisestikin merkit-

tävän risteyspaikan. 

• Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen mahdollistaa eri kuljetusmuotojen tarkoituksen mukaisen 

yhdistelyn ja tarpeelliset muut logistiikkapalvelut 

• Yhteydet Pohjanmaan satamiin ovat osin puutteellisia. Kaskisten radan toiminnan epävarmuus 

(perusparannus / tehostetun kunnossapidon toteutumattomuus) ja Vaasan radan kohtaamis-

paikan puute jatkossa hankaloittaa henkilö- ja tavaraliikennettä.  

• Seinäjoen itäinen ohikulkutie (Itäväylä) poistaa Seinäjoen keskustan läpi nykyisin kulkevan valta-

tieliikenteen ongelmia. Erityisesti valtatiellä 19 ja kantatiellä 67 on silti merkittäviä palvelu-

tasopuutteita. 

• Haja-asutusalueen tiestön kunto on rapistumassa rahoituksen niukkuudesta johtuen. Myös ny-

kyisenkaltainen joukkoliikenne on tullut haja-asutusalueilla tiensä päähän. Uudentyyppisille liik-

kumisen palveluille on suuri tarve. 

• Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyön monet parantamissuunnitelmat ja -hankkeet eivät to-

teudu riittävästi infrarahoituksen riittämättömyyden vuoksi. 
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2. TAVOITTEET JA KEHITTÄMISSTRATEGIA 
 

 

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän pitkän tähtäi-

men kehittämistä ohjaamaan muodostettiin vuoteen 

2040 tähtäävä visio sekä visiota avaavat tarkemmat 

aluetyyppikohtaiset palvelutasotavoitteet. Vision ja ta-

voitteiden asettamisen taustalla ovat niin maakunnan 

kehittämisen tavoitteet, valtakunnalliset liikennepoliitti-

set ja alueidenkäyttöä koskevat tavoitteet kuin liikenne-

järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä koskevat tarpeet. 

Tavoitteiden tueksi ja rinnalle on määritelty kaikille alue-

tyypeille yhteiset reunaehdot, joiden on lähtökohtaises-

ti täytyttävä. Reunaehdot syntyvät sekä liikennepoliitti-

sista ja alueidenkäyttöä koskevista tavoitteista ja linja-

uksista että maakunnan kehittämisen laajemmista ta-

voitteista. 

 
Visio ja tavoitteet muodostavat lähtökohdan kehittämis-

linjausten ja -toimenpiteiden muodostamiselle ja ovat si-

ten päätöksentekijöiden näkemys maakunnan liikenne-

järjestelmän tavoitetilasta. Kehittämisstrategia ja esitet-

tävät kärkitoimenpiteet on määritelty täyttämään yhtei-

sesti hyväksytyt tavoitteet. 

 

2.1 Päivitetty visio 2040 

 
Liikennejärjestelmän visioksi vuodelle 2040 on 

päivitetty: 

 
Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmä tu-

kee koko maakunnan kasvua kestävästi, 

tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyt-

tämistä sekä varmistaa maakunnan hyvän 

saavutettavuuden ja liikkumisedellytykset. 

Kestävän kasvun keskiössä on maankäytön 

ja liikenteen yhteensovittaminen sekä elin-

keinoelämän kilpailukyky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visiokuva. (Lähde: Maakuntastrategia 2014, E-P:n vyöhyk-

keinen malli) 

 

Kuva: Laura Syväoja 

Merkintöjen selitykset 

Maakuntakeskus ja suurimmat palvelukeskukset 

Alkutuotannon ja jalostuksen keskittymät 

Matkailun ja luonnon vetovoima-alueet 

Biotalouden vyöhykkeet 

Kasvu- ja liikennekäytävät 

Tuulivoima 
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2.2 Toiminnan reunaehdot 

 
 

 

Yleisiksi kaikille aluetyypeille yhteisiksi toiminnan 

keskeisimmiksi reunaehdoiksi tunnistettiin Etelä- 

Pohjanmaalla seuraavaa: 

- Toiminta on asiakaslähtöistä ja tehokasta. 

Rajalliset resurssit suunnataan vaikuttavimpiin 

toimenpiteisiin. 

- Ratkaisuissa hyödynnetään monipuolista ja 

uudistettavaa keinovalikoimaa. Kehittämis-

työhön otetaan mukaan tämän edellyttämät 

uudet osapuolet, esimerkiksi yritykset entistä 

vahvemmin. 

- Nykyisen infrastruktuurin käyttö on tehokasta. 

Liikennejärjestelmä tukee yhdyskuntaraken-

teen eheyttämistä. 

- Täydennysrakentamista ja uusien maankäytön 

alueiden suuntaamista, palveluverkkoa sekä 

työpaikka-alueita koskevilla ratkaisuilla vä-

hennetään liikkumistarpeita. 

- Ratkaisut vähentävät liikenteen päästöjä ja 

parantavat liikenneturvallisuutta. 

- Kestäviin liikkumis- ja kuljetusmuotoihin siir-

tymistä tuetaan alueen erityispiirteet ja eri 

kulku-/kuljetusmuotojen potentiaali huomioon 

ottaen. 

- Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ilmas-

tonmuutokseen varautuminen, luon-

nonympäristö-, maisema- ja kulttuuriarvot 

sekä yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. 

 
Reunaehdot ohjaavat kehittämistoimenpiteiden 

määrittelyä ja toimivat samalla tarkistuslistana esi-

tettävien toimenpiteiden laadulle ja suuntaamiselle. 

2.3 Palvelutasotavoitteet ja kehit-

tämisstrategia 

 
Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän ylläpitoa ja 

kehittämistä koskevat palvelutasotavoitteet on 

määritelty aluetyypeittäin: Seinäjoen ydinalueelle, 

liikennejärjestelmän ja koko maakunnan kannalta 

keskeisimmälle kehityskäytävälle Kauhajoki-

Seinäjoki-Kauhava, muihin keskuksiin sekä haja-

asutusalueille. Lisäksi on määritelty tavoitteet 

pitkille ylimaakunnallisille matkoille ja kuljetuksille 

sekä yhteistyölle ja toimintamalleille. Myös kehittä-

mislinjaukset ja kärkitoimenpiteet on muodostettu 

vastaavalla jaolla. Toimenpiteet on esitetty yh-

teisenä maakunnallisena toimenpideohjelmana 

luvussa 3. Taustaksi tavoitteille ja strategialle on 

kuvattu Etelä-Pohjanmaata aluerakenteessa (luku 

2.3.1). 

 
Tavoitteet ja toimenpiteet on asetettu aluetyypeittäin, 

koska maakunnan erityyppisten alueiden kehitys ja 

lähtökohdat ovat erilaistuneita – samalla tarpeet ja 

mahdollisuudet ovat erilaistuneet. Toimenpiteet 

pystytään myös kohdentamaan näin tarkemmin. Li-

säksi mm. nykyisen infrastruktuurin suuri korjaus- 

velka ja ylläpidon ongelmat, rahoituksen niukkuus 

ja samalla toiminnan tehostamisen tarve muodos-

tavat haasteen liikennejärjestelmän kehittämisen 

tavoitteellisuudelle. Priorisointi on välttämätöntä, 

mutta tavoitteellisuuttakin tarvitaan. 

 
Toimenpiteiden suunnittelussa on ollut keskeistä, 

että Etelä-Pohjanmaalla pystytään ottamaan käyt-

töön huomattavasti aikaisempaa laajempi, myös 

muuta kuin perinteistä liikennesektoria koskeva 

monipuolinen ja poikkihallinnollinen keinova-

likoima. Esitettävät toimenpiteet koskevatkin lii-

kenneverkkojen ja liikkumisen palvelujen ohella 

laajemmin liikkumistarpeiden järkevöittämiseen 

sekä liikkumiseen ja kuljetuksiin vaikuttavia tekijöi-

tä. Nämä tekijät tarkoittavat esimerkiksi maankäyt-

töön, asumiseen, palveluverkkoon ja palvelujen 

saavutettavuuteen sekä elinkeinoelämän sijoit-

tumiseen liittyviä liikenteellisiä asioita. Vastaa-

vasti liikennettä koskevien toimenpiteiden avulla on 

pystyttävä tukemaan muiden hallinnonalojen toimin-

taa. 
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2.3.1 Etelä-Pohjanmaa alueraken-

teessa 

Etelä-Pohjanmaa on maakuntana aluetason yksik-

kö, joka kytkeytyy kansallisiin ja kansainvälisiin 

aluetasoihin ja toisaalta maakunnan sisällä seutu- 

ja kuntatasolle. Tässä osiossa tarkastellaan Etelä-

Pohjanmaata sekä laajemmassa kontekstissa että 

rakennemallityön kautta sisäisellä tasolla. Ylimaa-

kunnallista näkökulmaa matkojen ja kuljetusten 

kannalta käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.6. 

 

Etelä-Pohjanmaa osana laajempaa kehityskuvaa 

 

Aluerakenteen ja liikenteen (ALLI) -kehityskuva-

työssä Suomeakin koskevina maailmanlaajuisina 

haasteina nähdään etenkin globaali kilpailu, ilmas-

tonmuutos ja energiakysymykset. Monet koko Eu-

roopalle tyypilliset, kasvun kannalta negatiiviset 

kehityspiirteet, kuten väestön väheneminen ja 

ikääntyminen asettavat reunaehtoja Suomen alue-

talouksien ja -rakenteen kehittämiselle. Toisaalta 

pohjoinen sijainti Itämeren kasvavalla talousalueel-

la lähellä Pietarin metropolia sekä Barentsin luon-

nonvaroja ja avautuvia merireittejä on mahdolli-

suus.  

 

 
 

Alueluerakennevisiossa 2050 Etelä-Pohjanmaa näyt-

täytyy Seinäjoen kaupunkiseutua lukuunottamatta 

monien elinkeinojen maaseutuna, joka ulottuu kau-

punkiseutujen välimaastoon täydentäen alueraken-

netta. Seinäjoki on monipuolinen palvelun ja tuotan-

non toimialoja yhdistävä kasvava kaupunkiseutu. 

Kaupunkiseutujen sisällä ja niiden vaikutusalueella tu-

lisi vahvistaa verkostorakennetta kehittämällä ole-

massa olevia keskuksia, logistiikkakeskittymiä ja mui-

ta solmukohtia sekä kytkemällä niitä yhteen kasvu-

käytävillä ja toimivilla joukkoliikenneyhteyksillä.  

 

Etenkin kaupunkien välinen vuorovaikutus kasvaa 

väestön keskittyessä. ALLI -työssä esitetyn, väestö-

ennusteeseen perustuvan laskelman mukaan vuo-

teen 2040 mennessä Seinäjoen seudulla vuorovaiku-

tus, toisin sanoen liikenne, tulee kasvamaan erityises-

ti Tampereen, mutta myös huomattavassa määrin 

Vaasan suuntaan. Muiden Etelä-Pohjanmaan seutu-

kuntien osalta vuorovaikutus pysyy pääosin ennallaan 

sekä maakuntakeskuksen suuntaan että muihin seu-

tuihin nähden.  

 

Liikennejärjestelmän painopiste siirtyy tulevaisuudes-

sa entistä enemmän olemassa olevan infrastruktuurin 

tehokkaampaan hyödyntämiseen palveluja ja tekno-

logiaa kehittämällä. Digitalisaatio tarjoaa mahdolli-

suuksia kehittää uusia kysyntälähtöisiä liikennepalve-

luja sekä hyödyntää entistä enemmän tietojärjestel-

miä ja informaatiopalveluja esimerkiksi häiriötilanteis-

sa. Matkaketjujen sujuvuuden merkitys kasvaa liiken-

nepalvelujen suunnittelussa. Palvelutason tulee pe-

rustua liikenteen nykyiseen ja ennakoituun kysyntään. 

Tavoiteltava palvelutaso pyritään saavuttamaan kul-

lekin yhteysvälille tarkoituksenmukaisilla liikenne-

muodoilla, mahdollisuuksien mukaan ympäristöystä-

vällisiä kulkumuotoja suosien. 

 

SOTEMAKU-uudistus lisännee ALLI-työssä tunniste-

tun Seinäjoki–Vaasa-kaksoiskaupungin vahvistumis-

ta. Liikennepalvelujen ja muiden palvelujen ja yhteis-

työn edistäminen sekä liikenneverkon kehittäminen 

ovat tällä kehityskäytävällä perusteltuja.  

 

Kuljetusjärjestelmän kilpailukyvyn kannalta keskeistä 

on toimintavarma infrastruktuuri sekä korkeatasoiset 

elinkeinorakenteen ja kulutustottumuksien muutoksiin 

sopeutuvat kuljetuspalvelut. Kuljetusjärjestelmien tar-

kastelu kokonaisuuksina luo mahdollisuuksia kuljetus-

ten yhdistämiseen ja käytännön operatiiviseen toimin-

taan, jolloin myös pk-yritysten ohuet tavaravirrat voi-

daan hoitaa kustannustehokkaasti. Toimintavarma 

infrastruktuuri kattaa liikenneverkon lisäksi energia- ja 

tietoliikenneverkot  

 

 

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 

(Lähde: Liikennevirasto) 
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Etelä-Pohjanmaan rakennemalli 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen yliopistokeskus 

ovat vuonna 2016 selvittäneet maakunnan aluera-

kenteen tulevaisuuden visioita vuodelle 2040. Alue-

rakenne on yhteydessä koko laajaan ilmiöiden kenttään 

ja muotoutuu niiden vaikutuksesta. Lisäksi vuonna 

2017 valmistuu erillinen Etelä-Pohjanmaan rakenne-

malli.  

 

Muutosvoimat eli megatrendit, trendit ja heikot signaalit 

realisoituvat yhteiskunnan eri osa-alueilla (palvelut, 

elinkeinot, väestö ja asuminen, liikkuminen ja logistiik-

ka). Aluerakenne on heijastuma yhteiskunnan eri osa-

alueilla tapahtuvasta kehityksestä alueen fyysiseen inf-

rastruktuuriin sekä ihmisten sijoittumiseen. Alueraken-

teen tulevaisuuskuvat toimivat suunnittelun välineinä ja 

peileinä. 

 
 

Aluerakenteen muutosvoimat, visio 2040 

(E-P:n liitto ja Seinäjoen yliopistokeskus 2016) 

 

 

 
 

 

Tuotannon, asumisen ja kulutuksen paikat 

(E-P:n liitto ja Seinäjoen yliopistokeskus 2016) 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden kuvasta on laadit-

tu neljä mallia: 1) teknologia muuttaa arjen 2) te-

hokkuus ennen kaikkea 3) julkinen sektori kehittäjä-

nä 4) yhteisöjen Etelä-Pohjanmaa. Liikkumisen ja 

logistiikan osalta visioissa on yhtäläisyyksiä. Digita-

lisaatio ja älyliikenne vaikuttavat liikkumiseen tavalla 

tai toisella: esimerkiksi uusien toimitusteknologioi-

den, digitalisoituneen joukkoliikenteen tai liikkumi-

seen liittyvien uusien innovaatioiden ja palvelualus-

tojen kautta. Verkko-ostosten tekeminen on yleistä. 

Tulevaisuuden mallit eroavat toisistaan muun mu-

assa ihmisten liikkumistarpeiden ja -

mahdollisuuksien sekä yksityisautoilun ja joukkolii-

kenteen välisen aseman suhteen. Eroa on etenkin 

liikenneinfrastruktuurin kehittämisen painopisteissä.  

 

Teknologia muuttaa arjen -visiossa ihmisten liikku-

misen tarve vähenee etäyhteyksien kautta, mutta 

tavaran liikkuminen lisääntyy, jolloin toimivia liiken-

neverkkoja edelleen tarvitaan. Huippunopeat ra-

tayhteydet arkipäiväistävät liikkumista Tampereelle 

ja Helsinkiin. Tehokkuus ennen kaikkea -

näkymässä ylläpidetään lähinnä keskeisimpiä reitte-

jä. Julkinen sektori kehittäjänä -tulevaisuuskuvassa 

ennakoidaan liikkumisen lisääntymistä Seinäjoen 

työssäkäyntialueella ja kasvavaa pitkän matkan lii-

kennettä Tampereen suuntaan. Visiossa liikennein-

frastruktuuriin tehdään huomattavia panostuksia 

varsinkin keskeisten keskusten osalta. Yhteisöjen 

Etelä-Pohjanmaa visioi laajaa liikkumista hajautu-

neessa aluerakenteessa. Biotalouskeskeisyys edel-

lyttää hyväkuntoista alemmanasteista tieverkkoa 

sekä kuljetusväyliä maakunnasta vietäville tuotteille.  

 

  

 
Teknologia muuttaa arjen-vision kuvaus 

(E-P:n liitto ja Seinäjoen yliopistokeskus 2016) 
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2.3.2 Seinäjoen ydinalue 
 
 

Aluetyyppi käsittää Seinäjoen taajama-alueen 

(keskustan ja sen reuna-alueet). 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suurimmat 

erot seuraavia: 

- Seinäjoki on nykyisin keskusta-aluetta myöten 

Suomen autoistuneimpia kaupunkeja. Maan- 

käyttö ja liikennekulttuuri suosii henkilöautoilua. 

Paikallisliikenteen rooli on suhteellisen pieni, 

pääosa käyttäjistä on koululaisia ja opiskelijoita 

eikä paikallisliikenteen käyttö ole houkuttelevaa. 

Kävelymatkat joukkoliikenteen pääpysäkeiltä 

koetaan pitkiksi. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhtei-

ta on kehitetty muutamilla kävelykatujaksoilla, 

lisäksi tavoitellaan keskustan kävelypainotteista 

kehittämistä sekä pyöräilyn suosion lisäämistä. 

Läpikulkuliikenne aiheuttaa liikenneturvallisuus- 

riskejä keskustan-matkakeskuksen alueella. 

- Seili-palveluliikenne toimii kutsupohjaisena 

joukkoliikennepalveluna erilliskyytioikeutetuille 

ja muille asiakkaille. Seili hoitaa kaupungin eri 

yksiköiden kuljetuksia ja on välillä täysin kut-

suohjautuva. Informaatio ja kytkentä muuhun 

joukkoliikenteeseen on palvelutasoltaan heik-

koa. 

- Palvelukeskittymät, liikunta- ja kulttuurikohteet 

ovat pääosin saavutettavissa joukkoliikenteellä. 

Liikennöintiaika ei kuitenkaan tue iltaisin ja 

viikonloppuisin tapahtuvaa harrastustoimintaa. 

- Seinäjoki on ollut ensimmäisiä uusien liikku-

mispalvelujen kokeilualueita (Seinäjoen MaaS-

hanke). 

- Seinäjoella tapahtuu paljon polkupyörä- ja jalan- 

kulkijaonnettomuuksia. Turvavälineiden käyttö- 

aste on koululaisilla heikko. Kevyen liikenteen 

yhteyksissä ja ylityksissä on puutteita. 

- Saavutettavuus henkilöautolla on nykyisin erit-

täin hyvä, liikennejärjestelyt on suunniteltu 

aikaisemmin henkilöautoilijoiden ehdoilla. Py-

säköintipaikkojen riittävyys (ml. matkakeskus) 

ja maksullisuus luovat haasteita. 

- Logistiikka-alueen kehittäminen on ollut jo 

pitkään vireillä. Alueen arvioidaan lisäävän 

kuljetuskäytävien käyttöä. Alue lähtee raken-

tumaan 2017 alkaen. 

- Kaupan vastaanottamien toimitusten täsmäl-

lisyys on huonompi ja tyhjänä ajon osuus suu-

rempi kuin koko maassa keskimäärin. 
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Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen lähtökohtana 

 
Liikennejärjestelmän kehittämisessä on tunnistet-

tava ero liikenteen kysyntään vaikuttamisen (mm. 

liikkumistarpeet, liikenteen hinnoittelu ja tarjontaoh-

jaus) ja perinteisemmän liikenteen kysyntään vas-

taamisen välillä. Mikäli asetetut tavoitteet halutaan 

saavuttaa, on liikenteen kysyntään vaikuttaminen 

otettava nykyistä vahvemmin kehittämiskohteeksi. 

Vaikutukset liikkumistarpeisiin ja -tapoihin tulee 

huomioida systemaattisesti kaikessa alueiden käy-

tön suunnittelussa. Liikenteen hinnoittelun osalta 

päätökset syntyvät valtakunnan tasolla. Tarjontaoh-

jaus edellyttää pitkäjänteistä työtä, mutta on enim-

miltä osin toteutettavissa alueellisin toimin. 

 
Seinäjoen keskusta-alueen täydennysrakenta-

misella, laajemmin yhdyskuntarakenteen eheyt-

tämisellä ja tiivistämisellä on mahdollista vähentää 

ja järkevöittää liikkumistarpeita sekä suunnata 

keskusta-alueella tapahtuvaa ja sinne suuntautu-

vaa liikkumista nykyistä enemmän kestäviin kul-

kumuotoihin; kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliiken-

teeseen sekä laajemmin uusien liikkumispalvelujen 

käyttöön. Kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämisel-

lä on suora yhteys maakuntastrategiassakin 

mainittuun kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistä-

miseen. Kävelypainotteisemman ympäristön luo-

minen lisää viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Myös 

joukkoliikenteen merkitys on tässä suuri; ehkäistä-

essä mm. henkilöautoilusta syntyviä haittoja sekä 

turvatessa liikkumisen tasa-arvoisuutta eri käyttäjä-

ryhmille. Henkilöautosta riippumaton keskustan 

saavutettavuus lisää ajanviettomahdollisuuksia 

keskustassa kauempana asuville, mikä vahvistaa 

keskustan kaupallista kehittymistä. Osana keskus-

tan kehittämistä on käynnissä keskustorin käyttäjä-

lähtöinen suunnittelu, toriparkin rakentaminen sekä 

asema-alueen kehittäminen ja kaavoitus osana 

Respa-hanketta. Asemaseutujen kehittäminen on 

myös keskeinen teema Suomen kasvukäytäväso-

pimuksessa. 

 
Eheyttämisessä on tärkeää huomioida uusien 

asuin- ja työpaikka-alueiden sekä kaupallisten 

ja julkisten palvelujen sijoittuminen. Ihmisten 

arkiliikkuminen perustuu vahvasti em. kolmen toi-

minnon välille ja niiden sijoittumisella on erittäin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suuri merkitys liikkumistarpeen kehittymiseen. Toi-

mintojen sijoittumisen kannalta on huomattavaa, et-

tä etäisyydet ovat Seinäjoella suhteellisen lyhyitä 

– mutta yhteydet on suunniteltu suurelta osin 

henkilöautoilijan näkökulmasta. Siten lähelläkin 

toisiaan sijaitsevien toimintojen väliset kevyen lii-

kenteen yhteydet ovat paikoin puutteelliset. 

 
Yhdyskuntarakennetta hajottavaa rakentamista ei 

tulisi enää keskustan reuna-alueilla sallia, koska 

maakunnan kannalta selkein potentiaali liikkumis- 

tarpeiden järkevöittämiseen on juuri Seinäjoella. 

Maankäytön laajentuessa kaavojen mukaisesti on 

huomioitava erityisesti kestävien kulkutapojen käy-

tön mahdollistamiseen arjen liikkumisessa ja yhte-

yksissä keskeisiin kohteisiin. Jatkossa tulisi laatia 

koko ydinaluetta ja laajemmin jopa kaupunkiseutua 

koskeva strateginen suunnitelma ja määrävälein 

uudistettava oikeusvaikutteinen yleiskaava. Ke-

vyen liikenteen yhteydet on toteutettava heti alu-

eiden käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi tulee 

varmistaa houkutteleva joukkoliikenteen palveluta-

so. Taajama-alueen reunoille laajentuvien pienta-

loalueiden kustannustehokas palveleminen jouk-

koliikenteellä on kuitenkin erittäin vaikeaa. 

 
Myös asuntotyyppiratkaisut ja niiden sijoittuminen 

sekä palvelujen järjestämistavat vaikuttavat vahvasti 

liikkumistarpeisiin ja palvelujen saavutettavuuteen. 

Palveluverkon osalta tulee kiinnittää huomiota sekä 

lähipalvelujen että keskittyvien julkisten ja kaupal-

listen palvelujen saavutettavuuteen kävellen, pyö-

rällä tai joukkoliikenteellä. 

 
Kaupunkien suunnittelussa korostuu jatkuvasti osal-

listavan kaupunkisuunnittelun merkitys. Asuk-

kaiden ja eri sidosryhmien paremmalla osallistami-

sella saadaan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

monipuolisempia näkemyksiä, hyväksyttävyyttä ja 

todellista tietoa asukkaiden tarpeista. Myös älyk-

kään liikenteen kehittäminen osana älykästä kestä-

vää kaupunkia on etenkin pidemmällä tähtäimellä 

tärkeä kehityssuunta Seinäjoen kannalta. 

 
Liikenteelliset vaikutukset tulee ottaa vuorovaikut-

teisesti ja nykyistä konkreettisemmin huomioon 

myös muiden hallinnonalojen strategioissa ja 

päätöksenteossa. 
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Liikkuminen palveluna-ajattelu liikennejärjestelmän 

kehittämisen kärjeksi 

 
Liikkuminen palveluna (MaaS) tulisi nostaa Seinäjoel-

la liikennejärjestelmän kehittämisen kärkeen. Käyttä-

jä- ja palvelulähtöiseen liikkumiseen kuuluu matkaket-

jujen sujuvuus, lippujen yhteiskäyttöisyys, uusien lii-

ketoimintamallien kehittäminen sekä teknologian 

hyödyntäminen liikenteen sujuvuuden edistämiseksi 

(älyliikenne). Käytännössä matkustaja pääsee lähtö-

paikastaan määränpäähän samalla lipulla tarvittaessa 

eri liikennemuotoja yhdistellen ja saa ajantasaista lii-

kenneinformaatiota. Helppokäyttöiset, avaimet käteen 

-periaatteella toimivat liikennepalvelut parantavat pal-

velun laatua, palvelun tuottajien asiakasvolyymeja ja 

toiminnan kannattavuutta sekä alentavat kustannuk-

sia palvelun tilaajan näkökulmasta (valtio, kunnat). 

 

Seinäjoella on vuonna 2015 selvitetty MaaS-

toiminnan edellytyksiä kartoittamalla liikennepalvelut 

ja digitoimalla liikennetieto avoimeen tietokantaan. 

Hankkeen toisessa vaiheessa on Seinäjoella toteutet-

tu MaaS-pilotointi (KÄTEVÄ-liikkumispalvelukonsep-

tointi), jonka kokemuksia hyödynnetään valtakunnalli-

sesti. Kokonaispalvelupilotti muodostuu kaupungin 

paikallisliikenteestä, kutsubussista sekä uudistetusta 

taksipalvelusta. Pilotti kestää kevääseen 2017 asti, 

minkä aikana päätetään palvelun jatkosta. Liikenne-

palveluiden käyttäjiksi on haluttu uusia asiakkaita, 

joille perusjoukkoliikenne ei sovi. Ajatuksena on ollut, 

että liikennöitsijät tarjoavat pilotissa kaupungin ja 

seudun asukkaille joustavasti hinnoiteltuja liikkumisen 

palvelupaketteja, jotka sisältävät seudullisia ja paikal-

lisia joukkoliikenne-, kutsujoukkoliikenne- ja taksipal-

veluja. Tavoitteena on, että asukas saa tarvitseman-

sa palvelut samalla maksulla ja pystyy yhdistämään 

liikennemuotoja joustavasti. Jo muutaman prosentin 

siirtymä yksityisautoiluista ostettuihin liikennepalve-

luihin voi tarkoittaa pelkästään Seinäjoen kaupungin 

alueella toimiville liikenneyrityksille liikevaihdon kak-

sinkertaistumista.  

 

Seinäjoella tulisi tähdätä MaaS-hankkeen pilotoinnin 

jälkeen palvelun jatkumiseen ja julkisten sektorin kul-

jetusten avaamiseen sekä entistä parempaan kytke-

miseen osaksi MaaS-palveluja. Keskeistä on huoma-

ta, että MaaS ei lähde käyntiin ilman yhteistyötä pai-

kallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Kaiken 

palvelun pohjana ovatkin julkisen sektorin palvelulii-

kenne ja laajemmin kaikki henkilökuljetukset, joiden 

päälle yrityksillä on mahdollisuus rakentaa omia 

MaaS-tuotteitaan. Kun palvelukonsepti on saatu toi-

mivaksi, pilotin tulisi laajentua myöhemmin koko 

maakuntaan. 

 

 
 

 

 

 
 

Monipuolisempaa liikenneturvallisuustyötä 

 

Turvavälineiden käytön lisäämiseksi ja hyvän lii-

kennekäyttäytymisen edistämiseksi on haettava 

uusia vaikuttavampia ja monipuolisempia keinoja. 

Tästä esimerkkinä on Pyöräillen Seinäjoella -

kampanja, joka on tuonut kaupungin pyöräilystrategi-

aa käytäntöön uudenlaisin tavoin. Hyvien käytäntöjen 

jatkuvuus ja mahdollinen levittäminen - myös muualle 

maakuntaan - tulee huomioida toiminnassa.  

 

Liikenneturvallisuuden fyysisten ongelmakohteiden 

korjaamista on jatkettava pienenevistä resursseis-

ta huolimatta. Ongelmakohteiden priorisointi pe-

rustuu Seinäjoen liikenneturvallisuussuunnitelman 

toimenpideohjelmaan. Suunnitelma on laadittu 

vuonna 2008 ja se tulisi päivittää etenkin toimen-

pideohjelman ja hallintokuntien liikenneturvalli-

suustyön toimintasuunnitelmien osalta. Lisäksi on 

määritettävä erityyppisille alueille sovellettavat yh-

teiset liikenneturvallisuus- ja esteettömyysperiaat-

teet. Myös koulujen ympäristöjen, saattoliikennejär-

jestelyjen ja koulureittien jatkuvuuden ja turvalli-

suuden parantamista on tehtävä systemaattisesti ja 

yhtenäisin periaattein. Turvallisten kävellen ja pyö-

rällä tehtävien koulumatkojen edellytys on olemas-

sa oleva kevyen liikenteen väylä. 

 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on valta-

kunnallisen kehityksen mahdollistamassa tahdissa 

otettava käyttöön automaattinen nopeusvalvonta 

kaupungin katuverkon ongelmallisimmissa koh-

teissa. Tämä mahdollistunee lähivuosien aikana. 

Osana liikenneturvallisuusasiaa liikenneturvalli-

suuskoordinaattori aloittaa työnsä 2017 Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 

 

Osana liikenneturvallisuussuunnittelua tulee jat-

kossa laatia lähipalveluiden esteettömyys- ja vaa-

ranpaikkakartoituksia. Esteettömyys on huomioita-

va myös muutoin kaikessa keskustasuunnittelussa 

kartoittamalla ensin keskustan esteettömyyden ny-

kytila sekä varmistamalla, että uutta esteellistä ym-

päristöä ja rakentamista ei enää tehdä. Työhön 

on otettava mukaan myös mm. vammais- ja van-

husjärjestöjen edustajia. 
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Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä kehitetään priori-

soidusti 

 
Tiivistyvällä keskusta-alueella ja sinne suuntau-

tuvilla yhteyksillä panostetaan kävelyn ja pyöräi-

lyn ympärivuotisiin olosuhteisiin sekä turvalli-

seen ja viihtyisään liikkumisympäristöön. Tämä 

tarkoittaa keskustan kävelypainotteista kehittämistä 

jo tehtyjen suunnitelmien mukaisesti sekä kävelyn 

ja pyöräilyn laatukäytävien määrittämistä, to-

teuttamista ja priorisoimista infrastruktuurin kehit-

tämisessä sekä väylien ympärivuotisessa hoidos-

sa ja ylläpidossa. Kunnossapidon ajoituksessa on 

huomioitava erityisesti työ-, opiskelu- ja koulumat-

kalaiset. Laatukäytävät on merkittävä myös yleis-

kaavaan. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehit-

tämisessä huomioidaan entistä vahvemmin kes-

keisten lähipalveluiden (ja työpaikka-alueiden) 

saavutettavuus. Suunnittelussa sekä rakennusoh-

jeissa huomioidaan keskustan ja matkakeskuksen 

pyöräparkit sekä rakennusten suunnittelussa riittä-

vät sosiaalitilat esimerkiksi vaatteiden vaihtoa var-

ten. 

 

Uudet sähköiset liikkumisvälineet voivat vaikuttaa 

hieman kulkumuotojen suosioon. Erityisesti sähkö-

avusteiset polkupyörät voivat lisätä pyöräilyn suo-

siota pidemmillä 4-8 km pituisilla matkoilla. 

 
Pysäköintijärjestelyjä kehitetään 

 
Keskustan kävelypainotteisessa kehittämisessä 

rauhoitetaan henkilöautoliikennettä, mutta turva-

taan hyvät pysäköintijärjestelyt sekä sujuvat 

matkaketjut muualta maakunnasta Seinäjoen kes-

kustaan ja matkakeskukseen. Tämä on koko 

maakunnan kannalta tärkeää, koska Seinäjoen 

asema maakunnan kaupallisten ja julkisten palve-

lujen keskuksena sekä työpaikkakeskittymänä 

vahvistuu jatkuvasti ja keskustaan on päästävä riit-

tävän sujuvasti muualta maakunnasta. 

 
 

 

 

 

Seinäjoen matkakeskuksen alueen liityntä-

pysäköintijärjestelyjä kehitetään, jotta etenkin 

kaukoliikenteen matkaketjut ovat sujuvia ja siirty-

mimem junaa on Seinäjoella helppoa.  

 

Käytännössä  tämä tarkoittanee pidemmällä täh-

täimellä parkktalon toteuttamista, koska nykyisten 

liityntäpysäköintipaikkojen määrä ei ole riittävä. Ke-

hittäminen on kytkettävä laajemmin koko keskusta-

alueen pysäköintijärjestelyjen kehittämiseen. Kehit-

tämisessä on otettava huomioon auton käytössä 

tapahtuvat muutokset, esimerkiksi yhteiskäyttäau-

tot. 

 
 

Paikallisliikenteen kehittäminen uudella otteella 

 
Seinäjoen paikallisliikenteen linjaston ja palvelu-

tason kohdennetulla ja maankäytön kehittämiseen 

kytketyllä kehittämisellä pyritään kasvattamaan 

joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Paikallisliiken-

teen kehittämisen prioriteetteina ovat erityisesti 

työmatkaliikennettä palvelevien vuorojen selkeyt-

täminen ja nopeuttaminen, paikallisliikenteen sekä 

ELY:n hankkiman joukkoliikenteen parempi yh-

teensovittaminen sekä informaation ja tiedottami-

sen parantaminen. Toimenpiteet ovat suurelta 

osin toteutettavissa kaupungin ja liikennöitsijän yh-

teisvoimin, mutta paikallisliikenteen ja ELY:n lii-

kenteiden yhteensovittaminen edellyttää uuden-

tyyppistä yhteistyötä. Paikallisliikenteen linjastoa 

pystyttäisiin yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan 

kustannusneutraalisti, mikäli ELY-liikenteen vuoroja 

voitaisiin ohjata paikkaamaan paikallisliikenteellä 

aiemmin kierrettyjä lenkkejä. Palvelutaso paranisi, 

mutta resursseja ei tarvitse käyttää joukkoliiken-

teeseen nykyistä enempää. Myös MaaS-palvelujen 

kehittyminen tuo uusia vaihtoehtoja paikallisliiken-

teen järjestämiselle. 

 
Joka tapauksessa siirtyminen kulkutavasta toi-

seen tehdään mahdollisimman helpoksi ja hyvin 

informoiduksi. Linjastosuunnittelussa on lisäksi 

huomioitava palveluverkossa tapahtumassa ole-

vat/tapahtuneet muutokset. Keskustaa ympäröivi-

en kauppakeskusten saavutettavuutta joukkolii-

kenteellä on parannettava. Lisäksi tulisi määritellä 

joukkoliikenteen korkean palvelutason erilliskoh-

teet sekä kaupunginosat, joista liikennöintiajan pi-

täisi mahdollistaa harrastusmatkat erilliskohteisiin. 

Tarve selvitetään yhdessä asukkaiden ja eri seuro-

jen/järjestöjen kanssa. 
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Väestön ikääntymiseen vastataan avoimella esteet-

tömällä joukkoliikenteellä ja uusilla liikkumispalve-

luilla 

 
Ikääntyneiden liikkumiselle asettamiin palvelu-

tasovaatimuksiin pyritään vastaamaan MaaS-

periaatteiden (KÄTEVÄ) mukaisesti ensisijaisesti 

avoimilla liikennepalveluilla. Erilliskuljetusten käyttö 

minimoidaan. Matkojen yhdistelykäytäntöjä ja kus-

tannusseurantaa on selkeytettävä. Jatkossa yh-

distelykäytännöissä huomioidaan myös Kelan kul-

jetukset heti, kun valtakunnallinen kehitys antaa 

tähän mahdollisuuden. 

 
Osana MaaS-palvelua toimiva ja kehitettävä Seili-

palveluliikenne on jatkossa sovitettava muutamal-

la kiinteällä välipysäkillä muun paikallisliikenteen 

katvealueita täydentäväksi. Palveluliikenne tulisi 

liittää osaksi joukkoliikenteen matkahakupalvelua.  

 
Laajakaistaverkon toimivuudella merkitystä 

 
Avoin laajakaistaverkko tulisi saada Seinäjoen 

keskusta-alueelle. Avoimen verkon toimivuudella 

ja sitä kautta sähköisten palvelujen saatavuuden 

parantumisella on merkitystä esim. liikennepalve-

luja koskevan informaation saatavuuden kannalta, 

vaikka vaikutukset kohdistuvatkin muutoin keskusta-

alueen houkuttelevuuden ja viihtyisyyden paranta-

miseen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen 

 
Roveksen logistiikka-alueen merkitys on koko 

maakunnan logistisen aseman hyödyntämisen ja 

eri kuljetuskäytävien kehittämisen kannalta suuri. 

Alueelle laaditut suunnitelmat ja yhteistyömallit on 

säilytettävä ajantasaisina ja edettävä käytäntöön 

logistisessa yhteistyössä. Tavoitteena on myös 

saada pistoraiteen mahdollistava infrastruktuuri 

alueelle. 

 

Elinkeinoelämän tarpeet huomioitava paremmin inf-

rastruktuuria kehitettäessä 

 
Seinäjoen keskustan liikenneinfrastruktuurin kehit-

tämisessä on huomioitava entistä paremmin kau-

punkilogistiikka. Keskusta-alueella on oltava riit-

tävästi tilaa, jotta jakeluliikenne sekä muu huol-

toliikenne myös raskaalla kalustolla onnistuu. 

Tämä ei ole ristiriidassa esim. keskustan kävely-

painotteisen kehittämisen kanssa, mutta vaatii 

osallistavampaa ja huoltoliikenteen tarpeet ai-

dosti huomioivaa suunnittelua. Sujuvan liikenteen 

varmistamiseksi myös opastuksia keskeisiin kohtei-

siin on parannettava. Kehittämistoimenpiteiden yk-

silöimiseksi tärkeimmät kohteet on määritettävä ja 

varmistettava, että opastus näihin kohteisiin on 

katkeamaton ja toimii hyvin. Kuljetusten tarpeet 

huomioidaan myös väylien hoidossa ja ylläpi-

dossa, esim. tärkeimpien kaupunkialueelle sijoit-

tuvien reittien talvihoidossa. 

 
Yritysten ja viranomaisten välisen jatkuvan suunnit-

teluyhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen on 

myös oleellinen kehittämiskohde. Haastattelujen ja 

kyselytutkimusten perusteella yritykset eivät tiedä 

tarpeeksi hyvin, mitä kaupungissa suunnitellaan 

eivätkä pysty ottamaan tätä toiminnassaan riittävän 

hyvin huomioon. Kehittäminen kytkeytyy laajem-

min jatkuvan liikennejärjestelmätyön kehittämiseen 

(luku 2.3.7). 
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2.3.3 Kehityskäytävä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava 
 
 

Aluetyyppi käsittää valtatiehen 19 ja kantatiehen 67 

tukeutuvan, liikenteellisesti koko Etelä-Pohjanmaan 

kannalta selkeästi merkittävimmän kehityskäytävän 

Kauhajoelta Seinäjoen kautta Kauhavalle. 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suurim-

mat erot seuraavia: 

- Pääradan kapasiteettiongelmat (varsinkin yksi-

raiteisuus) Seinäjoelta etelään aiheuttavat on-

gelmia sekä matkoille että kuljetuksille. Pää-

radan välin Seinäjoki-Oulu parantaminen on 

käynnissä. Seinäjoen Itäväylä on otettu käyt-

töön, ja vuoden 2017 aikana valmistuvat vii-

meistelytyöt.  Seinäjoen keskustan liikenneon-

gelmat ovat parantuneet merkittävästi liikenne-

turvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, melun ja 

päästöjen osalta. Valtatiellä 19 ja kantatiellä 67 

on silti merkittäviä liikenneturvallisuuteen, kul-

jetusten kustannustehokkuuteen sekä enna-

koidulla liikenteen kasvulla myös lisääntyviä 

matka-aikojen ennakoitavuuteen liittyviä palve-

lutasopuutteita (Seinäjoki-Nurmo-Lapua, Seinä-

joki-Kurikka). 

- Joukkoliikenteen palvelutaso Seinäjoelle jää 

Ilmajokea ja Lapuaa lukuunottamatta joukko-

liikennesuunnitelman palvelutasotavoitteesta. 

Seutuliikenne palvelee hyvin koululaisia ja 

opiskelijoita. Matka-ajat eivät ole kilpailukykyisiä 

henkilöauton kanssa. Joukkoliikenteen reitit kul-

kevat useaa vaihtoehtoista reittiä, jolloin tar-

jonta hajautuu. Koulujen loma-aikana palvelu-

taso laskee merkittävästi. Pääradan junaliiken-

teen vuorotarjonta on osin puutteellista eikä 

mahdollista henkilöauton kanssa kilpailukykyis-

tä työmatkaliikkumista maakunnan sisällä. Ju-

na- ja linja-autoliikenteessä ei voi hyödyntää 

samoja lipputuotteita eivätkä matkaketjut ole 

sujuvia. Informaatio on puutteellista. 

- Asiointimatkamahdollisuudet kehityskäytävällä 

ovat nykytilanteessa rajalliset. Rajallisella 

joukkoliikenteen tarjonnalla ei nauhataajama-

maisen kehityskäytävän varrelle kyetä tuotta-

maan riittävää palvelutasoa koulu- ja opiske-

lumatkoja lukuunottamatta. Vuorotarjonta ei 

mahdollista arjen asiointiliikkumisen kaipaamia 

aikataulujoustoja. Asiointi- ja haarrastusmatko-

jen suhteen puutteellinen liikennöintiaika rajoit-

taa etenkin iltoihin ja viikonloppuihin painottu-

vaa liikkumistarvetta. 

- Taajama-alueiden onnettomuuksista noin puolet 

on kevyen liikenteen onnettomuuksia. Turvalait-

teiden käyttö on vähäistä. 

- Yritysten välistä kuljetusyhteistyötä ei nykyään 

juurikaan tehdä. 
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Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Kehityskäytävän kehittämiseen pitkäjänteisyyttä 

 
Kehityskäytävän liikennejärjestelmän riittävä asia-

kastarpeita vastaava palvelutaso on turvattava pit-

käjänteisesti joka vaiheessa. Kehittämistä pitää 

kuitenkin tehdä aikaisempaa monipuolisemmalla 

keinovalikoimalla. Infrahankkeet eivät ole ainoita 

toimenpiteitä, vaan tarkasteluun on otettava vah-

vemmin niin maankäyttö kuin mm. liikennepalvelu-

jen kehittäminen. Lisäksi infrastruktuurin kehittämi-

sen on haettava uudentyyppisiä ratkaisuja. Kehit-

tämistoimenpiteet on asetettava tärkeysjärjestyk-

seen huomioiden niiden vaikutukset liikenneturval-

lisuuteen sekä elinkeinoelämän kuljetusten kan-

nalta kriittisiin palvelutasotekijöihin. 

 
Kehityskäytävälle on laadittava yleissuunnitel-

ma osuuksille, joista konkreettinen suunnitel-

ma puuttuu ja toteuttaa jo olemassa olevia tie-

suunnitelmia: 

1. vt 19: Seinäjoki-Lapua olemassa olevien 

tiesuunnitelmien toteutus (2017–2020) 

2. kt 67: yleissuunnitelman laatiminen Seinä-

joki-Ilmajoki-välille ja vt:n 3 ja kt:n 67 yhtei-

selle liikennekäytävälle Kurikassa (2017– )  

3. Kauhava-Alahärmä-välille yleissuunnitel-

man laatiminen (2018– ) 

 

 

 

Maankäytön ja liikennesuunnittelun yhteensovitus 

 
Kehityskäytävän infrastruktuurin ja joukkoliikenne- 

tarjonnan kehittäminen on kytkettävä nykyistä 

vahvemmin maankäytön kehittämiseen (joukko-

liikennelähtöinen aluesuunnittelu). Yhteensovit-

tamista on tehtävä niin toimenpiteiden kuin niiden 

ajallisen yhteensovittamisen suhteen. 

 
Kehityskäytävän varren hajaantunut maankäyttö 

(”nauhataajama”) ei ole liikennejärjestelmän näkö- 

kulmasta optimaalinen. Nauhataajamaisuus aiheut-

taa ongelmia niin liikenneturvallisuuden, liikenteen 

sujuvuuden ja paikallista maankäyttöä palvelevan 

liittymäpolitiikan kuin mm. joukkoliikenteen toiminta- 

edellytysten suhteen. Taajamarakenne johtaa arjen 

liikkumisen voimakkaaseen henkilöautoistumiseen. 

Nykyinen maankäyttö on kehittämisen lähtökohta. 

Uudessa maankäytössä tulisi varmistaa syste-

maattisesti vaikutukset kaikkien kulkumuotojen 

kannalta ja hakea ratkaisuja, joilla pystytään tuke-

maan niin joukkoliikenteen kuin lyhyillä matkoilla 

myös kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Tämän varmis-

tamiseksi on jatkossa syytä laatia yleiskaavatasoi-

nen koko kehityskäytävää koskeva maankäytön 

kehityskuvaselvitys. 

 

 
Kuva 10. Nauhataajamarakenne asettaa joukkoliikenteelle merkittäviä haasteita.
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Nykyinen infrastruktuuri on lisäksi hyödynnettävä 

täysimääräisesti alueiden käytön suunnittelussa ja 

toteutuksessa yhteistyössä liikennesuunnittelun 

kanssa. Tämä koskee niin pääteitä kuin myös 

päärataa; esim. pääradan aseman läheisiä alueita 

Lapualla ja Kauhavalla. Huomioitavaa on, että var-

sinkin Lapuan aseman seudun kehittämiseen on 

viime vuosina panostettu voimakkaasti. 

 
Kehityskäytävän parantamistarpeet pääväylillä 

 
Pääradan välin Seinäjoki-Oulu parantaminen val-

mistuu 2017. Syksyllä 2016 valmistuneen Ruha-

Lapua osuuden ansiosta kaksoisraide ulottuu yh-

tenäisesti Etelä-Seinäjoelta noin 1,5 km Lapuan 

eteläpuolelle. Lapuan eteläpuolelle jää kuitenkin 

lyhyt yksiraiteinen osuus – jossa olisi pidemmän 

tähtäimen palvelutason näkökulmasta selkeä tarve 

toiselle raiteelle. Osuuden suunnittelu tulisi saada 

käyntiin. Muuten pääradan palvelutaso-ongelmat 

keskittyvät Seinäjoen eteläpuoliselle osuudelle (luku 

2.3.6). 

 
Kokonaisuutena kehityskäytävän palvelutaso-

ongelmat kohdistuvat infrastruktuurin osalta pää-

tiestölle, erityisesti valtatielle 19 välille Seinä-

joki-Lapua. Ko. välin palvelutason parantaminen 

on koko maakunnan kannalta keskeisimpiä haas-

teita eikä se onnistu kokonaisuudessaan ilman 

infrastruktuurin kehittämistä. Kehittämistoimenpi-

teissä on toisaalta huomioitava laaja keinovalikoi-

ma, mukaan lukien esim. pääradan vuorotarjonnan 

hyödyntäminen kehityskäytävän työmatkaliikkumi-

sessa. Kantatien 67 välin Ilmajoki-Seinäjoki pal-

velutaso-ongelmat ovat liikenteen ja pendelöinnin 

kasvun myötä myös voimakkaassa kasvussa ja 

edellyttävät monipuolisen keinovalikoiman ohella 

infrastruktuurin parantamista. 

 
Kehittämisen ohella on tärkeää varmistaa, että pää-

tiestön hoito- ja ylläpito säilytetään korkeatasoi-

sena. Liikenneturvallisuustilannetta on mahdollista 

parantaa myös lisäämällä kehityskäytävän pääties-

tön automaattista nopeusvalvontaa. 

Kehityskäytävästä joukkoliikenteen laatukäytävä 

 
Kehityskäytävästä on mahdollista kehittää koko 

Länsi-Suomen mittakaavassa merkittävä, erityisesti 

työ- ja opiskelumatkaliikkumista palveleva joukko-

liikennekäytävä. Kehityskäytävän työ- ja opiskelu-

matkaliikennettä palvelevia linja-autoliikenteen 

vuoroja on nopeutettava niin Kauhajoki-Seinäjoki- 

kuin Kauhava-Seinäjoki -väleillä. Käytännössä tä-

mä tarkoittaa työssäkäyntiyhteyksien keskittämistä 

nykyistä selkeämmin yhdelle runkoreitille nykyis-

ten rinnakkaisten reittien sijasta. Joukkoliikenteen 

infrastruktuurin parantamistoimenpiteet keskitetään 

em. runkoreiteille. 

 
Kehityskäytävän kuntakeskuksista Seinäjoelle suun- 

tautuvan joukkoliikenteen palvelutaso tulisi nostaa 

keskitasolle ympärivuotisesti. Lisäksi linja-

autoliikenteen talven liikennöintikautta tulisi piden-

tää elokuun ja juhannuksen välille, jotta vuorotar-

jonta palvelisi paremmin työ- ja opiskelumatkaliik-

kumisen tarpeita. Liikennöintiaikaa linja-autolla tu-

lee lisäksi pidentää kehityskäytävän alueille, joihin 

ei ole myöhäisiä linja-auto- tai junavuoroja. Tällä 

mahdollistetaan joukkoliikenteen käyttö entistä 

enemmän myös harrastusmatkoilla. Uusia nykyistä 

houkuttelevampia lipputuotteita on otettava käyt-

töön yhdessä liikennöitsijöiden kanssa – ottaen 

huomioon myös matkailukohteiden, kuten Power-

Parkin tarpeet. 

 
Seinäjoen paikallisliikenteen sujuvat ja helpot lii-

tynnät kehityskäytävän joukkoliikenteeseen var-

mistetaan tekemällä vaihdot helpoiksi sekä kehit-

tämällä lipputuotteita ja informaatiota. Samalla ko-

ko matkaketjuja koskevien informaatiopalvelujen 

tasoa parannetaan. Vuoro- ja liityntätiedot tulee 

saada kattavasti valtakunnalliselle matka.fi-

sivustolle. Kehityskäytävän joukkoliikenteen palve-

lutason nostossa voidaan myös hyödyntää MaaS-

palvelujen laajentumista tai muita liikenteen palve-

lukonsepteja. 

 
Linja-auto- ja junaliikenteen lipputuotteiden yh-

teiskäyttöisyys ja informaation saatavuus  jon var-

mistettava.. Tämä palvelee etenkin Seinäjoki-

Lapua-Kauhava -väliä, jossa pääradan junaliiken-

teen vuorotarjonta täydentää linja-autoliikennettä. 

Lippujen yhteiskäyttöisyys ja parempi informaation 

taso helpottaisi joukkoliikenteen matkoja, kun vuo-

rotarjonta molempiin suuntiin mahdollistaisi suu-

remmat joustot. Jatkossa on selvitettävä työmatka-

liikkumista palvelevan pääradan junaliikenteen vuo-

rotarjonnan parantamismahdollisuudet. Pidemmäl-

lä tähtäimellä on syytä selvittää myös paikallis-

junaliikenteen toteuttamismahdollisuudet (kannat-

tavuus, tarvittavat investoinnit yms.). 
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Taajamissa voidaan liikkua myös jalan ja pyörällä 

 
Kehityskäytävän varren taajamat ovat osin hajaan-

tuneita ja palvelut keskittyneitä. Tästä huolimatta 

taajamissa on potentiaalia ohjata lyhytmatkaista 

liikkumista kävellen ja pyörällä tehtäväksi. Tämä 

edellyttää kuitenkin kävelyn ja pyöräilyn olosuhtei-

den kehittämisen ottamista painopisteeksi kehitys-

käytävän parantamishankkeissa. Lähipalvelujen 

saavutettavuus kävellen ja pyörällä varmistetaan 

systemaattisesti määriteltäessä kehityskäytävän 

parantamistoimenpiteitä.  

Kuljetuksiin kustannustehokkuutta myös yhteistyötä 

lisäämällä 

 
Suuri osa maakunnassa tehtävistä kuljetuksista 

hoidetaan kehityskäytävää pitkin. Parantamistoi-

menpiteiden suuntaaminen kuljetusten kannalta 

kriittisiin palvelutasotekijöihin tukee kuljetusten kus-

tannustehokkuutta ja tätä kautta maakunnan yri-

tysten kilpailukykyä. Rinnalla on kehitettävä maa-

kunnan yritysten välistä logistiikkayhteistyötä erityi-

sesti pk-yritysten kesken. Pienten yritysten kohdalla 

myös tietoisuuden lisääminen logistiikan kustan-

nusvaikutuksista ja jo olemassa olevista palveluista 

on tärkeää, sillä usein logististen toimintojen heik-

ko hoitaminen johtuu osittain tietämättömyydestä. 

Pienten yritysten sekä logistiikkayritysten vuoro-

vaikutusta tuleekin kehittää ja ottaa käyttöön digi-

taalisia palveluita ja –alustoja kuljetusten yhdiste-

lyn tehostamiseksi. 
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2.3.4 Muut keskukset 
 

Aluetyyppi käsittää Etelä-Pohjanmaan alueelle sijoit-

tuvat muut seutu- ja kuntakeskukset. Keskukset si-

joittuvat suurelta osin valta- ja kantateiden varteen. 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suu-

rimmat erot seuraavia: 

- Taajama-alueiden onnettomuuksista noin puolet 

on kevyen liikenteen onnettomuuksia. Esteet-

tömyyttä ei ole varmistettu kokonaisvaltaisesti. 

Palvelujen saavutettavuus kävellen ja pyörällä 

vaihtelee keskuksittain mm. yhdyskuntaraken-

teen hajautumisesta johtuen. Sijainnit pääteiden 

varsilla näkyvät osin nauhataajamamaisena ha-

jautumisena. 

- Opiskelijoiden viikoittaiset kaukoliikenteen 

matkat ovat sujuvia kaikista maakunnan kunnis-

ta joko Seinäjoen kautta tai suoraan. Poikkeuk-

sina ovat Evijärvi, Karijoki ja Lappajärvi. 

- Työmatkamahdollisuus Seinäjoelle joukkoliiken-

teellä on valtaosasta kuntakeskuksia. Kriitti-

simmät puutteet koskevat Järviseutua ja Karijo-

kea. 

- Taajamissa ja niiden lievealueilla on paikoin 

käytössä esteetöntä palveluliikennettä. Hallinto- 

kuntakohtaiset ja hyvin rajatuille asiakasryhmille 

suunnitellut kuljetukset eivät palvele kaikkia kun-

talaisia. Ajan kuluessa on syntynyt useita erillis- 

kyytiratkaisuja eri asiakasryhmätarpeisiin. Hen-

kilökuljetusten avaamisella ja kytkemisellä 

MaaS-palveluihin olisi mahdollista parantaa 

palvelutasoa ja tehostaa kuljetuksia. 

- Ikääntyneiden osuus kuolemaan johtaneista 

onnettomuuksista on yli maan keskiarvon. 

- Turvavälineiden käyttö on koululaisilla vähäis-

tä. 

- Vähäliikenteisen päällystetyn tieverkon kunto on 

paikoitellen huono, mikä heikentää ko. verkolle 

sijoittuvien kuljetusten kustannustehokkuutta ja 

vaurioitumattomuutta. Liikenneturvallisuuson-

gelmat ovat pääosin pistemäisiä ja kohdistuvat 

taajamien kohdilla olevalle päätieverkolle. 

- Kuljetusten tyhjänä ajon osuus on suurempi kuin 

koko maassa keskimäärin johtaen heikompaan 

kustannustehokkuuteen. 

 
Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Arkiliikkuminen oltava mahdollista myös kävellen ja 

pyörällä 

 
Lähipalvelut ja suurimmat työpaikka-alueet si-

jaitsevat yleisesti seutu- ja kuntakeskuksissa ja 

etäisyydet ovat suhteellisen lyhyitä. Asutuksen si-

joittuminen on kuitenkin osassa seutu- ja kuntakes-

kuksia suhteellisen hajaantunutta. Keskusta-

alueiden palvelut ja alueet ovat kuitenkin saavu-

tettavissa monelle hyvin myös kävellen ja pyö-

rällä.
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Silti puutteita esiintyy mm. yhteyksien jatkuvuu-

dessa ja turvallisuudessa, mutta suurin käytön este 

on asenne. Jatkossa tulee pyrkiä vahvemmin kes-

kusten kävely- ja pyöräilypainotteiseen kehittämi-

seen, jossa rauhoitetaan henkilöautoliikennettä 

mutta turvataan pysäköintijärjestelyt sekä sujuvat 

matkaketjut haja-asutusalueelta keskuksiin.  

 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on kehitettävä pie-

nin infrastruktuuritoimenpitein painottaen keskeis-

ten palvelujen ja suurimpien työpaikka-alueiden 

saavutettavuutta sekä yhteyksien jatkuvuutta ja 

ympärivuotista kunnossapitoa. Kehittämisen priori-

soimiseksi tulee selvittää saavutettavuudessa ole-

vat merkittävimmät ongelmat sekä määritellä kevyen 

liikenteen laatukäytävät. Laatukäytävät on huomi-

oitava kunnossapidon priorisoinnissa. Kävelyn ja 

pyöräilyn potentiaalin kasvattamista on lisäksi tuet-

tava maankäytön ja palveluverkon ratkaisuin ja 

varmistaa, että uusilla ratkaisuilla parannetaan ny-

kyisen rakenteen tiiviyttä. 

 
Osana keskusten viihtyisyyden parantamista on 

huomioitava myös laajakaistaverkkojen laajuuden 

ja sähköisten palvelujen kehittämisen tarpeet. 

 
Liikenneturvallisuuden kehittämiseen suunnitel-

mallisuutta ja ajantasaisuutta 

 
Etelä-Pohjanmaan seudulliset liikenneturvallisuus-

suunnitelmat ovat keskimäärin noin 8-10 vuotta 

vanhoja (liite 1) ja niitä ei ole päivitetty.  Seudullis-

ten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys-

tarve tulisi arvioida ja suunnitelmat päivittää 

tarvittaessa mahdollisimman nopealla aikataululla. 

Päivitystahti on noin 10 vuotta, ja Kauhajoki on 

seuraavana listalla. Olemassa olevia ajantasaisia 

kunnallisia suunnitelmia voidaan hyödyntää paikal-

lisessa liikenneturvallisuustyössä. Koko maakuntaa 

koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on tehty 

hiljattain.  Pienten toimenpiteiden toteutumista 

edistää, jos kunnat pystyvät varaamaan vuosittai-

sen määrärahan liikenneturvallisuuden parantami-

seen. Seututasolla on lisäksi syytä määritellä yhte-

näiset liikenneturvallisuus- ja esteettömyysperiaat-

teet; näin toimintaan saadaan kaikilla seuduilla yk-

sittäistä kuntaa laajempaa yhtenäisyyttä. 

Koulujen ympäristöjen, saattoliikennejärjestely-

jen ja koulureittien jatkuvuuden ja turvallisuuden 

parantamista on tehtävä systemaattisesti, kartoituk-

siin perustuen ja yhtenäisin periaattein. Kartoituksia 

voitaisiin tehdä uusia koululaisia innostavin, esi-

merkiksi pelillisin sovelluksin. Tällä ja laajemmin 

uusien sovellusten hyödyntämisellä osana liikenne-

turvallisuustyötä olisi mahdollista parantaa työn 

vaikuttavuutta. 

 
Osana arkiliikkumisen tukemista liikkumisympäris-

töjen ja palvelujen esteettömyys on varmistettava 

keinoina kevyet esteettömyyskartoitukset ja vaiheit-

tain toteuttaminen. Uudessa rakentamisessa tulee 

varmistaa ratkaisujen esteettömyys. Vanhus- ja 

vammaisjärjestöt ym. sidosryhmät tulisi ottaa vah-

vemmin mukaan liikkumisympäristöjen turvallisuu-

den ja esteettömyyden kehittämiseen. 

 
Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset asiakasläh-

töisemmiksi ja tehokkaammiksi 

 
Vuonna 2013 valmistunut maakunnallinen jouk-

koliikenteen palvelutasosuunnitelma luo rungon 

seutu- ja kuntakeskuksissa asuvien tarpeita palve-

levan joukkoliikenteen kehittämiselle. Suunnitelma 

on pidettävä ajantasaisena. Työ- ja opiskelumatka-

liikkumisen tarpeet on asetettava kehittämisessä 

etusijalle. 

 
Opiskelijoiden tarpeita vastaavia kaukoliikenteen 

matkaketjuja on kehitettävä lisäämällä perjantain 

(saapuminen) ja sunnuntain (lähtö) liityntäyhteyksiä 

Evijärveltä, Karijoelta ja Lappajärveltä Seinäjoelle. 

 
Seinäjoelle suuntautuvien joukkoliikenteellä tehtä-

vien työmatkojen osalta on tärkeää mahdollistaa lin-

ja-auton ja junan yhteiskäyttöisyys. Palvelutasoa 

tulee muutoin parantaa etenkin Alavuden suunnan 

yhteyksissä. Lisäksi kesäajan vuorotarjontaa tulisi 

kehittää useilla yhteysväleillä. 

 
Avoimen joukkoliikenteen ja kuntien henkilökul-

jetusten, pidemmällä tähtäimellä myös Kelan kulje-

tusten seudullinen kokonaissuunnittelu ja – 

hankinta on erityisen tärkeää pienemmissä keskuk-

sissa asuvien kannalta. Suunnittelua on tehtävä ai-

kaisempaa asiakaslähtöisemmin ja varmistaa 

paitsi työ-, opiskelu- ja koulumatkojen myös asi-

ointimatkojen palvelutaso joukkoliikenteen ja hen-

kilökuljetusten yhteenkytkemisellä ja yhteistyön li-

säämisellä. Kokonaissuunnittelu ja –hankinta tulee 

kytkeä MaaS (KÄTEVÄ)-liikkumispalvelukonsepitn 

laajentamiseen eri seutukuntiin. 
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Kuntien eri hallintokuntien henkilökuljetukset ja 

avoin joukkoliikenne suunnitellaan ja hankitaan 

jatkossa seudullisina kokonaisuuksina ja kytke-

tään osaksi MaaS-palveluja. Yhteistyötä on kehi-

tettävä kaikilla seuduilla. Tarkastelualueet tulee 

määritellä luontaisten yhteistoiminta-alueiden poh-

jalta. 

 
Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on mahdollista 

lisätä myös laajemmin informaatiopalvelujen,  

yhteiskäyttöisten lipputuotteiden kehittämisellä 

sekä liikkumispalvelujen paketoimisella. Seutu-

lippujärjestelmää ja lipputuotteita on kehitettävä vas-

taamaan paremmin nykyisiä luonnollisia työssä-

käyntialueita. Joukkoliikennettä ja henkilökuljetuksia 

koskeva informaatio tulisi saada valtakunnalliseen 

matka.fi-järjestelmään. 

 
Vuoropohjaisen joukkoliikenteen katvealueilla asu- 

vien, ikääntyneiden ja osin myös tarveharkintaisten/ 

lakisääteisten kuljetusten yhteensovittamista tulee 

kehittää. Asiointi- ja palveluliikenteet tulisikin 

käynnistää ylikunnallisina, kutsuohjattuina ja kaikil-

le avoimina ja kytkeä ne osaksi kaikkien hallinto-

kuntien kuljetuksia (erityisesti sote- ja koulutoimet) 

ja MaaS-palveluja. Liikenteet on suunniteltava ja 

hankittava ihmisten normaalit asiointisuunnat 

huomioiden - ei nykyisen tai entisen kuntaraken-

teen pohjalta. Avoimilla liikkumispalveluilla voidaan 

hidastaa kalliiden erityiskuljetusten kustannusnou-

sua, aluetyypeittäin löydetään oikeat toimintaperi-

aatteet. Asiointi- ja palveluliikenne tulisi kytkeä 

myös osaksi joukkoliikenteen informaatiota 

( http://kutsujoukko liikenne.matka.fi). 

 
Matkailuelinkeinon tarvitsemien liikennepalvelu-

jen kehittäminen on kytkettävä yhteen matkailupal-

velujen kehittämisen kanssa. Näin voidaan helpot-

taa matkailijoiden liikkumista keskeisten matkailu-

kohteiden välillä ja samalla osaltaan lisätä kohtei-

den houkuttelevuutta. 

 

Liikkumista optimoimalla voidaan eri hallin-

nonalojen henkilöstön työmatkoihin käytetyssä 

ajassa saavuttaa merkittäviä säästöjä ja lisätä itse 

toimintaan käytettävää työaikaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keskeisten pääväylien palvelutaso turvataan  

 
Seutu- ja kuntakeskusten yhteyksien sekä kulje-

tusten kannalta keskeisten valta- ja kantateiden 

palvelutaso turvataan kunnossapidolla sekä 

etenkin liikenneturvallisuutta ja kuljetusten häiriöt-

tömyyttä parantavilla täsmätoimenpiteillä. Sa-

malla on varmistettava, että maankäytön ratkai-

suin ei enää aiheuteta uusia palvelutaso-ongelmia. 

Päätieyhteyksien osalta tulee huomioida myös au-

tomaattisen nopeusvalvonnan antamat mahdolli-

suudet maakunnan heikon liikenneturvallisuustilan-

teen parantamisessa. Kehittämistä tehdään vai-

heittain ja monipuolisella keinovalikoimalla - Kau-

hajoki-Seinäjoki-Kauhava- kehityskäytävä-, valtatie 

3- sekä valtatie 18- selvitysten linjausten mukaisesti 

(sekä kohdat 2.3.2 ja 2.3.6). 

 
Muiden päätieyhteyksien, erityisesti poikittaisen val-

tatien 16 (Sinisen tien) sekä kuljetusten kannalta 

tärkeiden kantateiden 44, 63 ja 66 (mukaan lukien 

seututie 711 Ruona–Alajärvi-yhteysväli kantatielle 

66 kuljetuksia välittävänä yhteytenä ja seututie 663 

Kauhajoki–Päntäne–Isojoki-välin tiegeometrian paran-

tamien) palvelutaso turvataan suunnitelmallisesti 

ottamalla huomioon kunnossapidon kehittämistar-

peet tulevissa EPOELY:n alueurakoissa. Lisäksi 

tarvittavat jo tiedossa olevat pienet täsmätoimenpi-

teet tulisi suunnitella ja priorisoida investointirahois-

ta päätettäessä.  

 
Myös poikittaisille liikennekäytäville sijoittuvien vä-

häliikenteisempien rataosuuksien henkilöliikenteen 

riittävä palvelutaso on turvattava. Ko. liikenteen 

merkitys on huomattava useiden seutu-

/kuntakeskusten kannalta. Henkilöliikenteen kysyn-

tää on vahvistettava, jotta henkilöliikenteen vuoro-

tarjonta pystytään säilyttämään edes nykyisellä ta-

solla. Keinoja ovat muun muassa markkinoinnin ja 

informaation kehittäminen,  lipputuotteiden yhteis-

käyttöisyyden parantaminen ja matkaketjujen su-

juvuuden parantaminen. Lisäksi suunnitteilla on 

markkinaehtoisen raideliikenteen pilotti, jossa Vaa-

sa-Seinäjoki-Jyväskylä -yhteysväli on mukana. 
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Kunnossapidon merkitys kasvaa 

 
Resurssien pienentyessä korostuu tie- ja katuverkon 

kunnossapidon merkitys – vaikka kunnossapidon 

resurssit ovat vähenemässä. ELY:n ja kuntien 

välistä kunnossapitoyhteistyötä on lisättävä ja 

huomioitava yhteistyö ELY:n alueurakoiden kautta 

tapahtuvassa kunnossapidon entistä tehokkaam-

massa kohdentamisessa. Myös kuntien välistä ka-

dunpitoyhteistyötä tulee kehittää esim. hankin-

tayhteistyön kautta. 

 
Kunnossapidon resurssien kohdentamisessa ko-

rostuu edellä mainitun laajan päätieverkon kun-

nossapidon säilyttäminen vähintään nykytasoise-

na. Samalla on tarvetta seutu- ja kuntakeskusten 

kannalta tärkeiden kanta- ja seututeiden sekä 

alemman tieverkon asiakastarpeita vastaavan lii-

kennöitävyyden turvaamiseen kehittämällä enna-

koivaa kunnossapitoa, hoidon/ylläpidon tasalaa-

tuisuutta, vuorovaikutusta ja mobiili-informaation 

saatavuutta. Tämä tulee olemaan kunnossapidon 

resurssien ja ostovoiman pienentyessä kuitenkin 

entistä vaikeampaa. Kunnossapidon toimin on ta-

pauskohtaisesti varmistettava myös erikoiskulje-

tusreittien toimivuus. Keskeisellä kanta- ja seutu-

tieverkolla on lisäksi tehtävä pieniä täsmätoimenpi-

teitä riittävän palvelutason turvaamiseksi. Alueura-

koita palvelevaa reaaliaikaista tietoa erityisesti 

alemman tieverkon täsmähoitoa vaativista pienistä 

ja akuuteista ongelmakohteista on jatkossa saata-

vissa paremmin kun tiestöä paljon käyttäviin ajo-

neuvoihin voidaan kytkeä havainnointilaitteistoa 

sekä samalla automatisoida havaintojen käsittelyä 

(digitalisaatiokokeilut). 

 

Logistiikkayhteistyöllä kuljetuksiin kustannustehok-

kuutta 

 

Pienempien keskusten sekä niitä ympäröivien ha-

ja-asutusalueiden kuljetusten kustannustehok-

kuuden säilyttäminen ja parantaminen on toimin-

taympäristön muuttuessa jatkuvasti haasteellisem-

paa. Tavaraerät ovat usein pieniä ja toimituksia te-

kevät useat eri toimijat. Kustannustehokkuuden pa-

rantamiseksi tulisi yritysten välistä yhteistyötä lisä-

tä ennakkoluulottomasti logistiikan eri osa-alueilla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa pk-yritysten logistiik-

kayhteistyön ja -osaamisen sekä logistiikkayritys-

ten kanssa tehtävän vuorovaikutuksen kehittämis-

tä. Yhteistyön käynnistäminen onnistuu parhaiten 

hankkeella, jolla selvitetään yritysten tarpeet ja yh-

teistyöhalukkuus, määrittelemällä yhteistyömalli 

sekä käynnistämällä yhteistyö esim. potentiaalisilla 

toimialoilla/yhdistelyyn sopivissa kuljetuksissa jo 

hankkeen aikana.  

 
Yhteistyötä on lisäksi kehitettävä kauppojen jake-

lutoiminnassa. Kuljetukset ovat elinkeinoelämälle, 

varsinkin keskusliikkeille, tärkeä kilpailutekijä. Täs-

tä johtuen tavaravirrat halutaan järjestää oman toi-

minnan kannalta optimaalisesti ja tavaravirtojen yh-

distäminen on vaikeaa suurissa keskuksissa. Sen 

sijaan pienemmissä keskuksissa ja erityisesti haja-

asutusalueilla yhteistyö mahdollistaisi kustannus-

säästöt ja olisi houkuttelevaa toimijoille. 

 
Yritysten ja viranomaisten välisen jatkuvan 

suunnitteluyhteistyön kehittäminen on pienem-

missä keskuksissa suuria helpompaa ja sille on 

määriteltävä aluekohtaiset kevyet ja helpot mallit, 

esimerkiksi säännöllinen tiedonvälitys kärkiyritys-

ten, yrittäjäjärjestöjen ja viranomaisten kesken. 
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2.3.5 Haja-asutusalueet 
 
 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suurimmat 

erot seuraavia: 

- Matka-aikojen ennakoitavuus on nykyisin hyvä, 

mutta liikkumistarve ja matka-ajat ovat kasvussa 

mm. palvelujen keskittymisen myötä. Liikenne- 

turvallisuusongelmat ovat pistemäisiä. Lisäksi 

alemman tieverkon hoidon puutteet aiheuttavat 

liikenneturvallisuusongelmia. Matkat ja kulje-

tukset ovat oikeilla tilannenopeuksilla muutoin 

turvallisia. Kuljetukset ovat mahdollisia, mutta 

palvelutaso on laskussa. 

- Asiointimatkat haja-asutusalueilta lähimpiin kun-

ta- tai palvelukeskuksiin on mahdollista hoitaa 

asiointiliikenteellä suuressa osassa kuntia jo 

nykyisin. Ongelmana on painottuminen hallinto-

kuntakohtaisiin erillisratkaisuihin ja tiedotuskult-

tuuri. Haja-asutusalueiden asiointiliikenne on 

sovitettu heikosti yhteen seudullisen ja pitkä-

matkaisen liikenteen kanssa. Sektorikohtaisten 

henkilökuljetusten avaamisella ja kytkemisellä 

MaaS-konseptiin olisi mahdollista parantaa 

palvelutasoa ja tehostaa kuljetuksia. 

- Kouluverkkoon kohdistuu merkittäviä lakkaut-

tamispaineita ikäluokkien pienentyessä. Koulu-

matkojen pituudet uhkaavat kasvaa entisestään. 

- Vähäliikenteisen tieverkon kunto on paikoitellen 

huono, erityisesti päällystetty tieverkko on on-

gelmissa. Maatalouden kuljetusten yksikkökoot 

ovat kasvussa. 

- Yhteistyötä haja-asutusalueen kuljetusten osalta 

ei maakunnassa nykyään juurikaan tehdä. 

- Sähköisten palvelujen kehittäminen on hidasta 

eikä etätyö ole yleistynyt ennustetulla tahdilla. 

Nopea laajakaista -hanke jatkuu vuoden 2019 

loppuun.  
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Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Lisää hoidon ja ylläpidon kohdentamista 

 
Haja-asutusalueen tiestön hoitoon ja ylläpitoon käy-

tettävissä olevat resurssit ovat valtakunnallisen kehi-

tyksen tahdissa pienenemässä. Hoidon ja ylläpidon 

kohdentamisen priorisointia ja täsmähoitoa tu-

leekin jatkaa ja tehostaa, jotta eri asiakasryhmien 

kriittisimmät palvelutasotarpeet pystytään täyttä-

mään. Kohdentamisessa on huomioitava erityisesti 

vähäliikenteisen päällystetyn tieverkon liikennöi-

tävyyden säilyttäminen. Hoito ja ylläpito on muu-

toin varmistettava varsinkin maatalouden, metsä-

teollisuuden, turvetuotannon ja bioenergian kulje-

tusten kannalta tärkeällä verkolla kohdentamalla 

ja ajoittamalla toimenpiteitä kuljetusten ja suuryk-

sikköjen sijainnin kannalta optimaalisesti (enna-

koiva kunnossapito). Kunnossapidon kohdentami-

sessa on huomioitava myös asukkaiden, vapaa-

ajan asukkaiden sekä matkailun tarpeet. Kohden-

tamisen suuntaaminen tulisi tehdä Etelä-

Pohjanmaan korjausvelkakohteiden ja vähäliiken-

teisen tieverkoston priorisointi -raportin (2014) mu-

kaisesti. Reaaliaikaista tietoa alemman tieverkon 

täsmähoitotarpeista on jatkossa mahdollista saada 

havainnointia ja havaintojen käsittelyä automa-

tisoimalla (digitalisaatiokokeilut).  

 
Kehittäminen tapahtuu ELY:n tienpidon alueura- 

koiden sisällön ja vuorovaikutuksen edelleen kehit-

tämisen kautta. Kohdentamisen paras tietopohja on 

jatkuva vuorovaikutus haja-asutusalueella merkit-

tävimpiä kuljetusvirtoja synnyttävien yritysten 

kanssa. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää infor-

maation saatavuuteen. Uusien alueurakoiden kil-

pailutusten yhteydessä tulee harkita mobiilipalvelu-

jen käyttöönottoa, koska informaation saatavuu-

den parantamisella pystytään lisäämään matka-

aikojen ennakoitavuutta ja tietoa kuljetusten täs-

mällisyydestä. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota 

asiakkaiden suuntaan tehtävään perusteluinfor-

maatioon. Tieto siitä, miksi hoitoa priorisoidaan ja 

mitä ovat hoidon vaatimukset auttaa ymmärtä-

mään toiminnan tavoitteita ja tapoja. 

 
Kohdentamisen ohella on pystyttävä jatkuvasti vai-

kuttamaan nykyisen infrastruktuurin kunnon sekä 

hoidon ja ylläpidon turvaamiseksi tarvittavan rahoi-

tuksen nostoon. Tähän tuovat painetta myös ras-

kaan liikenteen mitta- ja massamuutosten aiheut-

tamat korjaustarpeet. Lisäksi ilmastonmuutoksen 

myötä jo lisääntyneet tulvat ja lauhemmat talvet 

aiheuttavat kunnossapidolle lisähaasteita ja lisära-

hoitustarpeita. 

 

 

Maantieverkon ohella yksityisteiden kunnossapi-

don taso tulee turvata lisäämällä tieisännöintipalve-

lujen käyttöä. Työssä on huomioitava paikalliset 

olosuhteet ja esim. liikenneturvallisuuden merkittä-

vä paraneminen. Avustuskohteiden priorisoinnissa 

tulee huomioida maantieverkkoa vastaavasti kes-

keiset matkat ja kuljetukset. 

 
Liikennepalvelut järjestettävä uudella tavalla 

 
Perinteisen joukkoliikenteen toimintaperiaatteet ja 

ansaintalogiikka eivät toimi enää haja-asutusalueilla, 

missä kysyntä on rajallista eikä ”massoja” ole. Kunnat 

ja ELY voivat tuottaa asiointiliikennettä jatkossakin 

vain erittäin rajallisilla resursseilla. Liikennepalvelut 

täytyykin tuottaa uusin tavoin, keinoina MaaS-

konseptiin kytkettävä kutsuohjattu palvelu-

aluekohtainen asiointiliikenne sekä yhteisöllis-

ten liikenneratkaisujen aktivoiminen. Asiointilii-

kennöinti on suunniteltava ja toteuttava ylikunnal-

lisina, kutsuohjattuina ja kaikille avoimina palve-

luina ja kytkeä se osaksi kaikkien hallintokuntien 

kuljetuksia. Liikennöinnissä huomioidaan normaalit 

asiointisuunnat ja toteutetaan palvelu reittisidon-

naisuuden sijasta palvelualuekohtaisena. Myös es-

teettömyysvaatimukset tulee asettaa etusijalle. 

 
Kuntien ja muiden toimijoiden on etsittävä aktiivi-

sesti keinoja ja toteuttamismalleja, joiden avulla yh-

teisöt (kylät) kykenisivät omaehtoisesti tuottamaan 

laadukkaita ja saavuttavia kuljetuspalveluja. 

Asukkaille tulisi antaa mahdollisuus konseptoida ja 

järjestää itse kylätasolla omat asiointiliikennerat-

kaisunsa, mikäli niillä täydennettäisiin tai korvat-

taisiin kunnan ostamaa liikennettä. Ruotsissa ko. 

malli on jo käytössä. Mallilla on mahdollista saada 

aikaiseksi itsensä kustantava asiointiliikenne. Asi-

ointiliikenteen kytkeminen osaksi MaaS-palveluja 

helpottaa kannattavan liikenteen synnyttämistä. 

Esimerkkejä ratkaisuista ovat kylien asukkaiden 

omaehtoiset kimppakyyti- ja kyläbussipalvelut. Tu-

leva liikennekaari helpottaa uusien liikenteen pal-

velumallien kokeilua ja käyttöönottoa entisestään. 

Palveluja tulee pilotoida sekä monistaa ratkaisuja 

muualle maakuntaan. 
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Hajarakentamisen vaikutukset suuria 

 
Hajarakentaminen vaikuttaa merkittävästi liikenne- 

järjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle asetet-

taviin vaatimuksiin. Liikennejärjestelmän kestävyy-

den kannalta olisi paras, mikäli maakuntakaavoi-

tuksen yhteydessä pystyttäisiin määrittelemään 

maakunnalliset hajarakentamisen periaatteet 

rakennemallityön kautta. Periaatteiden määrittelyn 

ohella on hyvä tuoda tietoa asumisen sijaintipaikko-

jen valinnan merkityksestä liikkumiseen, esimer-

kiksi haja-asutusalueella asuvien kannalta monesti 

kohtuuttoman pitkiin koulukyyteihin. Toisaalta maa-

kunnassa tulisi määritellä turvallisten ja matka-

ajoiltaan kohtuullisten koulukyytien periaatteet. 

 
Sähköiset palvelut ja tietoliikenneyhteyksien toi-

mivuus erityisen tärkeää haja-asutusalueilla 

 
Tietoliikenneyhteyksien toimivuus vaikuttaa liikku-

mistarpeisiin sekä yritysten toimintaedellytyksiin. 

Laajakaistaverkkohankkeiden toteuttamiseen on 

saatava lisää vauhtia, myös yritysten tarpeet huo-

mioon ottaen. Hankkeiden markkinaehtoinen toteut-

taminen ei ole aina riittävän nopeaa, minkä vuoksi 

on syytä kartoittaa mahdollisuudet tukea hankkeita 

nykyistä monipuolisemmin keinoin. Pidemmällä 

tähtäimellä on edistettävä uusimpien teknologioi-

den nopeaa käyttöönottoa. Yhteyksillä luodaan 

mahdollisuudet sähköisten palvelujen todelliselle 

hyödyntämiselle. Kuntien ja eri viranomaistahojen 

tulee edistää ja pilotoida sähköisten palvelujen 

käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla. 

Kuljetusten yhdistelyllä kannattavuutta 

 
Haja-asutusalueen henkilö- ja tavarakuljetukset 

tulisi pystyä yhdistelemään kustannustehok-

kaammin. Haja-asutusalueen kuljetukset hoidetaan 

nykyisin vielä turhaan yksittäisinä ja peräkkäisinä 

kuljetuksina, vaikka potentiaalia kuljetusten yhdis-

tämiseen jo olisi. Haja-asutusalueiden tavarakulje-

tusten asiakastarpeisiin pohjautuvia yhteistyö- ja 

toimintamalleja tulisikin lähteä kehittämään ja pilo-

toimaan ennakkoluulottomasti, koska vain näin 

voidaan kuljetusten kustannustehokkuutta lisätä. 

Kehittämistyössä on lisäksi huomioitava mahdolli-

suudet yhdistää tavarakuljetukset henkilökuljetus-

ten kanssa. Pilottien käynnistämiseen tarvitaan kun-

tien liikkeellepanovoimaa, mutta itse hanke voi läh-

teä liikkeelle esim. seudullisten elinkeinoyhtiöiden 

kautta tai yritysvetoisesti. 

 
Puu- ja bioterminaaliverkkoa kehitettävä 

 
Tulevaisuudessa bioenergiakuljetukset tulevat li-

sääntymään myös Etelä-Pohjanmaalla. Suurelta 

osin haja-asutusalueille sijoittuvan bio- ja puun-

kuormauspaikkaverkoston priorisoitu kehittäminen 

on tärkeää pitää liikkeellä. Mahdolliset kuljetus-

virtamuutokset, kuten Äänekosken biotuotetehtaan 

vaikutus, tulee huomioida bio- ja puunkuormaus-

paikkaverkostossa. 
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2.3.6 Pitkät ylimaakunnalliset matkat ja kuljetukset 
 

Pitkät ylimaakunnalliset matkat ja kuljetukset on 

käsitelty erikseen, koska niiden merkitys on Etelä- 

Pohjanmaan kannalta erittäin suuri – koskien maa- 

kunnan saavutettavuutta sekä maakunnan logistisen 

aseman hyödyntämistä. Ylimaakunnallisten matko-

jen ja kuljetusten merkitys on nostettu myös 

maakuntasuunnitelmassa esille. 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suurimmat 

erot seuraavia: 

- Etelä-Pohjanmaan kaukoliikenneyhteydet ovat jo 

nykyisin joustavia ja kaupunkien väliset yhteydet 

nopeita. Erityisesti pääradalla ja Vaasan radalla 

on kuitenkin pullonkauloja, joiden poistaminen 

lisäisi mahdollisuuksia yhteyksien nopeutta-

miseen ja vuorotarjonnan kehittämiseen. Kas-

kisten radan hankearvionnin selvitys ja alueta-

louteen kohdistuvien vaikutusten arviontityö on 

valmistunut 2017. Vaihtoehtoina ovat radan pe-

rusparannus (noin 122 M€), tehostettu kunnos-

sapito (noin 22 M€) ja radan sulkeminen liiken-

teeltä. Säännöllinen reittiliikenne Seinäjoen len-

toasemalta päättyi vuonna 2013 ja charter-

lennot vuonna 2015. Tällä hetkellä lentoasema 

palvelee lentoliikennettä tarpeen mukaan.  

- Joukkoliikenneyhteys on kaikilla keskeisillä yh-

teysväleillä nopeampi kuin vastaava henkilöau-

tomatka. Matkaketjut matkan alku- ja loppu-

päässä eivät ole kuitenkaan sujuvia. Liityntälii-

kenteessä ja -pysäköinnissä on puutteita. Lip-

putuotteet eivät ole yhteiskäyttöisiä ja infor-

maation taso on puutteellinen. 

- Opiskelijoiden tarpeita vastaavat riittävät 

kaukoliikenneyhteydet toteutuvat pääosin suo-

raan kuntakeskuksesta tai liityntänä Seinäjoen 

kautta. Poikkeuksina ovat Evijärvi, Karijoki ja 

Lappajärvi. 

- Pääradan kapasiteettiongelmat Seinäjoelta ete-

lään aiheuttavat ongelmia sekä matkoille että 

kuljetuksille. Kehityskäytävällä Kauhajoki–

Seinäjoki–Kauhava sijoittuvilla valtatiellä 19 ja 

kantatiellä 67 on merkittäviä palvelutasopuuttei-

ta. 

- Kuljetusten tyhjänä ajon osuus on suurempi kuin 

koko maassa keskimäärin. 

- Poikittaiset päätieyhteydet etenkin Jyväsky-

lään, mutta osin myös Vaasan suuntaan ovat 

huonoja (vt 18) 

- Maakunnassa tiekuljetukset ovat määräävässä 

roolissa. Tuotekuljetusten junalastaukset eivät 

ole mahdollisia maakunnan alueella, osin ope-

raattorin toiminnasta johtuen. 

- Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen on 

edennyt ja yritysten sijoittuminen alueelle on 

mahdollistunut. Alueen arvioidaan lisäävän kul-

jetuskäytävien käyttöä. Kansainvälisiä kulje-

tuskäytäviä ei juurikaan hyödynnetä eikä logis-

tiikkayhteistyötä tehdä vielä riittävästi. 

- Vaasan sataman laivaliikennepalveluita on kehi-

tetty, mutta tavara- ja henkilöliikenteeseen 

suunnitellun laivan hankinta on vasta etene-

mässä. Yhteydet satamiin ovat osin puutteelli-

sia (Kaskisten rata / radan kunto on heikko, 

Vaasan rata / kohtaamispaikka puuttuu, mikä 

edistäisi joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen 

parempaa toimivuutta). 
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Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Joukkoliikenteen potentiaali hyödynnetään te-

hokkaammin 

 
Nopeita pääradan junayhteyksiä kehitetään 

edelleen. Vuorotarjonnan kehittämisessä on huo-

mioitava liitynnät työmatkoja palveleviin kansain-

välisiin lentoliikenteen jatkoyhteyksiin, erityisesti 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tarve on lisääntynyt 

Seinäjoen lentoaseman toimintakonseptin muutok-

sen myötä. Rinnalla on varmistettava toimivat liityn-

täyhteydet lähempänä sijaitseville Vaasan ja Tam-

pere-Pirkkalan lentoasemille. Etenkin Vaasan 

suunnan yhteyksien merkitys on kasvanut, koska 

välimatka on lyhyt, Vaasan lentoaseman vuorotar-

jonta hyvä ja Seinäjoelta on suora kutsubussiyhte-

ys lentoasemalle. Myös uusia työmatkojen lippu-

tuotteita tulee ottaa käyttöön Vaasan, Kokkolan ja 

Tampereen suunnan yhteyksissä, mahdollisesti 

osana kehitettäviä uusia liikkumisen palveluita. 

Seinäjoen lentoasemaa kehitetään jatkossa eri-

tyisesti tarpeen mukaan aukiolevana lentoasema-

na, jolla kaupalliselle ja yksityiselle lentoliikenteelle 

tuotetaan palveluita kysynnän mukaan. Kehittämi-

sessä on lisättävä yhteistyötä naapurikenttien 

kanssa. 

 
Pääradan ja Vaasan radan yhteyksien nopeut-

tamisen pullonkaulat tulisi poistaa. Pääradalla 

uusia kohtaamispaikkoja on rakennettava niille 

muutamalle osuudelle Seinäjoen ja Tampereen vä-

lillä, joissa valtaosa kohtaamisista tapahtuu. Vaa-

san radalla Tervajoen kohtaamispaikan rakentami-

nen on toteutettava ensi tilassa. Nämä toimenpi-

teet nopeuttavat yhteyksiä ja mahdollistavat vuoro-

tarjonnan kehittämisen.  

 
Seinäjoen työssäkäynti- ja työmatkavyöhykkeil-

lä kehitetään raideliikennettä keskeisenä joukko- 

liikenteen kulkumuotona. Seinäjoen asema pää-

radan varrella antaa tähän mahdollisuuksia – sa-

moin Vaasan suunnan raideyhteys. Vaasan suun-

nan vuorotarjontaa rajoittaa kuitenkin vielä em.  

 

 

Kuva 11. Työssäkäynti- ja asiointivyöhykkeet Seinäjoelta. Määrät (milj.) tarkoittavat matkoja molempiin suuntiin yhteensä. 
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kohtaamispaikan puute. Kohtaamispaikan toteutta-

misen myötä pystytään tarjoamaan lähekkäin sijait-

sevien Seinäjoen ja Vaasan maakuntakeskusten 

välillä molempiin suuntiin hyvin toimivat työmat-

kayhteydet. Aamujuna lisävuorona Seinäjoelta 

Vaasaan on toteutunut vuoden 2017 alussa. Yhtey-

det palvelisivat osittain myös Vaasan lentoaseman 

liityntäliikennettä.Vuonna 2016 alkoi suora bussiyh-

teyskokeilu Seinäjoelta Vaasan lentoasemalle ja 

takaisin. 

 
Junaliikenteen vuorotarjonnan kehittämisen rinnal-

la tulee kehittää juna- ja linja-autoliikenteen yh-

teiskäyttöisiä lipputuotteita ja informaatiota ottaen 

huomioon valtakunnallinen ja uusien liikkumispal-

velujen kehitys. Yhteiskäyttöisyys mahdollistaisi 

mm. välin Seinäjoki-Vaasa joukkoliikenteen houkut-

televuuden parantamisen jo ennen kohtaamispai-

kan rakentamista. Yhteysvälin juna- ja linja-

autoliikenteen erilaisella profiloinnilla pystyttäisiin 

kokonaismatkustajamäärää kasvattamaan. Yhteis-

käyttöisyyttä on kokeiltava myös pääradan sekä 

Haapamäen radan suuntaisessa liikenteessä. 

Haapamäen radan henkilöliikenteen jatkuvuus on 

turvattava mm. kehittämällä markkinointia ja tiedot-

tamista sekä varmistamalla radan varren asemien 

toiminta. Pitkällä tähtäimellä tulisi tavoitella Haa-

pamäen radan sähköistystä. 

 
Opiskelumatkoja palvelevia kaukoliikenteen 

matkaketjuja kehitetään perjantain ja sunnuntain 

yhteyspuutteiden osalta sovittamalla ne pääradan 

vuorotarjontaan. Laajemmin liityntäliikenteen ja -

pysäköinnin tarpeita on selvitettävä erillisessä 

maakunnallisessa selvityksessä ottaen huomioon 

erityisesti Seinäjoen matkakeskuksen kautta kul-

kevien matkaketjujen tarpeet (mm. liityntä-

pysäköinti) sekä pääradalla sijaitsevien Kauha-

van, Lapuan ja Parkanon asemien toiminnan jatku-

vuuden ja liityntäpysäköinnin turvaaminen. Kauha-

van ja Lapuan asemat ovat maakunnan pohjoisten 

ja Parkanon asema eteläisten osien kannalta tär-

keitä. 

 
Maakuntarajan ylittävän linja-autoliikenteen 

nykyisen tason turvaaminen on oleellista varsin-

kin Etelä-Pohjanmaalta Keski-Suomeen sekä 

Pirkanmaalle suuntautuvien yhteyksien osalta. 

 
Liikenne- ja kuljetuskäytäviä kehitetään vaiheittain 

 
Etelä-Pohjanmaan yhdyskuntarakenne säteittäisine 

pääväylineen (päätiet ja radat) asettaa suuria haas-

teita pääväylien ylläpidolle ja kehittämiselle. 

Asiakastarpeita vastaavan riittävän palvelutason 

turvaamisen merkitys korostuu. Väylät kuuluvat 

suurelta osin ylimaakunnallisiin liikenne-/kuljetus- 

käytäviin ja niiden kehittäminen kytkeytyykin osaksi 

laajempia tarkasteluja. Väylien merkitys Etelä-

Pohjanmaan ylimaakunnallisten matkojen ja kulje-

tusten hoitamisessa on suuri. Erityisesti korostuu 

Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-kehityskäytävän ja 

Seinäjoki–Tampere-kehityskäytävän (Suomi-

käytävän) kehittäminen osana laajempaa Helsinki–

Tampere–Seinäjoki–Oulu-yhteysväliä sekä poikit-

taisyhteyden Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä nousevaa 

merkitystä.  

 
Konkreettisten ja pitkäjänteisten kehittämispolkujen 

toteuttamiseksi esitetään laadittujen liikennejär-

jestelmätasoisten kehittämisselvitysten toimen-

piteiden edistämistä: 

- pääradan välillä Seinäjoki-Tampere parantamis-

toimenpiteet (Päärata Hki–Tornio esiselvitys 

2016)  

- Valtatie 3 Tampere-Vaasa -

kehityskäytäväselvityksen (2015) 1. vaihe 

- Kauhajoki-Kauhava -palvelutasoselvityksen 

(2014) toimenpiteet (vt 19 ja kt 67) 

- Vaasa-Seinäjoki -kehityskäytäväesiselvityksen 

(2015) ja Ähtäri–Multia aluevaraussuunnitel-

man (2012) toimentpiteet (Vaasan rata, vt 18) 

 
 

 

  

Kuva 12. TEN-T-verkko. 
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Seinäjoki-Vaasa-liikennekäytävän merkitys on 

kasvussa. Kaupungit muodostavat yhä kiinteäm-

män yhteistoiminta-alueen. Pendelöinti on jo ny-

kyisin vilkasta ja maakuntakeskusten välinen 

etäisyys suhteellisen lyhyt. Viiden kilometrin sä-

teellä radasta asuu yhteensä noin 124 000 asu-

kasta. Tarvetta on em. juna- ja linja-autoliikenteen 

lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden sekä Tervajoen 

ja muiden mahdollisten kohtaamispaikkojen ja tä-

tä kautta vuorotarjonnan kehittämisen ohella val-

tatien 18 liikenneturvallisuuspuutteiden korjaami-

selle sekä ratayhteyden tasoristeysten poistolle ja 

rakenteen parantamiselle (mm. routavauriot) ja tä-

tä kautta junayhteyden nopeuttamiselle. Ratayh-

teyden merkitys osana Vaasa-Jyväskylä-yhteyttä 

on huomioitava laajemmin. Lisäksi tulee selvittää 

valtatien 18 Seinäjoki - Ähtäri- Jyväskylä vaiheittain 

parantamismahdollisuudet. 

 
Samoin on selvitettävä parantamismahdollisuudet 

niiden maanteiden osalta joilla on merkittäviä pit-

kämatkaisia maakunnan läpi kulkevia kuljetuksia. 

Kuljetukset suuntautuvat suurelta osin Etelä- ja 

Länsi-Suomen solmupisteisiin (mm. satamiin) sekä 

itä- ja länsisuuntaisesti. 

 
Selvityksissä on tarkasteltava aidosti monipuolista 

keinovalikoimaa mukaan lukien em. joukkoliiken-

teen ja uusien liikkumispalvelujen kehittämisen 

antamat mahdollisuudet sekä kunnossapidon 

merkitys palvelutason turvaajana. Toimenpiteiden 

kohdentamisessa tulee huomioida kriittiset palve-

lutasotekijät, mm. liikenneturvallisuus sekä elin-

keinoelämän kuljetusten kustannustehokkuus ja 

häiriöttömyys. 

 
Elinkeinoelämän kilpailukykyä tuetaan sujuvien kul-

jetusten avulla 

 
Pääväylien vaiheittaisella kehittämisellä varmiste-

taan kuljetusten kannalta riittävät ja toimivat yh-

teydet maakunnasta kaikkialle maahan. Samalla 

maakunnan yritysten kilpailukykyä pyritään vahvis-

tamaan yritysyhteistyötä lisäämällä. Yhteistyön 

kautta kuljetusten yhdistelymahdollisuuksia on 

mahdollista parantaa ja tätä kautta vähentää tyhjänä 

ajamisen osuutta. Tyhjänä ajamisen vähentäminen 

aikaansaa kustannussäästöjä sekä tukee vihreiden 

arvojen mukaista toimintaa vähentämällä turhaa 

liikennettä. 

Eri kuljetusmuotojen kilpailutilanteen turvaamisella 

hillitään kuljetuskustannusten nousua 

 
Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla tiekuljetukset 

ovat määräävässä roolissa. Eri kuljetusmuotojen 

tarkoituksenmukaiset käyttömahdollisuudet ja 

kilpailutilanne on turvattava pitkäjänteisesti. Rau-

tatiekuljetusten osalta kuljetuspalvelujen kehitty-

mistä on edistettävä elinkeinoelämän todellisten 

tarpeiden pohjalta ja näin mahdollistaa rautatie-

kuljetusten kulkumuoto-osuuden kasvattaminen. 

Rautatiekuljetusten hyödyntäminen on nykyisin 

melko vähäistä ja kehityssuunta on ollut mm. ope-

raattorin toiminnasta johtuen negatiivista. Tuotekul-

jetusten junalastaukset eivät ole mahdollisia maa-

kunnan alueella. Uusien tavaraliikenteen toimijoi-

den markkinoilletulo voi muuttaa tilannetta. Kehit-

tämisessä on huomioitava mahdolliset uudet kulje-

tusvirrat rataverkolla, esimerkiksi kaivosteollisuu-

teen ja raakapuukuljetuksiin liittyen. 

 
Erikoiskuljetusten turvaaminen ja HCT-rekkojen 

riittävän kattavien reittien määrittäminen on tärkeä 

osa elinkeinoelämän sijoittumismahdollisuuksien 

ja kilpailukyvyn turvaamista. Kuljetusten enna-

kointi ja turvaaminen luo varmuutta yritysten toi-

minnalle. 

 
Elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien paran-

taminen kansainvälisten kuljetuskäytävien kautta 

 
Eri kuljetusmuotojen yhdistelyä kehitetään elinkei-

noelämän tarpeiden pohjalta. Toteutuksessa 

oleva Roveksen logistiikka-alue luo hyvät mahdol-

lisuudet eri kuljetusmuotojen yhdistämiselle. Ro-

veksen logistiikka-alue mahdollistaa logistiikkatoi-

mintojen keskittämisen, logistisen yhteistyön lisää-

misen sekä kansainvälisten kuljetuskäytävien laa-

jan hyödyntämisen. Myös Seinäjoen lentoase-

man kehittäminen tavaraliikenteen kenttänä vahvis-

taisi logistiikka-alueen kehittymispotentiaalia. 

 
Kansainvälisten kuljetuskäytävien kautta koko maa- 

kunnan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia 

voidaan pitkällä tähtäimellä pyrkiä parantamaan. 

Tällä hetkellä kansainvälisiä kuljetuskäytäviä ei juuri 

hyödynnetä. Tietoisuus käytävistä ja niiden hyödyis-

tä elinkeinoelämän keskuudessa on heikkoa. Tietoi-

suutta tulee lisätä käytävien markkinointia tehosta-

malla. Maakunnan keskeisten toimijoiden on osal-

listuttava kuljetuskäytävien kehittämistyöhön. Ke-

hittämistyötä tulee tehdä yhdessä naapurimaakun-

tien kanssa, jotta varmistetaan toimenpiteiden tar-

koituksenmukaisuus ja vaikuttavuus koko kuljetus-

käytävän osalta. 
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Pohjanmaan satamien kilpailukyky tärkeää myös 

Etelä-Pohjanmaan kannalta 

 
Pohjanmaan satamilla on omat vahvuutensa ja 

erikoistumisalansa. Laivayhteyksien kehittämistä 

on edistettävä ja varmistettava jatkuvat, luotettavat 

yhteydet Kaskisista ja/tai Vaasasta Ruotsiin ja 

edelleen muualle maailmaan. Lisäksi palveluta-

soltaan riittävät tie- ja raideyhteydet Pohjanmaan 

satamiin tulee varmistaa. Tällä hetkellä yhteydet 

etenkin Kaskisten satamaan ovat osin puutteellisia. 

Vaasan satamaraiteen kunnostus on tekeillä / teh-

ty. 

 

Kaskisten radan liikennöitävyys on turvattava. 

Em. toimenpiteet ovat tärkeä osa kansainvälisten 

itä-länsisuuntaisten kuljetuskäytävien kilpailukykyi-

syyden parantamista. Toimenpiteiden rahoitusjär-

jestelyvaihtoehtoja tulee tutkia entistä laajemmin. 

 
Satamayhteyksien osalta on varmistettava jatku-

vasti palvelutasoltaan riittävät yhteydet myös Tu-

run, Porin, Rauman, Kristiinankaupungin, Kokko-

la–Pietarsaaren ja Vuosaaren satamiin. Edellä 

mainittujen yhteyksien ohella on huomioitava kan-

tatien 44 merkitys Länsi-Suomen satamiin johtava-

na yhteytenä. 

 

 

 

Kuva: Laura Syväoja 
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2.3.7 Yhteistyö ja toimintamallit 
 
 

 

Verrattaessa tavoitetilaa nykytilaan ovat suurimmat 

erot seuraavia: 

- Maakunnassa toimii vuoden 2015 alussa aloit-

tanut maakunnallinen liikennejärjestelmätyö-

ryhmä. Toimintansa on aloittanut myös ylimaa-

kunnallinen liikennestrategiaryhmä.  

- Muita toimivia liikennesektorin työryhmiä on 

vain vähän (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

vetämä maakunnallinen joukkoliikennetyöryh-

mä ja yksittäisiä kuntakohtaisia liikenneturvalli-

suustyöryhmiä). Toimintoja ei ole yhteensovitet-

tu. Väyläkohtaisia hankkeita ajavat yhdistykset 

kokoontuvat säännöllisesti (esim. vt 18 -ryhmä 

ja päärataryhmä). 

- Liikenteen ja maankäytön suunnittelun kytkentä 

toimii kohtuullisesti suurimmissa kaupungeissa 

sekä maakuntatasolla. MALPE-yhteistyötä pa-

rantaa ja aktivoi seutukunnallisten lj-työryhmien 

aktiivisempi yhteistyö, Etelä-Pohjanmaan vai-

hemaakuntakaava II (kauppa, liikenne ja kunta-

toiminnot, 2016) ja sen suunnittelumääräykset 

maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisesta, 

Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuskuva 2040 

(2016) sekä rakennemalliselvitys (2017). Jat-

kossa yhteistyötä lisää myös SOTEMAKU-

uudistus palvelujen, liikenteen ja elinkeinojen 

osalta. 

- Päätöksentekijät ymmärtävät yleisellä tasolla 

liikennejärjestelmän kehittämisen merkityksen, 

mutta huomio kiinnittyy suurelta osin pelkästään 

suurinvestointeihin. 

- Liikennejärjestelmätyössä ovat mukana lähinnä 

vain teknisen puolen edustajat ja kaavoittajat 

(joukkoliikennepuolta lukuun ottamatta). 
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Kuva 13. Ehdotus liikennejärjestelmätyön organisaatio-
kaavioksi 

 

Tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavin 

toimenpitein: 

 
Lisää yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa 

 
Liikennejärjestelmätyön haasteet ja tarpeet eivät ra-

joitu yhden maakunnan sisälle. Käsittelemällä liiken-

teen ja maankäytön asioita maakuntaa laajemmalla 

tasolla saadaan kehittämiseen ja edunvalvontaan 

lisää voimaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

ja kolmen maakunnan muodostaman liikennestra-

tegiaryhmän tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja 

edunvalvontaa isommissa ylimaakunnallisissa 

hankkeissa ja yleisesti liikenne- ja maankäyttöasi-

oissa. Lisäksi on harkittava, onko alueilla tarvetta 

Länsi-Suomi-tasoisen yhteistyön käynnistämiseen. 

Ylimaakunnallisen toiminnan tehokkuus edellyttää 

selkeiden toiminnan tavoitteiden ja toimintamallien 

määrittämistä. 

 

Maakunnan sisäistä liikennejärjestelmätyötä kehi-

tettävä 

 
Eri aluetasoilla toimivien liikennetyöryhmien tehtä-

vänä on varmistaa tässä suunnitelmassa ja sen poh-

jalta laadittavassa aiesopimuksessa esitettävien 

toimenpiteiden suunnitelmallinen ja priorisoitu 

edistäminen, vastata aiesopimuksen ajantasaise-

na säilyttämisestä sekä tuottaa aineistoa maakun-

nalliselle edunvalvonnalle. Lisäksi Etelä-

Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmän ja yli-

maakunnallisen strategiaryhmän sekä seudullisten 

lj-työryhmien tulee SOTEMAKU-uudistus huomi-

oon ottaen koordinoida maakunnassa tehtävää lj-

työtä sekä maakunnan sisällä että osallistumista 

maakuntien väliseen, valtakunnalliseen ja kan-

sainväliseen yhteistyöhön. Toiminnan tehokkuus ja 

suunnitelmallisuus varmistetaan vuosisuunnittelulla 

sekä vaikuttavuuden seurannalla. Toimintaan osal-

listuvat maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja Liikenne-

viraston edustajat. Maakunnallisessa ryhmässä on 

mukana elinkeinoelämän vahva edustus (kauppa-

kamarit ja yrittäjäjärjestöt). 

P
Ä
Ä
TÖ

K
SEN

TEK
O

 

Ylimaakunnallinen  
liikennejärjestelmätyöryhmä 

• ELY-keskuksen ja kolmen maakuntaliiton yhteistyön ja edunvalvonnan kehittäminen: isot 
liikennehankkeet, strategiset kehittämisohjelmat ja maakuntien näkemysten yhteensovitta-
minen 

• Linkittyminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön 

 

Etelä-Pohjanmaan joukkoliikennetyöryhmä 
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Maakuntatasolla jatkaa toimintaansa myös maa-

kunnallinen joukkoliikennetyöryhmä, joka käsittelee 

joukkoliikenneasioita liikennejärjestelmätyöryhmää 

tarkemmin. Pidemmällä tähtäimellä on kuitenkin 

selvitettävä mahdollisuudet yhdistää joukkoliiken-

netyöryhmän toiminta osaksi maakunnallista lii-

kennejärjestelmätyöryhmää. 

 

Eri seutukunnille esitetään perustettavaksi pää-

osin kuntien edustajista koostuvat seudulliset lii-

kennetyöryhmät, jotka käsittelevät liikenneasioita 

kokonaisvaltaisesti liikenneturvallisuusasiat mu-

kaan lukien. Jokaista seudullisia ryhmää on hyö-

dynnettävä eri hallintokuntien liikenneasioita yhtei-

sesti käsittelevänä ryhmänä, jolloin ne voivat tar-

vittaessa korvata myös kuntakohtaisia liikennetur-

vallisuusryhmiä. Hyvin toimivia nykyisiä kuntakoh-

taisia ryhmiä ei ole kuitenkaan syytä lakkauttaa.  

 
Seudullisissa ryhmissä korostuu erityisesti strate-

giatyön ja arkityön linkittäminen sekä alueelliset 

tarpeet. Jäsenet ovat suurelta osin kuntaedustajia, 

joille on tärkeää se, että toiminnasta on hyötyä 

myös jokapäiväisen toiminnan suunnittelussa ja 

kohdentamisessa sekä esim. kuntien välisen yh-

teistyön kehittämisessä. Tätä kautta myös toimin-

nan tehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Myös yrit-

täjiä ja yritysjärjestöjen edustajia tulisi olla mukana. 

Toiminnan kehittäminen ja ulottaminen kattamaan 

entistä monipuolisempia keinovalikoimia ja toimijoi-

ta tulee vaikuttamaan myös työryhmien kokoon-

panoon. Teknisen puolen edustajien ohella ryh-

miin tarvitaan laajempaa asiantuntemusta. SOTE-

MAKU-uudistus tulee lisäämään teknisen sektorin 

painoarvoa kunnissa sekä lisää samalla yhteistyön 

kehittämisen merkitystä. 

 

Toiminta perustuu liikennejärjestelmäsuunnitelman 

linjauksia ja konkreettisia toimenpiteitä seutu- ja 

kuntatasolle vievään vuosikohtaiseen suunnitte-

luun, huolelliseen kokousten valmisteluun ja vai-

kuttavuuden seurantaan. Apuna käytetään tarvit-

taessa ulkopuolista ostopalveluna hankittavaa 

valmistelutyövoimaa. Seutu- ja kuntakohtaisen 

suunnittelun kautta tulisi liikennejärjestelmän ke-

hittämispainotukset viedä myös kuntakohtaisiin 

strategioihin saakka. Muutoin niiden toteuttaminen 

jää puolitiehen ja irralliseksi. 

 
Liikennejärjestelmän tilan seuranta käynniste-

tään osana jatkuvaa työtä etenkin maakuntatasol-

la. Tarvittava toimintaympäristön seuranta ja siihen 

reagointi liitetään muuhun maakunnan strategiseen 

kehittämiseen. Strategiatyössä korostuvat yhteis-

työn kehittäminen ja kansainvälisten sekä ylimaa-

kunnallisten yhteyksien tarpeiden yhteensovittami-

nen ja priorisointi. Liikennejärjestelmän tilan seu-

rantaa ja sen indikaattoreita kehitetään valtakunnal- 

lisen kehityksen tahdissa, koska näin esim. indikaatto-

reihin saadaan vertailtavuutta. Liikennejärjestelmän ti-

laa seuraa aktiivisesti myös maakunnan lj-työryhmä 

oman hyväksytyn toimintasuunnitelmansa pohjalta, 

mikä otetaan huomioon liikenneasioiden kehittämises-

sä ja maankäytössä. 

 

Kytkentää alueidenkäytön ja palvelujen suunnitte-

luun kehitettävä voimakkaasti 

 
Alueiden käytön, palvelujen ja liikenteen suunnittelun ja 

toteutuksen yhteensovittamiselle on löydettävä eri 

suunnittelu- ja päätöksentekotasoille sopivat, alueelli-

set erityispiirteet huomioivat toimintamallit. Seutu-

jen välillä on tässä selviä eroja ja mallit tuleekin määri-

tellä heti seudullisten ryhmien toiminnan käynnis-

tyttyä. Maakuntatason koordinointi tehdään maakunnal-

lisen lj-työryhmän toimesta. Haasteena on se, että kaikki 

osapuolet eivät välttämättä näe yhteistyötä ja yhteenkyt-

kentää tarpeellisena. Päätöksentekijöiden sitouttaminen 

yhteistyöhön on tarpeen. Maakunnallinen lj-työryhmä 

voi toimia myös asiantuntijana esimerkiksi maakunta-

kaavoitusta osaltaan ohjaavana elimenä. 

 
Seudullista rakennemallityötä voidaan käyttää seudul-

lisen yhteensovittamisen taustana. Seinäjoen seudulta 

on tehty rakennemallitarkastelu; jatkossa on harkittava 

seuduittain, onko vastaavantyyppiselle mutta kevyem-

mälle tarkastelulle tarvetta. Samalla tulisi selvittää 

myös palveluverkon kehitysnäkymät, jotta liikenteelli-

set asiat voitaisiin ottaa myös palveluverkkotarkaste-

luissa riittävällä tasolla huomioon. Maakunnassa tulisi 

tarkistaa systemaattisesti myös maankäytön suunnitel-

mien ja palveluverkon ratkaisujen liikennejärjestelmään 

kohdistuvat vaikutukset. 

 
Myös kuntatasolla on etsittävä uusia keinoja niin kuntien 

kaavoituksen sekä katu- ja liikennesuunnittelun vuoro-

vaikutuksen kuin laajemmin esim. palvelujen suunnitte-

lua koskevan vuorovaikutuksen suhteen. Keinot eivät 

ole monimutkaisia; tarvitaan vain halua ja näkemystä ot-

taa eri sektorien näkemykset ja vaikutukset vahvemmin 

huomioon. 
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Vuorovaikutusta lisättävä 

 
Liikennejärjestelmää koskevan asiakas-, yritys- ja 

sitouttavan päätöksentekijävuorovaikutuksen or-

ganisointi ja vuosikohtainen suunnittelu on niin 

tiedonsaannin kuin toimenpiteiden vaikuttavuuden 

ja hyväksyttävyyden kannalta erittäin tärkeää. 

Keinot ja toimenpiteet ovat eri suunnittelutasoilla 

erilaisia, mutta keskeistä on päästä aidosti osal-

listavampaan suunnitteluun ja jatkuvaan yh-

teistyöhön kaikilla tasoilla. Koordinointi- ja kehit-

tämisvastuu vuorovaikutuksesta on maakunnalli-

sella liikennejärjestelmätyöryhmällä. 

 
Päätöksentekijöiden suhteen tehtävä vuorovaikutus 

ja merkittävien linjausten hyväksyttäminen on eri-

tyisen tärkeää, koska ilman päättäjien vahvaa tah-

totasoa eivät toimenpiteetkään toteudu. Uudet mallit 

edellyttävät myös vahvempaa perusteluviestintää ja 

uusia vuorovaikutustapoja. Päätöksiä tulee hakea 

ns. keihäänkärjillä, ei isolla strategiamassalla. 

Huomioitavaa on monesti myös kiinnostuksen 

kohdistuminen pelkkiin isoihin hankkeisiin, vaikka 

niiden käynnistäminen on koko ajan vaikeutumas-

sa. Tarvitaankin pienten tehokkaiden toimenpitei-

den parempaa perusteluviestintää. Miten ideat ja 

mallit myydään ja miten hyvin sitouttaminen hoide-

taan? 

 
Yhtenä keinona voidaan harkita myös maakunta-

tasoa laajemman määrävuosittaisen Länsi-

Suomen tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lii-

kennefoorumin tai -työpajan järjestämistä. Uudet 

osapuolet tulisi kutsua mukaan näihin liikenneai-

heisiin työpajoihin - tavoitteena konkreettinen yh-

dessä tekeminen yli hallintokuntarajojen. 
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3. TOIMENPIDEOHJELMA 

3.1 Valtakunnan tasolla edistettä-

vät kärkihankkeet ja toimenpiteet 
 

Suurten eduskunnan päätöksellä rahoitettavien 

nimettyjen investointien toteuttamismahdollisuudet 

ovat vaikeutuneet. Maakunnassa on pystyttävä 

priorisoimaan maakunnan kannalta keskeisimmät 

ja vaikuttavimmat kärkihankkeet selkeään kiireelli-

syysjärjestykseen. Priorisoinnin on oltava lä-

pinäkyvää ja perustua tavoiteasetteluun ja määri-

teltyihin kehittämislinjauksiin sekä riittäviin selvityk-

siin, vaikutusarviointeihin ja vertailuihin. Vain riittä-

vällä priorisoinnilla on mahdollista saada vaikutta-

vuutta kärkihankkeiden edunvalvontaan ja edistä-

miseen. 

 

Huomattavaa on, että suuret investoinnit eivät ole 

ainoa vastaus maakunnan liikennejärjestelmän 

palvelutaso-ongelmiin. On tärkeää päästä toteut-

tamiskelpoisiin kehittämispolkuihin, joilla turva-

taan vaiheittain ja monipuolisella keinovali-

koimalla kysyntää vastaava riittävä palvelutaso – 

ja edetään systemaattisesti kohti tavoitetilaa. Maa-

kunnan kärkihankkeet toteuttavat tätä periaatetta 

ja ovat kaikki osa kehittyviä liikenne-

/kuljetuskäytäviä. Rinnalla on järjestelmällisesti 

edistettävä maakunnallisesti toteutettavissa olevia 

toimenpiteitä (kohta 3.2). 

 

Kärkihankkeet perusteluineen ja alustavine kehit-

tämispolkuineen sekä ensi vaiheessa käynnistet-

täviä lj-tasoisia jatkoselvityksiä koskevat alustavat 

suunnitteluperusteet on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 

 

 

 

 

Valtakunnan tasolla tehtäviä päätöksiä kaivataan 

alueellisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkö- 

kulmasta erityisesti seuraavista asioista: 

- Botnian-käytävään kuuluvan pääradan ja siihen 

liittyvien raskaan liikenteen runkoyhteyksien (vt 3 

ja vt 19) palvelutason nostamistoimenpiteistä 

- Uudesta raskaan liikenteen runkoyhteydestä 

(vt:n 18 Seinäjoki–Vaasa-yhteysvälin nosto I ko-

riin), samoin kaksoiskaupunki Seinäjoki–Vaasa-

alueen liikenneolojen ja –palvelujen sekä maan-

käytön kehittämisestä ja yhteensovittamisesta 

- Valtakunnallisen logistiikkakeskusverkoston kat-

tavuudesta ja priorisoinnista (ja mikä on Seinä- 

joen logistiikkakeskuksen rooli ko. verkostossa). 

- Satamayhteyksien merkityksestä ja tavoitel-

tavasta palvelutasosta liikenneyhteyksineen 

- Rahoitusresurssien niukkuus edellyttää hank-

keiden toteuttamiseksi uusien rahoitusmallien 

kehittämistä. Lisäksi tulisi määritellä, miten pien-

ten äkillisten tarpeiden rahoitusresurssit pys-

tytään turvaamaan. Laajemmin on vaikutettava 

perusväylänpidon rahoitustasojen nostoon 

- Liikenneturvallisuuden edistämisestä (esim. ratti- 

juopumusrajat, automaattisen nopeusvalvonnan 

laajentaminen kuntiin), ELY-keskuksen alueura- 

koiden sisältöjen ja vuorovaikutusmenetelmien 

kehittämisestä, rautatiekuljetuspalvelujen kehit-

tämisestä, joukkoliikenteen sekä henkilökulje-

tusten kehittämisen lainsäädännöllisten esteiden 

karsimisesta sekä laajemmin alueidenkäytön, 

palvelujen sekä liikenteen suunnittelun toimin-

tamallien kehittämisestä  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa toisaalta alueellista 

painetta asioiden edistämiseen, toisaalta mahdol-

listen päätösten nopeaa jalkauttamista alueelle. 
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Taulukko 1. Etelä-Pohjanmaan suurten investointien kärkihankkeet, kori I 
 

Valtakunnan tasolla päätettävät maakunnan kärkihankkeet 

 HANKEKORI I                                         PERUSTELUT 

Valtatien 19 ja kantatien 67 ke-
hittäminen osana Kauhajoki–
Seinäjoki–Kauhava-
kehityskäytävää 

Kehityskäytävä on koko maakunnan sekä sen yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannal-
ta keskeisin yhteysväli, jonka palvelutaso on liikennemäärien kasvun, joukkoliikenteen haas-
teellisen aseman sekä liikenneturvallisuuden heikentymisen myötä jatkuvassa laskussa. 
Palvelutasopuutteet koskevat erityisesti liikenneturvallisuutta, matka-aikojen ennakoitavuutta 
sekä kuljetusten kustannustehokkuutta ja häiriöttömyyttä. Kehityskäytävän varren maankäyt-
tö tulisi kytkeä myös paremmin nykyiseen liikenneverkkoon ottaen huomioon vaikutukset 
mm. joukkoliikenteen houkuttelevuuteen. Kauhajoki-Kauhava -palvelutasoselvityksessä 
(2014) määriteltiin vaiheittainen kehittämispolku, jonka pohjalta pyritään parantamaan en-
simmäisen, vuoteen 2025 mennessä toteutettavan vaiheen toimenpiteiden suunnitelmaval-
miutta prioriteetteina: 

 Vt 19 Seinäjoki–Lapua palvelutason parantaminen jo tehtyjen suunnitelmien pohjal-
ta 

Seinäjoki–Tampere-

ratayhteyden kehittäminen 

osana Botnian käytävää 

Pääradan Seinäjoki-Tampere yhteysväli on osa TEN-T-ydinverkkoon kuuluvaa Botnian 

käytävää. Yhteysvälin liikenteen merkitys on kasvussa nopean ratayhteyden tarpeen ko-

rostumisen sekä henkilöliikenteen ja kuljetusmäärien ennakoidun kasvun myötä. Palvelu-

taso ei tällä hetkellä vastaa tarpeita. Mahdollisuuksia olisi yhteysvälin matka-aikojen no-

peuttamiseen sekä laajemmin matka-aikojen ennakoitavuuden sekä samalla kuljetusten 

kustannustehokkuuden ja häiriöttömyyden parantamiseen. Ensisijaiset edistettävät toi-

menpiteet Seinäjoki-Tampere-välillä ovat: 

- pehmeikköjen parantaminen ja akselipainon nosto 25 tonniin  

- kaksoisraideosuudet; ensi tilassa aluevaraussuunnitelman laatiminen yhteistyössä Lii-

kenneviraston ja Pirkanmaan liiton kanssa (koko välin kaksoisraidesuunnittelu ensin) 

Valtatie 3 Tampere–

Jalasjärvi-Kurikka (yhteinen 

liikennekäytävä vt 3 / kt 67 

Kurikassa) 

Valtatien 3 palvelutasopuutteet kohdistuvat etenkin liikenneturvallisuuteen ja kuljetusten kus-

tannustehokkuuteen ja häiriöttömyyteen. Lisäksi maankäytön ja liikenneverkon yhteensovit-

taminen on osin puutteellista. Etelä-Pohjanmaan osalta kohteiden priorisointijärjestys on: 

- Jalasjärven liittymän parantaminen kevennettynä eritasoliittymänä 
- Ilmajoen ja Kurikan kohtien liittymäjärjestelyt (kt 67 ja Koskenkorva) 
- Koskuen ja Rajalanmäen ohituskaistat 

- Pidemmällä tähtäimellä Kurikan kohdan nelikaistaistaminen  

Valtatien 3 Tampere–Vaasa-välin palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys on valmistunut 

2015. Selvityksessä suunnitteluperusteita on arvioitu Etelä-Pohjanmaata laajemmalla tasol-

la. Selvityksen tuloksena on määritelty toimenpiteet yhteysväleittäin ja hankekorien sisältö 

sekä priorisointi. 

Seinäjoki–Vaasa-päätieosuus 
(vt 18) ja ratayhteys Seinäjoki–
Vaasa sekä kaksoiskaupungin 
Seinäjoki–Vaasa-alueen liiken-
neolojen- ja –palvelujen sekä 
maankäytön kehittäminen ja 
yhteensovittaminen 

 

Liikennekäytävän merkitys on kasvussa alueiden välisen vuorovaikutuksen kehittymisen 

myötä. Pendelöinti on jo nykyisin vilkasta ja maakuntakeskusten välinen etäisyys suhteelli-

sen lyhyt. Vaasan ja Seinäjoen alueet ovat nopeimmin kehittyviä alueita koko Suomessa. 

Visiona nähdään kaksoiskaupungin toteutuminen ja esim. yhteiset työmarkkinat. Ensisijai-

sena tavoitteena on laatia vt 18 Vaasa–Seinäjoki -kehittämissuunnitelma (meneillään) 

ja -yleissuunnitelma sekä edistää kehityskäytävän esiselvityksissä määriteltyjä pieniä 

toimenpiteitä. Kehityskäytävän Vaasa–Seinäjoki-selvityksessä (2015) ja matkaketjuselvi-

tyksessä (2016)  on esitetty vaiheistamattomia toimenpiteitä seuraaville osa-alueille: 

- Pelmaan liittymän (vt 16 / vt 18) parantaminen Ylistarossa ja muut tarpeelliset kohteet 

- Välillä Seinäjoki–Vaasa ohitusmahdollisuuksien parantaminen ohituskaistoin (2+2) 

- Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen (kuntien yhteiset yleiskaavat ja strategiat) 

- Tasoristeysten vähentäminen sekä puolipuomijärjestelyt, kohtaamisraide (Tervajoki), lai-

turirakenteet 

- Junaliikenteen ja aseman seutujen kehittäminen sekä joukkoliikenteen kehittäminen 

- Maanteiden liittymäjärjestelyt, kevyen liikenteen yhteydet 

- Linja-autoliikenteen, lento- ja meriliikenteen sekä maankäytön kehittäminen 

Jatkosuunnittelun suunnitteluperusteina on esiselvityksen linjausten lisäksi huomioitava 

pitkiä matkoja ja kuljetuksia koskevat palvelutasotavoitteet, aikaisemmin laadittujen liiken-

nemuotokohtaisten selvitysten kuvaukset palvelutasopuutteista ja kehittämismahdollisuuk-

sista, tavaraliikenteen toimintaedellytykset ja kehittämistarpeet sekä kaupunkien välisen 

vuorovaikutuksen tarpeet. Lisäksi on otettava huomioon uudet liikkumispalvelut. 
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Taulukko 2. Etelä-Pohjanmaan suurten investointien kärkihankkeet, kori II 
 

HANKEKORI II                                         PERUSTELUT 

Seinäjoki-Jyväskylä -

liikennekäytävä osana Keski-

Pohjolan kuljetuskäytävää (valtatie 

18 Seinäjoki-Ähtäri-Jyväskylä ja 

Haapamäen rata) 

Riittävän palvelutason turvaaminen pitkäjänteisesti ja kysyntään vastaten sekä kyt-

keminen maankäytön suunnitteluun. Ensisijaiset toimenpiteet: 

- Haapamäen radan henkilöliikenteen jatkumisen turvaaminen, pilotointi  

- Vt 18 lj-tason esiselvitys ja tiesuunnitelmat osa-alueittain ja tien parantaminen 

- Ähtäri-Multia-oikaisun toteuttaminen vaiheittain 

Kaskisten radan liikennöitävyyden 

(satamayhteyksien) turvaaminen 

 

 

 

 

Kaskisten radan ja Haapamäen 

radan pilotointi 

Kaskisten satamaan suuntautuvien kuljetusten riittävä palvelutaso on pystyttävä 

turvaamaan pitkäjänteisesti ja kysyntään vastaten ottaen huomioon rautatiekuljetuk-

sia käyttävien nykyisten asiakkaiden sekä radan varrelle esitettyjen kehittämishank-

keiden tuoma kasvupotentiaali. Radan hankearviointi koskien radan perusparannus-

ta ja tehostettua kunnossapitovaihtoehtoa sekä elinkeinoelämään ja aluetalouteen 

kohdistuvia vaikutuksia on tehty. Niiden pohjalta tehdään päätös toimenpiteistä. 

Uutena asiana on tullut esille mahdollinen kaasuveturilla hoidettava tavaraliikenne ja 

sen pilotointi. 

  

Haapamäen rataa ja Kaskisten rataa on mahdollisuuksia kehittää tavaraliikenteen 

ratoina mm. bioenergiakuljetukset, Roveksen logistiikka-alueen kuljetukset ja krii-

siajan tarpeet huomioon ottaen. Kaasuveturit voisivat liikennöidä molemmilla radoilla 

ja tavarankuljetusketjulla Kaskinen–Seinäjoki–Jyväskylä-välillä. Haapamäen radan 

henkilöliikenteen turvaaminen / kehittäminen ei ole edennyt ajatellulla tavalla, mutta 

kaasukäyttöiset kevyet henkilöliikenteen junat voivat edistää ratkaisun löytymistä / 

pilotointi. 

Kantatie 63 Evijärvi–Ina rakentami-
sen käynnistäminen (käynnistynyt) 

Tiesuunnitelma on hyväksytty ja rakentaminen käynnistyy 2017. Jatkotoimenpiteenä 

kt:n 63 suunnittelu ja parantaminen pohjoisen suuntaan. 

Alempiasteisen tieverkon liiken-

nöitävyyden turvaaminen 

Alempiasteisen tieverkon kunto sekä hoidon ja ylläpidon taso on resurssien pienen-

tyessä laskenut jatkuvasti. Tieverkon merkitys on Etelä-Pohjanmaan kannalta 

erittäin suuri – koskien niin maakunnalle tärkeiden maatalouden, metsäteollisuu-

den, turvetuotannon ja bioenergian kuljetuksia kuin asukkaiden, vapaa-ajan asuk-

kaiden ja matkailijoiden liikkumista. Alempiasteiselle tieverkolle käytettävää rahoi-

tusta tulee edelleen nostaa. Samalla on kehitettävä kysyntään joustavasti vastaavia 

dynaamisia alemman asteisen tiestön hoidon ja kunnossapidon malleja. Reaaliaikai-

semman täsmähoitotarpeen selvittämiseksi käynnistetään alueurakoihin kytkettäviä 

digitalisaatiokokeiluja. 

 

 

 

Uusimpana asiana on tullut esille taulukossa 2 viitattu mahdollinen kaasuveturilla hoidettava tavaraliikenne ja 

sen pilotointi. Se koskisi ensi vaiheessa Kaskisten rataa, mutta myös Haapamäen rata on sähköistämätön ja 

siten koko yhteysväli Kaskinen–Seinäjoki–Jyväskylä (Äänekoski) olisi potentiaalinen kohde bioenergian li-

sääntyville kuljetuksille kaasuvetoisilla tavarajunilla. Seinäjoen Roveksen alueen puuterminaali ja radanvar-

ren pienemmät puunkuormausalueet mahdollistaisivat täyspitkät junakuljetukset. Roveksen logistiikkakes-

kuksen uudet kehittämistoiminnot saisivat myös jatkossa ko. uusista toimivista kuljetusyhteyksistä merkittä-

vän hyödyn. 

 

Haapamäen radan henkilöliikenteen kehittämisen / pilotinnin ratkaisuna voisi myös olla kaasuvetoinen juna.  

Tällöin Seinäjoki–Jyväskylä-välillä kaikki liikenne toimisi esim. uudistuvalla biokaasulla. Ratkaisun toteutta-

miskelpoisuutta tulee jatkossa tarkentaa. 
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3.2 Maakunnallisesti edistettävissä olevat toi-

menpiteet 

 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty priorisoitu, maa- 

kuntatasolla edistettävistä ja päätettävistä toi-

menpiteistä koostuva toimenpideohjelma. Toimen-

piteet koostuvat edellä luvussa 2 esitetyistä alue-

tyyppikohtaisista kärkihankkeista ja -toimenpiteistä 

ja ne on jaettu jatkuvan liikennejärjestelmätyön 

toimintamallien kehittämistä, käynnistettäviä 

suunnitelmia sekä toimenpiteiden toteutusta koske-

viin taulukoihin. Toimenpiteet toimivat yhdessä 

suurten hankkeiden edistämisen kanssa jatkossa 

laadittavan maakunnallisen liikennejärjestelmän 

aiesopimuksen sekä jatkuvan liikennejärjestelmä-

työn runkona. 

 
Toimenpiteet on jaettu alustavasti kolmeen kiireelli-

syysluokkaan: 

- kiireellisyysluokka I, vuosina 2017–2022 käyn-

nistettävät toimenpiteet 

- kiireellisyysluokka II, vuosina 2023–2026 

käynnistettävät toimenpiteet sekä 

- kiireellisyysluokka III, vuoden 2026 jälkeen 

käynnistettävät toimenpiteet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa toimenpiteistä johtaa jatkuvan toiminnan 

kehittämiseen, jolloin kiireellisyysluokka tarkoit-

taa ajan- kohtaa, jolloin toiminta on saatava liik-

keelle. Lisäksi osa hankkeista on nykyisen toi-

minnan kehittämistä, jolloin ajoitus on esitetty 

jatkuvana. 

 
Maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä ja 

ylimaakunnallinen liikennestrategiaryhmä vas-

taavat oheisen toimenpideohjelman toteutumi-

sen edistämisestä sekä päivittämisestä. Yksit-

täisten toimenpiteiden käynnistämisestä, tar-

kemmasta aikataulusta, kustannusjaosta ja 

ohjauksesta sovitaan jatkossa tapauskohtai-

sesti erikseen. Huomattavaa on, että toimenpi-

teiksi on esitetty myös useita valtakunnallisen-

kin tason kokeiluja. Etelä-Pohjanmaan kannat-

taa hakeutua näihin heti alkuvaiheesta lähtien, 

koska näin uudet nykyistä tehokkaammat ja vai-

kuttavammat toimintamallit saadaan maakun-

nassa käyttöön heti ensimmäisessä vaihees-

sa. Samalla luodaan pieninkin toimenpitein 

koko maakuntaan ihmisten ja yritysten kannalta 

ensiluokkaista toimintaympäristöä. Maakunnas-

sa on käynnistynyt jo kaksi pilottiprojektia; 

MaaS-pilotti vuonna 2016 ja markkinaehtoinen 

raideliikennepilotti. 
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Taulukko 3. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintamallien kehittäminen. 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys- 
luokka 

Vastuu 

MALPE-yhteistyö ja uudet toimintamallit   

Ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen yhdessä Etelä-Pohjanmaan 

ELY:n ja naapurimaakuntien kanssa 

jatkuvaa Maakuntien liitot, ELY 

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan kehittäminen ja aktiivinen toi-

minta 

jatkuvaa E-P:n liitto 

Liikennejärjestelmää koskevan asiakas- ja sitouttavan päätöksentekijävuorovaikutuksen 

ylläpito 

jatkuvaa E-P:n liitto 

Seinäjoen asemanseudun kehittämien ja yleissuunnittelu jatkuvaa Seinäjoen kaupunki, 
VR, Livi, E-P:n liitto 

Seudullisten liikennetyöryhmien toiminnan käynnistäminen, ryhmien hyödyntäminen 

hallintokunta- ja kuntarajat ylittävänä yhteistyöelimenä, ml. liikenneturvallisuustyö. 

I EP:n liitto, 

kunnat 

MALPE-osa-alueita koskevien yhteistyömallien määrittely ja kehittäminen perustettavi-

en ryhmien toimintaan tukeutuen 

I E-P:n liitto, kunnat, 
ELY 

Määrävuosittain Länsi-Suomen- tai Etelä-Pohjanmaan ELY-alueen laajuisen liikennefoo-
rumin järjestäminen 

I ELY, maakunnat 

Maankäytön suunnitelmien ja palveluverkon ratkaisujen systemaattisen arvioinnin laajen-
taminen koko maakuntaan (liikenne palveluna) 

I E-P:n liitto, kunnat, 
ELY 

 
 

Taulukko 4. Ehdotus vuosina 2017–2022 käynnistettäviksi suunnitelmiksi ja selvityksiksi. 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys- 
luokka 

Vastuu 

Selvitykset ja suunnitelmat   

Rakennemallityön suunnittelu ja edistäminen jatkuvaa E-P:n liitto, ELY, 

Aluevaraussuunnitelma Seinäjoki-Tampere -yhteysvälin kaksoisraiteista I Liikennevirasto, liitot 

Vt 19 ja kt 67 Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava kehityskäytävän yleis- ja tiesuunnitelmat I ELY, Liikennevirasto 

Vt 18 Seinäjoki-Ähtäri-Jyväskylä, lj-tason esiselvitys ja tiesuunnitelmat osa-alueittain, tien 
parantaminen ja Ähtäri-Multia -oikaisun toteuttaminen vaiheittain 

I ELY, Liikennevirasto 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävän maankäytön kehityskuvaselvitys  I E-P:n liitto, kunnat 

Seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittämistarpeen arviointi ja päivitystyön 
käynnistäminen tarpeen mukaan 

I ELY=> seudull. LIITU-
suunn., kunnat 

Mt 711 Ruona-Alajärvi parantamissuunnitelma ja toteutus (yhteys kantatielle 66) 

 

I ELY 

Mt 663 Kauhajoki–Päntäne–Isojoki tiesuunnitelma        I ELY 

Avoimen joukkoliikenteen sekä kuntien henkilökuljetusten seudullisten kokonaissuun-

nitelmien laatiminen, hankintaorganisaatiomallien määrittely sekä kytkeminen liikku-

minen palveluna-konseptiin 

      I Seutujen keskuskau-
pungit, kunnat, ELY, 
liitto 

Keskustojen esteettömyyskartoitukset I-II Kunnat 

Roveksen itäpuolen kehittämissuunnitelma II Seinäjoki 

Matkakeskuksien liityntäliikenne-  ja -pysäköintiselvitys II E-P:n liitto 
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Taulukko 5. Ehdotus käynnistettäviksi/toteutettaviksi toimenpiteiksi. 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli-
syysluokka 

Vastuu 

Tie- ja katuverkko ja kunnossapidon varmistaminen   

Valtakunnallinen vaikuttaminen nykyisen infran kunnon sekä hoidon ja ylläpidon turvaamiseksi 

tarvittavan rahoituksen nostoon (ml. raskaan liikenteen mitta- ja massamuutosten aiheuttamat 

korjaustarpeet) 

jatkuvaa E-P:n liitto, ELY, 

kunnat 

Päätieverkon nykyisen hoidon ja ylläpidon tason säilyttäminen (edellyttää rahoitustason nostoa) jatkuvaa ELY, Liikennevirasto 

Kaupunkien/kuntien katuverkon maankäytön tiivistämiseen kytkettävät toimenpiteet jatkuvaa Kunnat 

Keskustojen kävely- ja pyöräilypainotteinen kehittäminen jatkuvaa Kunnat 

Muiden kanta- ja seututeiden (kt 44, kt 63, kt 66, kt 68) sekä korjausvelkapaketin 2016–

2018 kohteet ja alemman tieverkon liikennöitävyyden turvaaminen  

jatkuvaa Liikennevirasto, ELY 

Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettömyystoimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen 

päivitettyjen kunta- ja seutukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisesti 

jatkuvaa Kunnat, ELY 

Tienpidon alueurakoiden sisällön ja vuorovaikutuksen edelleen kehittäminen, mobiilipalvelujen 

käyttöönotto sekä uusien reaaliaikaisten tiedonkeruumenetelmien kokeilut/käyttöönotto seuraavien kil-

pailutusten yhteydessä 

jatkuvaa ELY 

Kevyen liikenteen laatukäytävien priorisointi ympärivuotisessa hoidossa ja ylläpidossa I Kunnat, ELY 

Keskustojen esteettömyyskartoitusten toimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen II Kunnat 

Yksityisteiden kunnossapidon kehittäminen (tieisännöintipalvelut, avustusperiaatteiden 

yhtenäistäminen sekä avustuskohteiden priorisointi) 

II Kunnat, ELY 

Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen pääteillä ja -kaduilla (valtakunnallisen kehityksen 

tahdissa) 

II ELY, kunnat 

ELY:n ja kuntien välisen kunnossapitoyhteistyön kehittäminen jatkuvaa ELY, kunnat 

Kuljetusketjujen toimivuus, logistiikkakeskukset ja terminaalit   

Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen: logistiikka-alueeseen perustuvien yhteistyömallien 
yms. ajantasaisina säilyttäminen ja pistoraideinfra 

 

       jatkuvaa  E-P:n liitto, Seinäjoki 

Kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen sekä markkinointiin osallistuminen jatkuvaa E-P:n liitto 

Erikoiskuljetusreittien toimivuuden varmistaminen tapauskohtaisesti (mm. tuulivoima), ELY-
keskus pyrkii parantamaan ja pitämään esteistä vapaana hyväksyttyjä ERIKU-reittejä 

jatkuvaa ELY, kunnat 

Kaskisten radan satamayhteyksien (rata ja kt 67) turvaaminen pysyvästi       I E-P:n liitto, Liiken-

nevirasto 

Bio- ja puuterminaalien sekä puunkuormausalueiden kehittäminen (Seinäjoki, Alavus, Teuva, 
Haukineva, Härmä) ja määrän lisääminen maakunnan tarvetta vastaavalle tasolle 

             I E-P:n liitto, kunnat, 

Liikennevirasto, 

ELY 

Kuljetusten yhdistelyn pilotointi II Kunnat 
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Joukkoliikenne, henkilökuljetukset ja matkaketjujen sujuvuus    Vastuu 

Seinäjoen paikallisliikenteen kehittäminen (vuorojen selkeyttäminen ja nopeuttaminen sekä 

informaation ja tiedottamisen parantaminen) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Työmatkoja palvelevien liityntäyhteyksien varmistaminen Tampereen ja Vaasan lentoasemille jatkuvaa ELY, kunnat, yritykset 

Parkanon aseman toiminnan turvaaminen (myös Pendolinot), liityntäpysäköinnin toimi-

vuuden turvaaminen 

jatkuvaa kunnat, VR 

Joukkoliikenteen maakunnallisen palvelutasosuunnitelman ylläpito ja toteuttaminen (mm. 

liityntäyhteyksien parantaminen Seinäjoelle, palvelutason parantaminen Alavuden suunnan 

yhteyksissä jne.) 

jatkuvaa ELY 

Haapamäen radan henkilöliikenteen ja asemien toiminnan turvaaminen, markkinoinnin ja 

tiedottamisen kehittäminen 

jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat, 

VR, Liikenneviras-

to 

Seili-palveluliikenteen kehittäminen (päivittäin kauppakeskuksiin, informaation parantaminen, 

kiinteät välipysäkit jne.) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Maakuntarajat ylittävien joukkoliikennevuorojen turvaaminen jatkuvaa Liikennevirasto, ELY 

Seinäjoen lentoaseman toiminnan kehittäminen jatkuvaa Yritykset, E-P:n liitto, 
kunnat 

Työmatkaliikenteen palvelutason parantaminen välillä Seinäjoki-Vaasa ja joukkoliikenteen pal-
velutason nosto: matkaketjut, yhteydet Vaasan lentoasemalle 

jatkuvaa E-P:n liitto, Liikenne- 

virasto, VR, ELY 

Avoimen joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten seudullisen kokonaishankinnan käyn-

nistäminen, eri hallintokuntien kuljetusten yhdistäminen/ Avointen asiointi- ja palveluliikentei-

den käynnistäminen ottaen huomioon MaaS-konsepti 

I Kunnat, ELY 

Matkailuelinkeinon tarvitsemien liikennepalvelujen kehittämisen kytkentä matkailupalvelujen 

kehittämiseen 

II Kunnat 

Seinäjoen matkakeskuksen liityntäpysäköintiratkaisujen kehittäminen  II Seinäjoki 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-joukkoliikenteen runkoreitin toteuttaminen, joukkoliikenneinfran 

ja informaation parantaminen 

II ELY, kunnat, liiken-
nöitsijät 

Liikkuminen palveluna (MaaS), digitalisaatio, liikenneturvallisuus   

Valtakunnallisten hankehakujen ym. rahoituksen hyödyntäminen em. osa-alueiden toimenpi-

teiden toteuttamisessa 

jatkuvaa Kunnat, ELY 

Seinäjoen MaaS-palvelun kehittäminen pilotin kokemusten perusteella I ELY, Seinäjoki 

Monipuolinen liikenneturvallisuustyö sekä hyvien käytäntöjen jatkuvuus ja levittäminen I ELY, kunnat 

MaaS-pilotin laajentaminen muualle maakuntaan II ELY, kunnat 

Yhteisöllisten joukkoliikenneratkaisujen (mm. kyläbussi, kimppakyyti) pilotointi ja laajentaminen 

osana MaaS-palveluja 

II Kunnat 

Juna- ja linja-autoliikenteen lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden pilotointi II LVM, VR, LAL 
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4. VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
 

4.1 Toimenpiteiden toteutuminen 

edellyttää tehokasta ja jatkuvaa 

toimintaa 

 
Suunnitelman vaikuttavuus on ollut työn punainen 

lanka koko prosessin ajan. Työn alusta saakka on 

tähdätty ratkaisuihin, joilla saavutetaan mahdolli-

simman hyvä vaikuttavuus asiakkaiden (liikkumisen 

ja kuljetusten) palvelutasoon ja joilla voidaan tukea 

maakunnan kehittämistä laajalla keinovalikoimalla. 

Projektin aikana on löydetty monipuolisia toimenpi-

teitä sekä ihmisten liikkumisen että elinkeinoelämän 

kuljetusten kehittämiseksi. Toimenpiteitä on paljon, 

mutta ne ovat silti resursseihin nähden realistisia. 

Vaikutusten realisoituminen edellyttää tehokasta ja 

toiminnallisia toimenpiteitä korostavaa jatkuvaa 

liikennejärjestelmätyötä. 

4.2 Keskeiset reunaehdot toteu-

tuvat 

Suunnitelman tavoitevaiheessa kirjatut keskeiset 

reunaehdot toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. 

Merkittävimmät haasteet koskevat aikaisempaa 

monipuolisemman keinovalikoiman toteuttamis-

mahdollisuuksia, miten uudet toimijat saadaan mu-

kaan kehittämiseen sekä sitä, miten yhdyskunta-

rakenteen eheyttämiseen pystytään vaikutta-

maan.  

 
Myös aluetyypeille asetetut palvelutasotavoitteet 

täyttyvät kokonaisuutena suhteellisen hyvin. Osin 

tämä on seurausta palvelutasotavoiteasettelun riit-

tävästä realismista ja palvelutasoajattelun mu-

kaisen tavoiteasettelun luonteesta, osin niiden 

pohjalta määriteltyjen toimenpiteiden suuntaami-

sessa onnistumisesta. Tavoitteiden toteutumiseen 

sisältyy kuitenkin huomattavia riskitekijöitä, joista 

merkittävin on jatkuvan liikennejärjestelmätyön te-

hostamisessa onnistuminen. Lisäksi rahoituksen 

niukkuus ja kohdentamisessa onnistuminen sekä 

uudentyyppsiten toimenpieiden käynnistämisen kit-

ka voivat vaikeuttaa tavoitteisiin pääsemistä. 

 

Taulukko 6. Suunnittelun reunaehtojen toteutuminen. 
 

Reunaehto Toteutuminen suunnitelmassa 

Toiminta on asiakaslähtöistä ja teho- 

kasta. Rajalliset resurssit suunnataan 

vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. 

Asiakaslähtöisyys on yksi toimenpideohjelman ja koko suunnitelman keskeinen lähtökohta. 

Käyttäjänäkökulma on tunnistettu myös resurssien näkökulmasta ja vaikuttaminen käyttäjien 

toimintaan, yhteistyöhön ja asenteisiin on hyödynnetty lj:n kehittämistoimenpiteenä. Tämä 

suuntaa toimintaa tehokkaasti. 

Ratkaisuissa hyödynnetään monipuo-

lista ja uudistuvaa keinovalikoimaa. 

Kehittämistyöhön otetaan mukaan 

tämän edellyttämät uudet osapuolet. 

Toimenpiteiden keinovalikoima on kattava, uudistava ja osittain haastava. Toteuttaminen 

edellyttää uudenlaisia toimintamalleja sekä aiempaa laajempaa ja koordinoidumpaa yh-

teistyötä. Käyttäjän ja uusien toimijoiden roolien korostaminen myös kehittämisen osapuo-

lena luo mahdollisuuksia uudenlaisten, aiempaa huomattavasti vaikuttavampien toimenpi-

dekokonaisuuksien tuomisen mukaan lj:n kehittämiseen. 

Nykyisen infrastruktuurin käyttö on 

tehokasta. Liikennejärjestelmä tukee 

yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. 

Tavoitteissa ja toimenpiteissä korostetaan infran ja sen kunnossapidon sekä olemassa ole-

van yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen merkitystä. Infran kehittämistoimenpiteiden välttä-

mättömyys tunnistetaan, mutta niiden vaikutuksia ei ole yliarvioitu. Toimenpiteiden aiempaa 

tehokkaampi liittäminen alueen muuhun kehittämiseen (MALPE-ajattelu) luo pohjan koko-

naisvaltaiselle kehittämiselle. 

Täydennysrakentamista ja uusien 

maankäytön alueiden suuntaamista, 

palveluverkkoa sekä työpaikka-alueita 

koskevilla ratkaisuilla vähennetään 

liikkumistarvetta. 

Maankäytön suunnittelun mahdollisuudet liikennetarpeen vähentämisessä ymmärretään 

lähinnä uusien alueiden kaavoituksen tukemisena. Tällä on jonkin verran vaikutusta Seinäjo-

en seudulla ja kehitysvyöhykkeellä. Muualla maankäytön vaikutusmahdollisuus liikkumistar-

peeseen jää vähäiseksi. 

Ratkaisut vähentävät liikenteen päästöjä 

ja parantavat liikenneturvallisuutta. 

Ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteet ovat tiiviisti toimenpidekokonaisuuksien sisällä ja 

toimivat suunnitelman lähtökohtana. Liikennepalvelujen ja logistiikan kehittämistoimenpiteet 

toteuttavat tavoitteita. Vaikuttavuus riippuu vahvasti asenteiden muuttamiseen tähtäävien 

toimenpiteiden tehosta. 

Kestäviin liikkumis- ja kuljetusmuotoihin 

siirtymistä tuetaan alueen erityispiirteet 

ja eri kulku-/kuljetusmuotojen potentiaali 

huomioon ottaen. 

Toimenpiteet toteuttavat vahvasti kestävien kulkumuotojen roolin kasvattamista. Toimenpi-

teiden kohdistaminen ja niiden realistisuus erilaisilla alueilla on otettu hyvin huomioon. Myös 

eri kulku- ja kuljetusmuotojen roolit ja muutosten edellyttämät toimintaympäristötekijät on 

tunnistettu. 

Kaikessa toiminnassa otetaan huomi-

oon ilmastonmuutokseen varautumi-

nen, luonnonympäristö-, maisema- ja 

kulttuuriarvot sekä yrityksiin kohdistuvat 

vaikutukset. 

Tekijät ovat taustalla, mutta erityisiä toimenpiteitä tai linjauksia niiden huomioonottamiseksi 

ei ole esitetty. Asiat konkretisoituvat toimenpiteiden jatkosuunnittelussa ja niiden huomioon 

ottamiseen on selkeät menetelmät ja ohjeistukset etenkin infratoimenpiteiden osalta. Yritys- 

vaikutusten huomioon ottaminen edellyttää jatkossa säännöllistä vuorovaikutusta elinkeino- 

elämän suuntaan. 
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Taulukko 7. Aluetyyppikohtaisten palvelutasotavoitteiden toteutuminen (+=tavoite täyttyy vain osittain, ++=tavoite täyttyy 

kohtalaisesti, +++= tavoite täyttyy hyvin). 
 

Aluetyyppi/palvelutasotavoite Tavoitteen toteutuminen 

Seinäjoen ydinalue 

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä laajemmin uusien liikkumisen palvelujen hyvä pal-

velutaso mahdollistaa henkilöauton käytön vähentämisen Seinäjoen ydinkeskustassa tehtävillä 

sekä keskustan ja reuna-alueiden välisillä työ- ja opiskelumatkoilla. 

++ 

Ikääntyneet voivat tehdä päivittäiset asiointimatkat keskustaan omatoimisesti ja joustavasti pai- 

kallisliikenteeseen kytketyllä palveluliikenteellä ja uusilla liikkumispalveluilla. 
+++ 

Harrastusmatkat ovat mahdollisia joukkoliikenteellä ja uusilla liikkumispalveluilla. ++ 
Koulumatkat ovat turvallisia. ++ 
Keskusta-alueen saavutettavuus henkilöautolla turvataan. +++ 
Roveksen logistiikka-alue parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa kansain- 

välisten kuljetuskäytävien entistä paremman hyödyntämisen. 
+++ 

Jakelukuljetusten täsmällisyys ja kustannustehokkuus paranevat. ++ 
Kehityskäytävä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava 

Liikenneturvallisuus sekä elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuus ja häiriöttömyys 

paranevat koko kehityskäytävällä. Maakunnan läpi kulkevat kuljetukset voidaan hoitaa kus-

tannustehokkaasti ja häiriöttömästi. 

+++ 

Joukkoliikenne tarjoaa henkilöauton kanssa matka-ajaltaan ja hinnaltaan kilpailukykyiset työ- ja 

opiskelumatkayhteydet väleillä Seinäjoki-Lapua-Kauhava ja Kauhajoki-Kurikka-Seinäjoki. Matka- 

ketjut ovat sujuvia sekä helppoja hallita ja maksaa. 

++ 

Asiointi- ja harrastusmatkat ovat mahdollisia joukkoliikenteellä. + 
Kuntakeskuksissa asuvien lähipalvelut ovat saavutettavissa turvallisesti ja esteettömästi kävellen 

ja pyörällä. Koulumatkat ovat turvallisia. 
++ 

Yritysten välinen yhteistyö parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta. ++ 
Muut keskukset 

Keskustassa kävellen ja pyörällä tehtävät matkat ovat turvallisia ja esteettömiä. Palvelujen saavu-

tettavuus kävellen ja pyörällä turvataan 
+++ 

Opiskelijoiden viikoittaisten kaukoliikenteen matkaketjujen palvelutaso on hyvä keskeisillä Seinä- 

joen kautta hoidettavilla opiskelumatkoilla 
+++ 

Työmatkat ovat mahdollisia Seinäjoelle joukkoliikenteellä vilkkaimmilla pendelöintisuunnilla +++ 
Ikääntyneiden omatoimiset ja esteettömät asiointimatkat turvataan. Koulumatkat ovat turvallisia +++ 
Elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuus ja vaurioitumattomuus sekä henkilöautomat-

kojen turvallisuus varmistetaan 
++ 

Jakeluliikenteen kuljetukset seutu- ja kuntakeskuksiin hoidetaan kustannustehokkaasti ++ 
Haja-asutusalueet 

Matka-ajaltaan ennakoitavat sekä turvalliset matkat ja kuljetukset ovat mahdollisia koko haja- 

asutusalueella 
++ 

Esteettömät asiointimatkat haja-asutusalueelta lähimpään kuntakeskukseen turvataan kaksi 

kertaa viikossa. 
+++ 

Koulumatkat ovat turvallisia ja matka-ajoiltaan kohtuullisia ++ 
Haja-asutusalueen kuljetukset yhdistellään kustannustehokkaasti ++ 
Tehokkaat tietoliikenneyhteydet, sähköiset palvelut sekä etätyömahdollisuudet vähentävät liik-

kumistarpeita ja mahdollistavat yritysten sijoittumisen alueelle hyvien liikenneyhteyksien varteen. 
++ 
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Aluetyyppi/palvelutasotavoite Tavoitteen toteutuminen 

Pitkät ylimaakunnalliset matkat ja kuljetukset 

Nopeat työmatkat ja sujuvat matkaketjut turvataan Helsinkiin, Tampereelle ja Vaasaan sekä 

kansainvälisille jatkoyhteyksille 
+++ 

Joukkoliikenne on henkilöauton kanssa matka-ajaltaan kilpailukykyinen kaukoliikenteessä 

keskeisillä yhteysväleillä 
+++ 

Opiskelijoiden viikoittaisten kaukoliikenteen matkaketjujen palvelutaso on hyvä keskeisillä Seinä- 

joen kautta hoidettavilla opiskelumatkoilla 
+++ 

Maakunnan läpi kulkevat kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti, turvallisesti ja häiri-

öttömästi 
+++ 

Kuljetusten kustannustehokkuuden, vaurioitumattomuuden ja vihreyden parantaminen tukee 

yritysten kilpailukykyä 
++ 

Eri kuljetusmuotojen tarkoituksenmukaiset käyttömahdollisuudet turvataan pitkäjänteisesti ++ 
Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen sekä logistiikkatoimintojen keskittäminen parantaa 

kuljetusten kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa kansainvälisten kuljetuskäytävien entistä 

paremman hyödyntämisen 

++ 

Yhteydet Pohjanmaan satamien kautta ulkomaille ovat kilpailukykyiset verrattuna yhteyksiin 

Etelä- ja Lounais-Suomen satamista 
+ 

Yhteistyö ja toimintamallit 

Maakunnassa tehtävä liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa ja asiakaslähtöistä, varmistaa rajallisten 

resurssien ohjaamisen mahdollisimman vaikuttaviin toimenpiteisiin sekä huolehtii suunnitelmien 

ajantasaisina pysymisestä 

+++ 

Eri toimijoiden ja rahoittajatahojen kesken saavutetaan yhteinen näkemys maakunnan liikenne- 

järjestelmästä, sen rahoittamisesta ja aikatauluista 
+++ 

Liikenteeseen liittyvien eri työryhmien toiminta yhteensovitetaan ja päällekkäisyydet karsitaan ++ 
Liikenteen suunnittelu kytkeytyy niin maakunta-, seutu- kuin kuntatasolla tehokkaasti maankäy-

tön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän suunnitteluun 
++ 

Päätöksentekijät ymmärtävät liikenteen kehittämisen todelliset mahdollisuudet ja merkityksen 

osana maakunnan strategista kehittämistä 
+ 

Liikennejärjestelmätyöhön otetaan mukaan monipuolisen toimenpidevalikoiman edellyttämät 

uudet osapuolet 
++ 



63 

Etelä-Pohjanmaan   liikennejärjestelmäsuunnitelma 

 

  

 

 

 

 

4.3 Vaikuttavuus tarkastelualueit-

tain 
 

Tarkastelualuekohtaiset vaikutukset on arvioitu 

kokonaisuutena koskien ihmisten liikkumista, elin-

keinoelämän kilpailukykyä sekä yhteistyön ja 

toimintamallien kehittämistä. Vaikutusarvioinnin 

taustalla on asetettujen palvelutasotavoitteiden to-

teutumisen arviointi. 

 
4.3.1 Ihmisten liikkumisen palvelutasoa kehite-

tään kattavasti 

 

Kansainvälisten henkilöliikenneyhteyksien toimi-

vuus on maakunnan kannalta keskeistä. Junaliiken-

teen palvelutaso pääradalla on tyydyttävä. Juna-

vuoroja on jonkin verran lakkautettu. Säännöllisen 

lentoliikenteen loppuminen Seinäjoelta on tuonut 

vaikeuksia etenkin kansainvälisten matkaketjujen 

toimivuudelle. Aikataulujen muutokset turvaavat 

kuitenkin vaihdolliset yhteydet Helsinki-Vantaan 

lentoasemalle, ja tilanne on parantunut entisestään 

kehäradan avaamisen jälkeen. Toisaalta yhteydet 

Vaasan lentoaseman kautta ovat tällä hetkellä hy-

vät, kun jokaiselle lennolle on suora kutsubussikul-

jetus Seinäjoelta ja matkan varrella asuville. Yh-

teydet Helsingin lisäksi Tukholmaan ovat alueelta 

hyvät. Esitetyt toimenpiteet Vaasan suunnan yh-

teyksien kehittämiseksi ja mahdolliset lentoase-

man lähiyhteyksien parantamistoimenpiteet turvaa-

vat kansainväliset lentoliikenteen yhteydet myös 

Vaasasta. 

 
Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja yleensä pohjois- 

eteläsuunnassa ovat hyvät ja esitetyillä toimenpi-

teillä niitä voidaan edelleen kehittää. Vaasa-

Seinäjoki -yhteys on monella tavalla maakunnan 

kannalta tärkeä ja suunnitelmassa on esitetty useita 

toimenpiteitä sen parantamiseksi sekä infraan että 

liikkumispalveluihin liittyen. Yhteydet itään ovat 

heikkotasoiset, mutta myös tarpeet ovat vähäisem-

piä. Tämä koskee erityisesti henkilöjunaliikennettä, 

mutta markkinaehtoinen liikenne tuonee parannuk-

sen asiaan. Keski-Suomen ja idän suunnan yhte-

yksien merkitys kuitenkin kasvaa Äänekosken bio-

tuotetehtaan myötä, minkä takia valtatiehen 18 liit-

tyvien toimenpiteiden kiireellisyysluokkaa on nos-

tettu kiireellisyysluokasta III luokkaan I. 

 
Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen 

on mahdollista Seinäjoen keskustan lisäksi Kauha-

joki-Seinäjoki-Kauhava-vyöhykkeellä. Tämä vaatii 

maankäytön, palveluiden ja liikennejärjestelmän 

suunnittelun ja toteuttamisen vankkaa yhteensovit- 

 

 

 

tamista sekä tarvelähtöistä suunnittelua siten, että 

myös ns. ”viimeisen mailin” ratkaisut otetaan te-

hokkaasti huomioon. Kysynnän lisäämistä vah-

vistavat onnistuessaan uusien liikkumispalveluiden 

(MaaS), liikenneturvallisuuden sekä digitalisaation 

edistämiseen esitetyt toimenpiteet. 

 
Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen on 

tärkeää joukkoliikenteeseen liittyvien matkaketju-

jen sujuvuuden ja helppouden turvaamisessa. Jos 

esitetyissä toimenpiteissä onnistutaan, voidaan 

joukkoliikenteen käytön helppoutta ja houkuttele-

vuutta lisätä merkittävästi. Rahoituksen niukkuus 

asettaa kuitenkin kehittämiselle haasteita. Ilman 

joukkoliikenteen selkeästi radikaalimpia ja uuden-

tyyppisiä kehittämistoimenpiteitä, liikkumiseen akti-

voivaa asennevaikutusta ja yhteisölliseen kehittämi-

seen panostamista henkilöautoliikenteen rooli säi-

lyy vähintään entisellään. Potentiaalia ja uusia 

toimintamalleja joukkoliikenteen ja laajemmin uusi-

en liikkumispalvelujen kehittämiseksi on kuitenkin 

paljon ja ne on otettu toimenpiteissä hyvin huomi-

oon. 

 
Väestön ikääntyminen ja keskittyminen sekä lii-

kennöinnin kustannusten nousu asettavat henkilö-

liikenteen hoitamiselle jatkuvasti kasvavia haastei-

ta. Suunnitelmassa esitetyillä toimintamalleilla ja 

MaaS-konseptilla pystytään vähintään katkaise-

maan jatkuva henkilöliikennekustannusten nousu 

ilman asiakkaille tarjottavan palvelutason heikke-

nemistä. Vaikutusten realisoituminen on osin kiinni 

valtakunnallisen tason linjauksista ja päätöksistä 

mutta alueella itsessään on tässä suurin merkitys. 

Palvelutason ylläpito ja kehittäminen edellyttävät 

entistä tiiviimpää kunta-, hallintokunta- ja liiken-

nöitsijäyhteistyötä sekä asukkaiden omaehtoisen 

kehittämisen tukemista ja aktivointia. 

 
Esitettyjen liikkumisen ohjauksen motivoivien toi-

menpiteiden vaikutusten realisoituminen vaatii laa-

jaa yhteistyötä, sitoutumista työhön sekä hankkei-

den todellisten hyötyjen ymmärtämistä. Asenteiden 

muuttaminen tukemaan liikkumisen tavoitteita sekä 

yksilö- että päätöksentekijätasolla on haasteellista. 

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun tehokkaalla 

yhteenkytkennällä voidaan minimoida ongelmien 

syntyminen maakunnan kasvualueilla. Pääosin tu-

lee kuitenkin toimia jo olemassa olevan yhdys-

kuntarakenteen ja infrastruktuurin varassa. Suunni-

telmassa esitetyillä asenteisiin vaikuttavilla toimen-

piteillä voidaan liikkumista ohjata turvallisiin, ter-

veellisiin, taloudellisiin ja ympäristöystävällisiin liik-

kumistottumuksiin ilman merkittäviä yhdyskuntara-

kenteen ja liikenneympäristön kehittämistoimenpi-

teitä. 
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Haja-asutusalueiden tiestöllä pystytään esitetyil-

lä toimenpiteillä turvaamaan päivittäinen liiken-

nöitävyys, mutta alemman tieverkon kunto laskee. 

Tiestön täsmäkunnossapito turvaa kuitenkin kriit-

tisimpien matkojen ja kuljetusten palvelutason. 

Vaikka esitetyillä toimenpiteillä pystytään kehit-

tämään haja-asutusalueiden kutsujoukkoliiken-

nettä ja liikkumispalveluja, tulee henkilöauton 

käyttö olemaan käytännössä päivittäisen työs-

säkäynnin edellytys. Yhdessä kunnossapito-

haasteiden kanssa liikkumisen palvelutason tur-

vaaminen tulee olemaan haja-asutusalueilla erit-

täin haasteellista. 

 

Pääteiden kunnossapidon turvaaminen on maa-

kunnassa tärkeää ja se on nostettu myös suun-

nitelman yhdeksi toimenpiteeksi, vaikka asia 

on priorisoitu kaikissa valtakunnallisissa strate-

gioissa. Tämä yhdessä rahoitukseen vaikuttami-

sen kanssa varmistaa osaltaan maakunnan kan-

nalta tärkeimmän liikenneverkon osan palvelu-

tason. Esitetyt päätiehankkeet parantavat mer-

kittävästi varsinkin liikenneturvallisuutta, mm. 

kehityskäytävällä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava 

sekä valtatiellä 3. Turvallisuutta pystytään paran-

tamaan myös taajamissa, joissa toimenpiteet 

suunnitellaan kokonaisuutena kävelyn ja pyö-

räilyn sekä joukkoliikenteen kehittämiseen liitty-

en. Liikenneturvallisuuden laajamittaisempi pa-

rantaminen riippuu kuitenkin liikenneturvallisuus-

työn ja asenteisiin vaikuttamisen onnistumises-

ta.  

 

Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta 

tunnistettujen kriittisimpien matkojen palvelutaso 

paranee merkittävästi esitetyillä toimenpiteillä. 

Tämä tapahtuu osin muiden matkojen kustan-

nuksella, koska merkittävimmät kehittämistoi-

menpiteet on esitetty juuri kriittisimmille mat-

koille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turva-

taan 

 

Kuljetusten keskittyminen jatkuu tulevaisuudessa. 

Päätiestön sekä keskeisten ratojen liikennöitävyyden 

ja kunnossapidon merkitys pysyy suurena. Esitetyt 

suuret pääväylien investoinnit kohdistuvat keskeisille 

kuljetuskäytäville ja tulevat toteutuessaan paranta-

maan paitsi Etelä-Pohjanmaan kannalta tärkeiden 

elinkeinoelämän alojen myös laajemmin valtakunnal-

lisesti merkittävien kuljetusketjujen palvelutasoa. Sa-

malla maakunnan logistinen asema paranee. Etenkin 

satamayhteyksiä turvaavilla toimenpiteillä on maa-

kuntaa laajempi vaikuttavuus. Suuri osa investointi-

hankkeista toteutunee pitkällä tähtäimellä ja siten 

myös vaikutukset realisoituvat vasta pidemmällä aika-

jänteellä. 

 
Vaikka puutteelliset valtatiejaksot vaikuttavat hieman 

kuljetusketjujen palvelutasoon, on kunnossapidon 

säilyttäminen korkeatasoisena koko päätieverkolla 

kuljetusten kannalta oleellisinta. Vähäliikenteisen 

tieverkon päivittäinen liikennöitävyys pystytään esite-

tyillä toimenpiteillä turvaamaan, mutta tiestön laajem-

paan parantamiseen ei ole mahdollisuuksia rahoituk-

sen niukkuuden vuoksi. Tiestön kunnon huononemi-

nen uhkaa heikentää kuljetusten kustannustehokkuut-

ta, vaikka kunnossapidon toimintamallien, täsmähoi-

don sekä kunnossapitoyhteistyön kehittämisellä pyri-

tään turvaamaan elinkeinoelämän kannalta keskei-

set kuljetukset myös vähäliikenteisellä maantiever-

kolla sekä yksityisteillä. 

 
Vähäliikenteisen tieverkon kunnossapidon priorisoinnil-

la ei voida olettaa olevan merkittävää vaikutusta kul-

jetusketjujen palvelutasoon. Priorisointia on tehty pit-

kään ja kokonaisuutena vähäliikenteisen tieverkon 

kunnossapitoon ohjattu resurssi on niin pieni, ettei 

sen uudelleen kohdentamisella voida olettaa olevan 

merkittävää vaikutusta. Lisäksi suunnitelmassa on 

esitetty priorisoitaviksi matkailua, kakkosasumista 

ym. vähäliikenteisestä tieverkosta riippuvaista toimin-

toa, joten todellisuudessa mahdollisuudet palveluta-

son nostoon elinkeinoelämän kuljetusten näkökul-

masta ovat vähäiset. 

 
Roveksen logistiikka-alueen kehittämisellä sekä muil-

la terminaalialueilla ja puunkuormauspaikoilla tuetaan 

Etelä-Pohjanmaan logistisen aseman hyödyntämistä 

sekä parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten kus-

tannustehokkuutta. Esitetyt toimenpiteet alueen to-

teuttamiseen sitouttamiseksi sekä logistiikkayhteis-

työn ja -osaamiseen kehittämiseksi tulisivat palve-

lemaan useita eri toimialoja. Esitetyillä kehittämis-

toimenpiteillä mahdollistetaan eri kuljetusmuotojen 
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potentiaalin parempi hyödyntäminen ja kuljetus-

muotojen välisen yhteistyön kehittäminen osana 

toimivia kuljetusketjuja. 

 

Yhteistyömallien kehittämisellä pystytään vaikut-

tamaan erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyk-

siin. Kuljetusten yhdistelyssä potentiaalia on 

etenkin maakunnan sisäisten jakelukuljetusten te-

hostamisessa. Haasteena voi kuitenkin olla kehit-

tämistoimenpiteiden käynnistäminen sekä tätä 

kautta todellisten vaikutusten aikaansaaminen. Jot-

ta halutut vaikutukset realisoituvat, tulisi löytää ta-

ho, joka ottaisi kokonaisvastuun toimenpiteiden 

koordinoinnista ja edistämisestä maakunnassa.  

 

 
4.3.3 Suunnitelman yritysvaikutukset lähinnä vä-

lillisiä 

 

Suunnitelman linjaukset ja toimenpiteet ovat yritys-

ten näkökulmasta oikean suuntaisia ja niiden mää-

rätietoisella toteuttamisella voidaan olettaa olevan 

positiivisia vaikutuksia yrityksiin ja yrittäjyyteen. Näi-

tä ovat muun muassa liikkumisen uusien palvelu-

jen syntyminen, monipuolisen kuljetusjärjestelmän 

turvaaminen, kuljetusten kannalta tärkeiden sata-

mayhteyksien varmistaminen, vähäliikenteisen tie-

verkon kunnossapidon varmistaminen sekä kan-

sainvälisten henkilöliikenneyhteyksien kehittämi-

nen. 

 

Suunnitelmassa esitetyt linjaukset ja toimenpiteet 

logistiikkaosaamisen ja -yhteistyön parantami-

seksi mahdollistavat uusien, etenkin pk-yritysten 

tukemiseen tarkoitettujen toimintamallien kehittä-

misen. Uusilla ratkaisuilla mahdollistetaan yritysten 

keskittyminen ydinliiketoimintaan, kun logistiikka-

toimintoja voidaan ulkoistaa kustannustehokkaasti. 

Samalla luodaan mahdollisuuksia alentaa yritysten 

logistiikkakustannuksia. Logistiikkaosaamisen laa-

jentaminen ja syventäminen parantaa yritysten 

toimitusketjujen hallintaa, lisää yritysten kilpailuky-

kyä ja luo mahdollisuuksia myös uuden yritystoi-

minnan kehittämiselle. 

 

Ihmisten liikkumismahdollisuuksien sekä liikku-

misympäristön viihtyisyyden, turvallisuuden ja es-

teettömyyden kehittämisellä on myös merkittäviä 

välillisiä vaikutuksia yrittäjyyteen. Yhä palveluvaltai-

semmaksi muuttuva elinkeinorakenne edellyttää 

myös palveluiden hyvää saavutettavuutta. Toimi-

vat liikenneyhteydet ja suunnitelman tavoitteena 

oleva liikennejärjestelmä ovat merkittävä osa yri-

tysten toimintaympäristöä, jonka kehittäminen tukee 

myös yrittäjyyttä. 

Uusien liikkumispalveluiden kehittäminen ja käyt-

töönotto luo mahdollisuuksia myös aivan uuden-

laisen yritystoiminnan syntymiselle. Liikkuminen on 

ihmisten perustarve, jonka täyttämiseen voidaan 

tarjota uudenlaisia ratkaisuja ja niistä ollaan myös 

valmiita maksamaan. Tämä edellyttää rohkeutta 

kyseenalaistaa olemassa olevat rakenteet ja toi-

menpiteiden ennakkoluulotonta edistämistä. Tämä 

koskee etenkin kaikkia suunnitelmassa esitettyjä 

julkisen liikenteen kehittämislinjauksia ja -

toimenpiteitä. 

 

 
4.3.4 Yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseen 

selkeät toimintamallit 

 

Yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen on yksi 

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämi-

sen perusedellytys, koska niin rahoitus kuin henki-

löresurssit ovat pienenemässä. Vähemmällä 

enemmän -ajattelu vaatii myös koko maakunnas-

sa uudentyyppistä ajattelua, johon tässä suunni-

telmassa esitetyt avaukset antavat mahdollisuuk-

sia. Suunnitellut toimenpiteet luovat mahdollisuu-

det tehokkaan yhteistyön, luottamukseen perustu-

vien henkilösuhteiden ja pitkäjänteisesti toteutet-

tavien toimintamallien kehittymiselle. Joillakin osa-

alueilla ja seuduilla kynnys yhteistyöhön voi olla 

korkea, jolloin vaikuttavuuden toteutuminen voi 

vaarantua. Kehittämisestä vastaavien ja siihen 

osallistuvien julkisten organisaatioiden yhteistyön 

on toimittava tehokkaasti, jotta voidaan lähteä kehit-

tämään toimintamalleja asiakasyhteistyöhön. 

 
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tehostavat eri 

organisaatioiden välistä yhteistyötä ja mahdollistavat 

tässä esitettyjen toimenpiteiden suunnitelmallisen 

edistämisen. Toimintatavan ulottaminen myös seu-

tu- ja kuntatasolle on vaikutusten konkretisoimisek-

si erittäin tärkeää. 

 

Yhteistyön perustaksi esitetty kokonaisuuden hal-

linta, ns. MALPE-ajattelu, tehostaa alueen kehittä-

miseksi tehtävää työtä. Lisäksi eri sektoreilla tehtä-

vien toimenpiteiden vaikutusten tunnistaminen joh-

taa toiminnan tehostumiseen kaikilla sektoreilla. 

Ajatustavan hyödyntäminen edellyttää kuitenkin 

sen konkretisointia kaikille suunnittelu- ja päätök-

sentekotasoille.
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Suunnitelman tavoitteiden ja haluttujen vaikutus-

ten toteutuminen edellyttää lisäksi päätöksente-

kijöiden ja muiden keskeisten toimijoiden sitout-

tamista yhteisesti asetettuihin päämääriin. Ilman 

sitoutumista ja strategioiden jalkauttamista jää 

vaikutusten aikaansaaminen vajaaksi. Jatkuvan 

liikennejärjestelmätyön suurimpia haasteita tu-

leekin olemaan juuri yhteisesti sovittuihin tavoit-

teisiin ja toimintamalleihin sitoutuminen. 

 
 Yhteistyön kehittämisessä on huomioitava taus-

taorganisaatioiden henkilöresurssit ja etenkin 

muut aluekehitykseen liittyvät olemassa olevat 

yhteistyömallit. Liikenteen kehittämisen vaikut-

tavuus edellyttää entistä enemmän asioiden kä-

sittelyä osana muita MALPE-osa-alueita. Tämä 

tulee ottaa huomioon myös yhteistyössä ja 

vuorovaikutuksessa. Päätöksentekijöiden, asuk-

kaiden ja yritysten sitoutumisen merkitys korostuu 

jatkossa, mikä edellyttää uudenlaisia toimenpitei-

tä myös vuorovaikutuksessa. Suunnitelma antaa 

tähän hyvät lähtökohdat. 

 

 

4.4 Riskejä ja haasteita 

 
Suurimman riskin tavoitteiden toteutumiselle muo-

dostaa se, ettei suunnitelmassa selkeänä lähtökoh-

tana olevaan käytännön kehittämiseen painottuvaan 

työhön sitouduta. Jos kehittämistä koordinoivat orga-

nisaatiot ja johtavat henkilöt keskittyvät infratoimenpi-

teiden edistämiseen ilman, että saman aikaan vie-

dään vahvasti eteenpäin myös liikkumisen aktivointi- 

ja edistämistoimenpiteitä, uusia liikkumispalveluita ja 

logistiikkayhteistyön lisäämistä sekä kytketään työ-

hön uusia toimijoita, jäävät suunnitelman tavoitteet 

toteutumatta. Toiminnallisten toimenpiteiden edistä-

minen edellyttää sekä organisaatioiden välistä teho-

kasta yhteistyötä, sitoutumista tavoitteisiin ja linja-

uksiin (yhteinen totuus) että linjausten viemistä vah-

vasti arkityöhön kaikilla alue- ja organisaatiotasoilla. 

Tämä luo pohjan sille, että liikennejärjestelmän 

keskeisimmät toimijat ja rahoittajat, ihmiset ja yrityk-

set, saadaan myös sitoutumaan tavoitteisiin. 

 
Julkisten rahoitusresurssien niukkuus on erittäin 

merkittävä riski. Vaikka suunnitelman lähtökohtana 

on ollut riittävä realistisuus, vaatii palvelutasota-

voitteiden kautta määriteltyjen toimenpiteiden to-

teuttaminen ja vaikutusten aikaansaaminen merkittä-

västi resursseja. Sekä valtion että kuntien resurssiti-

lanne on vaikea. Suurelta osin kyse on kuitenkin si-

toutumisesta, yhteistyön lisäämisestä ja uusien toi-

mintamallien käyttöönotosta, erityisesti liikkumisen 

palvelujen osalta. Suunnitelman toteutumisen kannal-

ta on ensiarvoisen tärkeää, että suunniteltu yhteistyö 

toteutuu ja toiminta tehostuu. Huonosti toimivat pro-

sessit tai tiedonkulun estyminen voivat vaikeuttaa 

tavoitteiden toteutumista merkittävästi. Liiallinen 

maakunnan sisäinen kilpailu ja turvautuminen perin-

teisiin toimintatapoihin voi myös vaarantaa yksimie-

lisyyttä vaativan maakuntatason kehittämisen. 

 
Suurten investointien toteuttamisesta päätetään 

valtakunnan tasolla. Esimerkiksi pääradan ja sen 

liikenteen kehittäminen osana TEN-T-ydinverkkoa 

on selkeästi osa valtakunnallista ja Eurooppa-tason 

liikenneverkon kehittämistyötä. Muiden yhteysvälien 

kehittäminen voi viivästyä, vaikkakin suunnitelmassa 

on esitetty suhteellisen maltillisia toimenpiteitä ja uu-

den liikennepolitiikan mukaisia vaiheittaista toteutta-

mista tukevia etenemispolkuja. 

 
Rahoituksen niukkuus voi johtaa varsinkin vähälii-

kenteisen liikenneverkon kunnon huononemiseen, 

vaikka pieniä tehokkaasti kohdennettuja toimenpiteitä 

ja toiminnan tehostamista tehdäänkin koko ajan. 

Priorisoinnissa voidaan pitkällä aikavälillä joutua te-

kemään vaikeita päätöksiä kohteiden ja toiminto-

jen luokituksen ja niihin suunnattujen resurssien 



67 

Etelä-Pohjanmaan   liikennejärjestelmäsuunnitelma 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 

 

 

suhteen. Etenkin alueilla, joilla asukas- ja liiken-

nemäärät vähenevät, voidaan kunnossapidosta jou-

tua tinkimään. Liikennepalvelujen osalta on esite-

tyillä toimenpiteillä mahdollista turvata haja-asutus- 

alueiden liikkumista, mutta se edellyttää rohkeita 

uusien toimintamallien käyttöönottoja. 

 
Maakunnan sisäisen joukkoliikenteen järjestäminen 

on haastavaa etenkin Kauhajoki-Seinäjoki-

Kauhava-vyöhykkeen ulkopuolella. Kehittäminen 

vaatii uutta ajattelua, nykyisten toimintamallien ky-

seenalaistamista ja liikkuminen palveluna-

konseptointia. 

 
Kestävien kulkutapojen suosioon vaikuttavat ihmis-

ten asenteet eivät muutu helposti, vaan usein tarvi-

taan positiivisten kannustimien lisäksi taloudellista 

motivointia ja muita liikkumisen ohjauksen keinoja. 

Yksi keskeisistä liikennejärjestelmäsuunnittelun 

mahdollisuuksista ja laajemmin vaikuttavuuden 

kannalta keskeisistä toimenpiteistä liittyy maankäy-

tön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkei-

noelämän koordinoimiseen jo suunnitteluvaiheessa 

(kuntien kaavoituksen pitkäjänteistä suunnittelua 

MALPE-periaatteiden mukaisesti) siten, että kestä-

vä liikkuminen ja kuljetukset 

ovat houkuttelevia jo alun alkaen alueidenkäyt-

töä kehitettäessä. Tämä on erittäin haastavaa ja 

edellyttää vielä merkittävää suunnittelu- ja sopi-

musjärjestelmän uudistamista sekä sektoriajatte-

lun purkamista. Lisäksi suuri osa liikkumis- ja kul-

jetustarpeisiin vaikuttavasta työstä tehdään muilla 

yhteiskunnan sektoreilla. 

 
Kokonaisuutena Etelä-Pohjanmaan liikennejärjes-

telmäsuunnitelma on realistinen ja asetetut palve-

lutasotavoitteet toteutuvat suhteellisen hyvin. 

Suunnitelman käytäntöön vienti vaatii jatkossa vie-

lä toimenpiteiden konkretisointia,  jatkuvan liiken-

nejärjestelmätyön toimintamallien kehittämistä 

sekä rohkeaa uudistamista. Suurimmat riskit liit-

tyvät tavoitteisiin sitoutumiseen ja ulkoisiin teki-

jöihin, joihin voidaan varautua ainoastaan jatku-

van maakunnallisen liikennejärjestelmätyön kei-

noin. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
Taulukko 8.  
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5.  SEURANTARAPORTTI 
 

Vuoden 2017 liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on liitetty erillinen seurantaraportti. Se koskee visioon 2040 

liittyviä toiminnan reunaehtoja sekä palvelutasotavoitteisiin ja kehittämisstrategiaan liittyviä muutoksia. Sa-

moin seurantaan on liitetty eri aluetyyppien palvelutasotavoitteisiin, kärkitoimenpiteisiin, yhteistyöhön ja to i-

mintamalleihin sekä koreihin I ja II liittyvä seuranta (muuttuneet tilanteet). Lisäksi on tehty maakunnallisesti 

edistettäviin toimenpidetaulukoihin vastaavat päivitykset (muuttuneet tilanteet). Seurannan helpottamiseksi 

vuoden 2014 liikennejärjestelmäsuunnitelman ja vuoden 2017 liikennejärjestelmäsuunnitelman kirjaukset on 

molemmat esitetty peräkkäin.  

 
 
 

 5.1  Palvelutasotavoitteiden, kärkitoimenpiteiden ja kärkihankkeiden ar-

viointi sekä maakunnallisesti edistettävissä olevien toimenpiteiden 

seuranta 
 
 
 

5.1.1 Palvelutasotavoitteiden seuranta 
 
Tässä palvelutasotavoitteiden seurannassa ja arvioinnissa on ensin verrattu taulukkomuodossa vuoden 2014 

liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja vuonna 2017 päivitettyä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toisiinsa. Oleell i-

sia muutoksia on vain vähän. 
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  Visioon 2040, toiminnan reunaehtoihin ja palvelutasotavoitteisiin ja kehittämisstrategiaan vain vähäisiä 
muutoksia (vuoden 2017 lj-suunnitelmassa lähes samat) 
Seinäjoen ydinalueelle asetetut palvelutasotavoitteet / lj-suunnitelma 2014 ovat 
seuraavat: 

• Joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn hyvä palvelutaso mahdollis-

taa henkilöauton käytön vähentämisen Seinäjoen ydinkeskustassa tehtä-

villä sekä keskustan ja reuna-alueiden välisillä työ- ja opiskelumatkoilla. 

• Ikääntyneet voivat tehdä päivittäiset asiointimatkat keskustaan omatoi-

misesti ja joustavasti paikallisliikenteeseen kytketyllä palveluliikenteellä. 

• Harrastusmatkat ovat mahdollisia joukkoliikenteellä. 

• Koulumatkat ovat turvallisia. 

• Keskusta-alueen saavutettavuus henkilöautolla turvataan. 

• Roveksen logistiikka-alue parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta 

sekä mahdollistaa kansainvälisten kuljetus- käytävien entistä paremman 

hyödyntämisen. 

• Jakelukuljetusten täsmällisyys ja kustannustehokkuus paranevat. 

Seinäjoen ydinalueelle asetetut palvelu-
tasotavoitteet / lj-suunnitelma 2017 
ovat lähes samat, mutta uusien liikku-
mispalvelujen kehittämisen merkitystä 
on korostettu kolmen ensimmäisen 
tavoitteen osalta 

Kehityskäytävälle Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava asetetut palvelutasotavoitteet / lj-
suunnitelma 2014 ovat seuraavat: 

• Liikenneturvallisuus sekä elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehok-

kuus ja häiriöttömyys paranevat koko kehityskäytävällä. Maakunnan läpi 

kulkevat kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehokkaasti ja häiriöttömäs-

ti. 

• Joukkoliikenne tarjoaa henkilöauton kanssa matka-ajaltaan ja hinnaltaan 

kilpailukykyiset työ- ja opiskelumatkayhteydet väleillä Seinäjoki-Lapua-

Kauhava ja Kauhajoki-Kurikka-Seinäjoki. Matka- ketjut ovat sujuvia ja 

helppoja hallita. 

• Asiointi- ja harrastusmatkat ovat mahdollisia joukkoliikenteellä. 

• Kuntakeskuksissa asuvien lähipalvelut ovat saavutettavissa turvallisesti ja 

es- teettömästi kävellen ja pyörällä. Koulu- matkat ovat turvallisia. 

• Yritysten välinen yhteistyö parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta. 

Kehityskäytävälle Kauhajoki–Seinäjoki–
Kauhava asetetut palvelutasotavoitteet / 
lj-suunnitelma 2017 ovat lähes samat, 
mutta toisessa tavoitteessa on korostet-
tu matkaketjun maksamisen helppoutta 

Muille keskuksille asetetut palvelutasotavoitteet / lj-suunnitelma 2014 ovat seu-
raavat: 

• Keskustassa kävellen ja pyörällä tehtävät matkat ovat turvallisia ja es-

teettömiä. Palvelujen saavutettavuus kävellen ja pyörällä turvataan. 

• Opiskelijoiden viikoittaisten kaukoliikenteen matkaketjujen palvelutaso 

on hyvä keskeisillä Seinäjoen kautta hoidettavilla  opiskelumatkoilla. 

• Työmatkat ovat mahdollisia Seinäjoelle joukkoliikenteellä vilkkaimmilla 

pendelöintisuunnilla. 

• Ikääntyneiden omatoimiset ja esteettömät asiointimatkat turvataan. 

Koulu- matkat ovat turvallisia. 

• Elintarvike- ja metalliteollisuuden kuljetusten kustannustehokkuus ja 

vaurioitumattomuus sekä henkilöautomatkojen turvallisuus varmiste-

taan. 

• Jakeluliikenteen kuljetukset seutu- ja kuntakeskuksiin hoidetaan kus-

tannustehokkaasti. 

Kehityskäytävälle Kauhajoki–Seinäjoki–
Kauhava asetetut palvelutasotavoitteet / 
lj-suunnitelma 2017 ovat samat,  
paitsi ”Elintarvike- ja metalliteollisuu-
den”-käsite on korvattu sanalla  ”Elin-
keinoelämän” kuljetusten …  

Haja-asutusalueille asetetut palvelutasotavoitteet / lj-suunnitelma 2014 ovat seu-
raavat: 

• Matka-ajaltaan ennakoitavat sekä turvalliset matkat ja kuljetukset ovat 

mahdollisia koko haja-asutusalueella. 

• Esteettömät asiointimatkat  turvataan haja-asutusalueelta lähimpään 

kuntakeskukseen kaksi kertaa viikossa. 

• Koulumatkat ovat turvallisia ja matka- ajoiltaan kohtuullisia. 

• Haja-asutusalueiden maa- ja metsä- talouden sekä bioenergian kulje-

tukset on mahdollista hoitaa kustannustehokkaasti. 

• Haja-asutusalueen kuljetukset yhdistellään kustannustehokkaasti. 

• Tehokkaat tietoliikenneyhteydet, sähköiset palvelut sekä etätyömahdol-

lisuudet vähentävät liikkumistarpeita ja mahdollistavat yritysten sijoit-

tumisen alueelle hyvien liikenneyhteyksien varteen. 

Kehityskäytävälle Kauhajoki–Seinäjoki–
Kauhava asetetut palvelutasotavoitteet / 
lj-suunnitelma 2017 ovat samat 
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Pitkille ylimaakunnallisille matkoille ja kuljetuksille asetetut palvelutasotavoit-

teet ovat seuraavat: 

• Nopeat työasiamatkat ja sujuvat matkaketjut turvataan Helsinkiin, Tampe-

reelle ja Vaasaan sekä kansainvälisille jatkoyhteyksille. 

• Joukkoliikenne on henkilöauton kanssa matka-ajaltaan kilpailukykyinen 

kauko- liikenteessä keskeisillä yhteysväleillä. 

• Opiskelijoiden viikoittaisten kaukoliikenteen matkaketjujen palvelutaso 

on hyvä keskeisillä Seinäjoen kautta hoidettavilla opiskelumatkoilla. 

• Maakunnan läpi kulkevat kuljetukset voidaan hoitaa kustannustehok-

kaasti, turvallisesti ja häiriöttömästi. 

• Kuljetusten kustannustehokkuuden, vaurioitumattomuuden ja vihrey-

den parantaminen tukee yritysten kilpailukykyä. 

• Eri kuljetusmuotojen tarkoituksenmukaiset käyttömahdollisuudet turva-

taan pitkäjänteisesti. 

• Roveksen logistiikka-alueen toteuttaminen sekä logistiikkatoimintojen 

keskittäminen parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta sekä mahdol-

listaa kansainvälisten kuljetuskäytävien entistä paremman hyödyntämi-

sen. 

• Yhteydet Pohjanmaan satamien kautta ulkomaille ovat kilpailukykyiset ver-

rattuna yhteyksiin Etelä- ja Lounais-Suomen satamista. 

 

 
 
 
Pitkille ylimaakunnallisille matkoille ja 
kuljetuksille asetetut palvelutasotavoit-
teet / lj-suunnitelma 2017 ovat samat, 
paitsi Roveksen logistiikka-aluetta 

koskien on ko. kohtaan lisätty: ”Kas-

kisten sataman kehittäminen ja 

radan parantaminen / tehostettu 

kunnossapito olisivat oleellisia toi-

menpiteitä Roveksen logistiikkatoi-

mintojen edistämiselle” 

 

Yhteistyölle ja toimintamalleille asetetut palvelutasotavoitteet ovat seuraavat: 

• Maakunnassa tehtävä liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa ja asiakasläh-

töistä, varmistaa rajallisten resurssien ohjaamisen mahdollisimman vai-

kuttaviin toimenpiteisiin sekä huolehtii suunnitelmien ajantasaisina pysy-

misestä. 

• Eri toimijoiden ja rahoittajatahojen kesken saavutetaan yhteinen näke-

mys maakunnan liikennejärjestelmästä, sen rahoittamisesta ja aikatauluis-

ta. 

• Liikenteeseen liittyvien eri työryhmien toiminta yhteensovitetaan ja pääl-

lekkäisyydet karsitaan. 

• Liikenteen suunnittelu kytkeytyy niin maakunta-, seutu- kuin kuntata-

solla tehokkaasti maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän 

suunnitteluun. 

• Päätöksentekijät ymmärtävät liikenteen kehittämisen todelliset mahdolli-

suudet ja merkityksen osana maakunnan strategista kehittämistä. 

• Liikennejärjestelmätyöhön otetaan mukaan monipuolisen toimenpide-

valikoiman edellyttämät uudet osapuolet. 

Yhteistyölle ja toimintamalleille asetetut 
palvelutasotavoitteet /  lj-suunnitelma 
2017 ovat samat, 
paitsi on lisätty uusi alakohta ”Seu-

dulliset liikennetyöryhmät eivät ole 

kokoontuneet säännöllisesti, ja siksi 

on harkinnassa laajemman lj-

työryhmän päätöksenteon tiedotta-

misen lisäksi seudulli-

sen/kuntakohtaisen yhteistyön 

aktivoiminen (kts. kuvan 13 muutet-

tu tilanne)” 
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5.1.2 Kärkihankkeiden seuranta ja arviointi 
 

Tässä kärkihankkeiden seurannassa ja arvioinnissa on ensin verrattu taulukkomuodossa vuoden 2014 liikenne-

järjestelmäsuunnitelmaa ja vuonna 2017 päivitettyä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toisiinsa. Oleellisia muutok-

sia on jonkin verran. 

 

Etelä-Pohjanmaan suurten investointien kärkihankkeet on jaettu kahteen koriin, I KORIIN JA II KORIIN 

Kärkitoimenpiteet I korissa ja II korissa  / lj-suunnitelma 2014 ovat 
seuraavat: 

Kärkitoimenpiteet I korissa ja II korissa / lj-suunnitelma 2017 ovat 
seuraavat: 

I KORI • Valtatien 19 ja kantatien 67 kehittäminen osana Kauhajoki-
Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävää 

• Seinäjoki-Tampere-ratayhteyden kehittäminen osana Botni-
an käytävää 

• Valtatie 3 Tampere–Jalasjärvi–Kurikka–Vaasa 
 

I KORI • Valtatien 19 ja kantatien 67 kehittäminen osana Kauhajoki-
Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävää 

• Seinäjoki-Tampere-ratayhteyden kehittäminen osana 
Botnian-käytävää 

• Valtatie 3 Tampere–Jalasjärvi–Kurikka (yhteinen liikennekäy-
tävä vt 3 / kt 67 Kurikassa) 

• Seinäjoki–Vaasa-päätieosuus (vt 18) ja ratayhteys Seinä-
joki–Vaasa sekä Seinäjoki–Vaasa-alueen kehittämiskäytä-
vän liikenne- ja maankäytön kehittäminen sekä yhteen-
sovittaminen 

II KORI • Seinäjoki–Vaasa-liikennekäytävä (ratayhteys ja vt 18) 

• Seinäjoki–Jyväskylä-liikennekäytävä (valtatie 18 välillä Sei-

näjoki–Ähtäri–Jyväskylä osana Keski-Pohjolan kuljetuskäy-

tävää sekä Haapamäen radan liikennöitävyyden turvaami-

nen) 

• Kaskisten radan liikennöitävyyden turvaaminen 

• Lisäksi laaditaan maakunnallinen kehittämissuunnitelma em. 

valtakunnan tason investointihankkeiden lisäksi elinkei-

noelämän kilpailukyvyn ja ylimaakunnallisten kuljetusten 

kannalta tärkeimpien teiden selvittämiseksi ja priorisoimisek-

si toimenpiteineen, kiireellisimpänä kohteena mt 711 suunnit-

telu. Ensimmäisessä vaiheessa vt 16, kt 44, kt 63 ja mt 711 osal-

ta palvelutaso turvataan ottamalla huomioon hoidon ja yllä-

pidon tarpeet tulevissa ELY:n alueurakoissa. 

II KORI • Seinäjoki–Jyväskylä-liikennekäytävä (vt 18 ja Haapa-

mäen rata) 

• Kaskisten radan ja tieyhteyksien sekä satamayhteyksien 
liikennöitävyyden turvaaminen 

• Alempiasteisen tieverkon kunnon sekä hoidon ja ylläpi-

don turvaamiseksi tarvittavan rahoituksen nosto ja 

jatkuvuus. Vuosien 2016–2018 korjausvelkapaketti-

en kohteiden onnistunut ”täsmähoito” alempiastei-

sen tieverkon ongelmapaikoissa ja korjausvelkapa-

ketti-ohjelman jatkaminen. 

 

Lisäksi alempiasteisen tieverkon kunnon sekä hoidon ja ylläpidon turvaami-

seksi tarvittavan rahoituksen nosto on päätetty nostaa kärkihankkeiden 

rinnalle, koska asialla on Etelä-Pohjanmaalle erityisen suuri merkitys. 

Raskaan liikenteen mitta- ja massamuutokset lisäävät paineita rahoituksen 

nostolle. 

  

 

5.1.3 Maakunnallisesti edistettävissä olevien toimenpiteiden seuranta ja arviointi 
 

Taulukkoja 3, 4 ja 5 on ajantasaistettu siten, että osa toimenpiteistä / toteutuneet on poistettu vuoden 2017 lj-
suunnitelmasta, osaa on ajantasaistettu tai kiireellisyysluokkaa on muutettu. Vuoden 2014 lj-suunnitelman ja vuoden 
2017 lj-suunnitelman taulukot ovat peräjälkeen. 

 

Taulukko 3.  Jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintamallien kehittäminen /  LJ-SUUNNITELMA 2014 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys-

luokka 

Vastuu 

MALPE-yhteistyö ja uudet toimintamallit   
Ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön organisointi yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY:n ja 

naapurimaakuntien kanssa (muutettu sisältöä) 

I E-P:n liitto 

. 

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan käynnistäminen ja aktiivinen toi- 

minta (toteutunut)                                                                                              POISTETTU            

I E-P:n liitto    

 

Seudullisten liikennetyöryhmien toiminnan käynnistäminen, ryhmien hyödyntäminen hal- 

lintokunta- ja kuntarajat ylittävänä yhteistyöelimenä. Nykyisten ryhmien, esim. Seinäjoen 

seudun MAL-työryhmän hyödyntäminen (muutettu sisältöä) 

I Kunnat, ELY 

. 

Liikennejärjestelmää koskevan asiakas- ja sitouttavan päätöksentekijävuorovaikutuksen 

organisointi (muutettu sisältöä) 

I E-P:n liitto 

 

MALPE-osa-alueita koskevien yhteistyömallien määrittely perustettavien ryhmien toimin- taan 

tukeutuen (muutettu sisältöä) 

I E-P:n liitto, kun-

nat, ELY 

Maapoliittisten toimenpiteiden monipuolistaminen (toteutunut)                          POISTETTU II Seinäjoki 

Maankäytön suunnitelmien ja palveluverkon ratkaisujen systemaattisen auditoinnin 

laajentaminen koko maakuntaan (viisas liikkuminen) (muutettu sisältöä) 

II E-P:n liitto, kun-

nat, ELY 

Hajarakentamisen periaatteiden maakunnallinen määrittäminen (poistettu)       POISTETTU II E-P:n liitto, ELY 

Vuosittaisen Länsi-Suomi-tasoisen liikennefoorumin järjestäminen (muutettu sisältöä) II Maakuntaliitot 
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Taulukko 3.  Jatkuvan liiikennejärjestelmätyön toimintamallien kehittäminen / LJ-SUUNNITELMA 2017  
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys-
luokka 

Vastuu 

MALPE-yhteistyö ja uudet toimintamallit   

Ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY:n ja naapurimaa-
kuntien kanssa 

jatkuvaa Maakuntien liitot, ELY 

Maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan kehittäminen ja aktiivinen toiminta jatkuvaa E-P:n liitto 

Liikennejärjestelmää koskevan asiakas- ja sitouttavan päätöksentekijävuorovaikutuksen ylläpito ja kehit-
täminen 

jatkuvaa E-P:n liitto 

Seudullisten liikennetyöryhmien toiminnan käynnistäminen / kunnallinen liikenneturvallisuustyö, ryhmi-
en hyödyntäminen hallintokunta- ja kuntarajat ylittävänä yhteistyöelimenä, ml. liikenneturvallisuustyö. 

I E-P:n liitto, kunnat 

MALPE-osa-alueita koskevien yhteistyömallien määrittely ja kehittäminen perustettavien ryhmien toimin-
taan tukeutuen (mukana rakennemallityö ja hajarakentaminen) 

I E-P:n liitto, kunnat, 
ELY 

Määrävuosittain Länsi-Suomen- tai Etelä-Pohjanmaan ELY-alueen laajuisen liikennefoorumin järjestäminen I ELY, maakunnat 

Maankäytön suunnitelmien ja palveluverkon ratkaisujen systemaattisen arvioinnin laajentaminen koko 
maakuntaan (liikenne palveluna) 

I E-P:n liitto, kunnat, 
ELY 

 
 
 

Taulukko 4.  Ehdotus vuosina 2014–2020  käynnistettäviksi suunnitelmiksi ja selvityksiksi / LJ-
SUUNNITELMA 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys-
luokka 

Vastuu 

Selvitykset ja suunnitelmat   

Seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien ajantasaisina säilyttäminen, samalla yhteisten liikenne-

turvallisuus- ja esteettömyysperiaatteiden määrittäminen, kävelyn ja pyöräilyn ympärivuotisten laatu-

käytävien määrittäminen sekä keskeisten koulureittien, jättöliikenteen sekä koulujen ympäristöjen sys-

temaattiset vaaranpaikkakartoitukset 

jatkuvaa ELY, kunnat 

(ELY=> seudull. LIITU-
suunnitelmat, kunnat) 

Seinäjoki-Tampere-liikennekäytävän (päärata ja vt 3) lj-tason esiselvitys (muutettu sisältöä) I ELY, Liikennevirasto, 

liitot 

Vt 3 Tampere-Vaasa uudelleenarviointi (toteutunut)                                               POISTETTU I ELY, Liikennevirasto, 

liitot 

Vt 19 ja kt 67 Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävän lj-tason kehittämisselvitys (muutettu sisältöä / 
yhdistetty sisältöä) 

I ELY, Liikennevirasto 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-kehityskäytävän maankäytön kehityskuvaselvitys (muutettu sisältöä) I E-P:n liitto, kunnat 

Seinäjoki-Tampere-radan lj-tason kehittämisselvitys (muutettu sisältöä) I ELY, Liikennevirasto, 

liitot 

Vaasa-Seinäjoki-liikennekäytävän lj-tason esiselvitys (muutettu sisältöä / yhdistetty sisältöä) I ELY, kunnat, liitot 

Avoimen joukkoliikenteen sekä kuntien henkilökuljetusten seudullisten kokonaissuunnitelmien  laatimi-

nen sekä hankintaorganisaatiomallien määrittely (muutettu sisältöä) 

I Seutujen keskuskau- 

pungit, ELY:t 

Seinäjoen seudun viisaan liikkumisen strategia, toiminnan käynnistäminen jo suunnitte- lutyön aikana 

(muutettu sisältöä) 

I Seinäjoki 

Toimeenpanosuunnitelma kuntakeskusten ja haja-asutusalueiden kuljetusten yhdistämi- sen käynnistämi-

sestä, pilotointi (muutettu sisältöä) 

I Alavus, Ähtäri, Kuor- 

tane, E-P:n liitto, ELY 

Maakunnallinen puu- ja bioterminaaliselvitys (toteutunut)                                     POISTETTU I Metsäkeskus, E-P:n 

liitto 

Palvelutasoselvitys ylimaakunnallisia kuljetuksia välittävistä maanteistä (toteut.) POISTETTU I ELY, E-P:n liitto 

Keskustojen esteettömyyskartoitukset (määritelty toisessa kohdassa)  I-II Kunnat 

Mt 711 Ruona-Alajärvi parantamisselvitys (yhteys kantatielle 66), (muutettu/ I-kiirellisyys) II ELY 

Vähäliikenteisen tiestön ylläpito- ja priorisointisuunnitelma, (tehty / korjausvalkapaketti) II ELY 

Roveksen itäisen ohikulkutien alueen kehittämissuunnitelma, (muutettu/ I-kiirellisyys) II Seinäjoki 

Kuntien työntekijöiden liikkumisen optimointiselvitys kahdessa pilottikunnassa, (muutettu sisältöä / yhdis-
tetty sisältöä) 

II Kunnat 

Liityntäliikenne ja -pysäköintiselvitys, (muutettu sisältöä / yhdistetty sisältöä) III E-P:n liitto 

Vt 18 Seinäjoki-Ähtäri-Jyväskylä, lj-tason esiselvitys vaiheittain parantamisen mahdolli- suuksista (määri-

telty toisessa kohdassa, kiireellisyysluokan muutos) 

III ELY, Liikennevirasto 
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Taulukko 4.  Ehdotus vuosina 2017–2023 käynnistettäviksi suunnitelmiksiksi ja selvityksiksi /  LJ- 
SUUNNITELMA 2017  

 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireellisyys- 
luokka 

Vastuu 

Selvitykset ja suunnitelmat   

Rakennemallityön suunnittelu ja edistäminen jatkuvaa E-P:n liitto, ELY, 

Aluevaraussuunnitelma Seinäjoki-Tampere -yhteysvälin kaksoisraiteista I Liikennevirasto, liitot 

Vt 19 ja kt 67 Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-kehityskäytävän yleis- ja tiesuunnitelmat I ELY, Liikennevirasto 

Vt 18 Laihia–Seinäjoki–Ähtäri–Jyväskylä, lj-tason esiselvitys ja tiesuunnitelmat osa-alueittain, 
tien parantaminen ja Ähtäri-Multia -oikaisun toteuttaminen vaiheittain 

I ELY, Liikennevirasto 

Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava ja (Laihia)–Isokyrö–Seinäjoki-kehityskäytävien maankäytön 

ja liikenteen kehityskuvaselvitys (visio 2040) 

I E-P:n liitto, kunnat 

Seudullisten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivittämistarpeen arviointi ja päivitystyön käyn-
nistäminen tarpeen mukaan 

I ELY=> seudull. LIITU-
suunnitelmat, kunnat 

Mt 711 Ruona-Alajärvi parantamissuunnitelma ja toteutus (yhteys kantatielle 66) I ELY 

Mt 663 Kauhajoki–Päntäne–Isojoki tiesuunnitelma I ELY 

Avoimen joukkoliikenteen sekä kuntien henkilökuljetusten seudullisten kokonaissuunnitel-

mien laatiminen, hankintaorganisaatiomallien määrittely sekä kytkeminen liikkuminen pal-

veluna-konseptiin Liityntä.- liikkumis- ja pysäköintiselvitys.  Digitalisoinnin hyödyntäminen 

ja MaaS-pilotointien kokemukset joukkoliikenteessä ja palvelutasossa.  

I Seutujen keskuskau-
pungit, kunnat ja ELY:t, 
liitot 

Roveksen itäpuolen kehittämissuunnitelma I Seinäjoki 

 

 

Taulukko  5.  Ehdotus käynnistettäviksi / toteutettaviksi toimenpiteiksi / LJ-SUUNNITELMA 2014 
 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli-  
syysluokka 

Vastuu 

Tie- ja katuverkko, infra ja kunnossapidon varmistaminen   
Valtakunnallinen vaikuttaminen nykyisen infran kunnon sekä hoidon ja ylläpidon turvaamiseksi tarvittavan 

rahoituksen nostoon (ml. raskaan liikenteen mitta- ja massamuutosten aiheuttamat korjaustarpeet) 

jatkuvaa E-P:n liitto, ELY, 

kunnat 

Päätieverkon nykyisen hoidon ja ylläpidon tason säilyttäminen (edellyttää rahoitustason nostoa) jatkuvaa ELY, Liikennevirasto 

Kaupunkien/kuntien katuverkon maankäytön tiivistämiseen kytkettävät toimenpiteet jatkuvaa Kunnat 

Keskustojen kävely- ja pyöräilypainotteinen kehittäminen jatkuvaa Kunnat 

Kanta- ja seututeiden (kt 44, kt 63, kt 66, kt 68, mt 661, mt 663, mt 697, mt 711, mt 733 ja mt 750) sekä 

alemman tieverkon asiakastarpeita vastaavan liikennöitävyyden turvaaminen 

kehittämällä täsmäkunnossapitoa, hoidon/ylläpidon tasalaatuisuutta, vuorovaikutusta ja mobiili- informaa-

tion saatavuutta, (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa ELY 

Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettömyystoimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen kun- ta- ja seu-

tukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisesti, koulureittien ja koulujen ympäristöjen, kevyen 

liikenteen laatukäytävien sekä palvelujen ja työpaikka-alueiden saavutet- tavuuden priorisointi toimenpitei-

den kohdentamisessa, (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa Kunnat, ELY 

Tienpidon alueurakoiden sisällön ja vuorovaikutuksen edelleen kehittäminen sekä mobiilipalve- lujen käyt-

töönotto seuraavien kilpailutusten yhteydessä 

jatkuvaa ELY 

Kevyen liikenteen laatukäytävien priorisointi ympärivuotisessa hoidossa ja ylläpidossa I Kunnat, ELY 

Keskustojen esteettömyyskartoitusten toimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen II Kunnat 

Kuntien kadunpitoyhteistyön kehittäminen, (muutettu sisältöä / yhdistetty sisältöä) II Kunnat 

Yksityisteiden kunnossapidon kehittäminen (tieisännöintipalvelut, avustusperiaatteiden yhte- näistämi-

nen sekä avustuskohteiden priorisointi) 

II Kunnat, ELY 

Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen pääteillä ja -kaduilla (valtakunnallisen kehityksen tahdissa) II ELY, kunnat 

ELY:n ja kuntien välisen kunnossapitoyhteistyön kehittäminen, (muutettu sisältöä / yhdistetty sisältöä ja 
kiireellisyysluokkaa) 

III ELY, kunnat 
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Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli- 
syysluokka 

Vastuu 

Kuljetusketjujen toimivuus, logistiikkakeskukset ja terminaalit 

 

 

 

  

Roveksen logistiikka-alueen toteutumisen varmistaminen, (muutettu sisältöä)   
- Maanhankinnan edistäminen jatkuvaa Seinäjoki 

- Logistiikka-alueeseen perustuvien yhteistyömallien yms. ajantasaisina säilyttäminen jatkuvaa E-P:n liitto, Seinäjoki 

- Päätöksentekijöiden ja toimijoiden sitouttaminen alueen toteuttamiseen; aiesopimus I E-P:n liitto, Seinäjoki 

Kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen sekä markkinointiin osallistuminen jatkuvaa E-P:n liitto 

Erikoiskuljetusreittien toimivuuden varmistaminen tapauskohtaisesti (mm. tuulivoima), (muutettu sisältöä) jatkuvaa ELY, kunnat 

Kaskisten radan liikennöitävyyden turvaaminen, (muutettu sisältöä) jatkuvaa E-P:n liitto, Liikenne- 

virasto 

Kuljetusten yhdistelyn seudullinen pilotointi Kuusiokuntien alueella, laajentaminen kokemusten pohjalta 

muille seuduille, (muutettu sisältöä) 

II Kunnat 

Bio- ja puuterminaalien kehittäminen, (muutettu sisältöä ja kiirellisyysluokkaa) II Kunnat, Livi 

 
 

Joukkoliikenne, henkilökuljetukset ja matkaketjujen sujuvuus   

Seinäjoen paikallisliikennesuunnitelman toteuttaminen (vuorojen selkeyttäminen ja nopeuttaminen, vuorot 

matkakeskuksen kautta, informaation ja tiedottamisen parantaminen), (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Työasiamatkoja palvelevien liityntäyhteyksien varmistaminen Helsinki-Vantaan, Tampereen ja Vaasan lento-

asemille, (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa ELY, kunnat, yritykset 

Parkanon aseman (päärata) toiminnan turvaaminen (myös Pendolinot), liityntäpysäköinnin toimivuuden 

turvaaminen, (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat, VR 

Joukkoliikenteen maakunnallisen palvelutasosuunnitelman ylläpito ja toteuttaminen (mm. liityntäyhteyk-

sien parantaminen Seinäjoelle, palvelutason parantaminen Alavuden suunnan yhteyksissä jne.) 

jatkuvaa ELY 

Haapamäen radan henkilöliikenteen ja asemien toiminnan turvaaminen, markkinoinnin ja tiedottami-

sen kehittäminen, (muutettu sisältöä) 

jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat, VR 

Seili-palveluliikenteen kehittäminen (päivittäin kauppakeskuksiin, informaation parantaminen, kiinteät 

välipysäkit jne.) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Maakuntarajat ylittävien joukkoliikennevuorojen turvaaminen jatkuvaa ELY 

Seinäjoen lentoaseman charterliikenteen kehittäminen, (muutettu sisältöä) jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat 

Junalla tehtävän työmatkayhteyden järjestäminen aamuisin Seinäjoelta Vaasaan jatkuvaa E-P:n liitto, Livi, VR 

Avoimen joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten seudullisen kokonaishankinnan käyn- nistäminen, 

eri hallintokuntien kuljetusten yhdistäminen 

I Kunnat, ELY 

Seudullisten joukkoliikenne- ja henkilökuljetuskoordinaattorien nimeäminen ja toiminnan käyn- nistäminen, 

(poistettu / muutettu sisältöä) *** 

I Kunnat, E-P:n liitto 

Avointen asiointi- ja palveluliikenteiden käynnistäminen, (yhdistetty sisältöä, kiireell.luokan muutos) II Kunnat 

Yhteisöllisten joukkoliikenneratkaisujen (mm. kyläbussi, kimppakyyti) pilotointi ja laajentaminen muihin kun-

tiin, (poistettu / muutettu sisältöä) *** 

II Kunnat 

Matkailuelinkeinon tarvitsemien liikennepalvelujen kehittämisen kytkentä matkailupalvelujen kehittämi-

seen 

II Kunnat 

Juna- ja linja-autoliikenteen lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden pilotointi pääradalla, Vaasa- Seinäjoki-

radalla sekä Haapamäen radalla 

II LVM, VR, LAL 

Seinäjoen matkakeskuksen liityntäpysäköintiratkaisujen kehittäminen (parkkitalo) II Seinäjoki 

Matka-ajoiltaan kohtuullisten koulukyytien periaatteiden määrittäminen ja käyttöönotto II Kunnat, E-P:n liitto 

Kuntien työntekijöiden liikkumisen optimoinnin käynnistäminen kahdessa pilottikunnassa, jatkossa 

laajentaminen muihin kuntiin, (poistettu / muutettu sisältöä) *** 

II Kunnat 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-joukkoliikenteen runkoreitin toteuttaminen, joukkoliikenneinfran ja informaa-

tion parantaminen, (muutettu ja kiirellisyysluokkaa) 

III ELY, kunnat 
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Taulukko 5.  Ehdotus käynnistettävksi / toteutettaviksi toimenpiteksi / LJ-SUUNNITELMA 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli- 
syysluokka 

Vastuu 

Viisas liikkuminen (poistettu / muutettu sisältöä) ***  => korvattu MaaS / digitalisaatio   

Valtakunnallisten hankehakujen ym. rahoituksen hyödyntäminen viisaan liikkumisen toimenpi- teiden to-

teuttamisessa 

jatkuvaa Kunnat, ELY 

Seinäjoen seudun viisaan liikkumisen strategian toteuttamisen käynnistäminen (kunta-, työn- antaja-, jär-

jestö- ym. -kohtaiset konkreettiset toimenpiteet) 

I Kunnat 

Seinäjoen seudulla saatavien viisaan liikumisen hyvien käytäntöjen soveltaminen myös muissa seutu- ja 

kuntakeskuksissa 

II Kunnat 

Viisaan liikkumisen edistämiseen kytkettävän liikennekasvatustyön kehittäminen ja ulottaminen uusiin toimi-

joihin 

II Kunnat, ELY 

Seurojen, järjestöjen ja suurimpien työnantajien kytkeminen mukaan viisaan liikkumisen edis- tämiseen II Kunnat, E-P:n liitto 

Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli-
syysluokka 

Vastuu 

Tie- ja katuverkko ja kunnossapidon varmistaminen   

Valtakunnallinen vaikuttaminen nykyisen infran kunnon sekä hoidon ja ylläpidon turvaamiseksi 

tarvittavan rahoituksen nostoon (ml. raskaan liikenteen mitta- ja massamuutosten aiheuttamat 

korjaustarpeet) 

jatkuvaa E-P:n liitto, ELY, 

kunnat 

Päätieverkon nykyisen hoidon ja ylläpidon tason säilyttäminen (edellyttää rahoitustason nostoa) jatkuvaa ELY, Liikennevirasto 

Kaupunkien/kuntien katuverkon maankäytön tiivistämiseen kytkettävät toimenpiteet jatkuvaa Kunnat 

Keskustojen kävely- ja pyöräilypainotteinen kehittäminen jatkuvaa Kunnat 

Muiden kantateiden (kt 44, kt 63, kt 66, kt 68) ja muiden seututeiden (st 661,st 663, st 697, 

st 711, st 733) sekä korjausvelkapaketin 2016–2018 kohteet ja alemman tieverkon liiken-

nöitävyyden turvaaminen  

jatkuvaa Liikennevirasto, ELY 

Pienten liikenneturvallisuus- ja esteettömyystoimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen 

päivitettyjen kunta- ja seutukohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien mukaisesti 

jatkuvaa Kunnat, ELY 

Tienpidon alueurakoiden sisällön ja vuorovaikutuksen edelleen kehittäminen, mobiilipalvelujen 

ja uusien reaaliaikaisten tiedonkeruumenetelmien käyttöönotto seuraavien kilpailutusten yh-

teydessä. ELYn ja kuntien välisen kunnossapitotyön kehittäminen. 

jatkuvaa ELY, kunnat 

Kevyen liikenteen laatukäytävien priorisointi ympärivuotisessa hoidossa ja ylläpidossa I Kunnat, ELY 

Keskustojen esteettömyyskartoitusten toimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen II Kunnat 

Kuntien kadunpitoyhteistyön ja yksityisteiden kunnossapidon kehittäminen (tieisännöintipal-

velut, avustusperiaatteiden yhtenäistäminen sekä avustuskohteiden priorisointi) 

II Kunnat, ELY 

Automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen pääteillä ja -kaduilla (valtakunnallisen kehityksen 

tahdissa) 

II ELY, kunnat 

Kuljetusketjujen toimivuus, logistiikkakeskukset ja terminaalit   

Roveksen logistiikka-alueen kehittäminen: maanhankinta, logistiikka-alueeseen perustuvien 
yhteistyömallien yms. ajantasaisina säilyttäminen ja pistoraideinfra sekä päätöksentekijöiden ja 
toimijoiden sitouttaminen alueen toteuttamiseen 

 

       jatkuvaa  E-P:n liitto, Seinäjoki 

Kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen sekä markkinointiin osallistuminen jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat 

Erikoiskuljetusreittien toimivuuden varmistaminen tapauskohtaisesti (mm. tuulivoima), ELY-
keskus pyrkii parantamaan ja pitämään esteistä vapaana hyväksyttyjä ERIKU-reittejä 

jatkuvaa ELY, kunnat 

Bio- ja puuterminaalien sekä puunkuormausalueiden kehittäminen (Seinäjoki, Alavus, Teuva, 
Haukineva, Härmä) ja määrän lisääminen maakunnan tarvetta vastaavalle tasolle 

jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat, 

Liikennevirasto, 

ELY 

Kaskisten radan ja satamayhteyksien sekä tieyhteyksien kehittämien       I E-P:n liitto, Liiken-

nevirasto, ELY 

Kuljetusten yhdistelyn pilotointi II Kunnat 
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Maakunnallisesti edistettävissä olevat toimenpiteet Kiireelli-
syysluokka 

Vastuu 

Joukkoliikenne, henkilökuljetukset ja matkaketjujen sujuvuus     

Seinäjoen paikallisliikenteen kehittäminen ja toteuttaminen  (vuorojen selkeyttäminen ja no-

peuttaminen sekä informaation ja tiedottamisen parantaminen) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Työmatkoja (asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja) palvelevien liityntäyhteyksien varmistaminen päära-

doilla ja pääteillä naapurimaakuntiin ja Helsinkiin mukaan lukien Vaasan, Helsinki-Vantaan 

ja Tampereen lentoasemat. 

jatkuvaa ELY, liitot, kunnat, 
yritykset, livi, VR 

Parkanon aseman toiminnan turvaaminen (myös Pendolinot), liityntäpysäköinnin toimi-

vuuden turvaaminen 

jatkuvaa Liitot,kunnat, livi, 

VR 

Joukkoliikenteen maakunnallisen palvelutasosuunnitelman ylläpito ja toteuttaminen (mm. 

liityntäyhteyksien parantaminen Seinäjoelle, palvelutason parantaminen Alavuden suun-

nan yhteyksissä jne.) 

jatkuvaa ELY 

Haapamäen radan henkilöliikenteen ja asemien toiminnan turvaaminen, markkinoinnin 

ja tiedottamisen kehittäminen (markkinaehtoinen liikenne) 

jatkuvaa E-P:n liitto, kunnat, 

ELY, VR, livi, LVM 

Seili-palveluliikenteen kehittäminen (päivittäin kauppakeskuksiin, informaation parantami-

nen, kiinteät välipysäkit jne.) 

jatkuvaa Seinäjoki 

Maakuntarajat ylittävien joukkoliikennevuorojen turvaaminen jatkuvaa Liikennevirasto, ELY 

Seinäjoen lentoaseman toiminnan kehittäminen jatkuvaa Yritykset, E-P:n liitto, 
kunnat 

Erikseen kaksoiskaupunkialueen työmatkaliikenteen palvelutason parantaminen välillä Seinä-
joki-Vaasa ja joukkoliikenteen palvelutason nosto: matkaketjut, yhteydet Vaasan lentoasemal-
le 

jatkuvaa Liitot, livii, VR, ELY, 

LVM 

Avoimen joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten seudullisen kokonaishankinnan 

käynnistäminen, eri hallintokuntien kuljetusten yhdistäminen / asiointi- ja palveluliikenteiden 

käynnistäminen ottaen huomioon MaaS-konsepti 

I Kunnat, ELY, E-P:n 
liitto 

Matkailuelinkeinon tarvitsemien liikennepalvelujen kehittämisen kytkentä matkailupalvelu-

jen kehittämiseen 

II Kunnat 

Seinäjoen matkakeskuksen liityntäpysäköintiratkaisujen kehittäminen  II Seinäjoki 

Juna- ja linja-autoliikenteen lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden pilotointi pääradalla, Vaa-

sa- Seinäjoki-radalla sekä Haapamäen radalla 

II LVM, VR, LAL, ELY, 
livi 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava-joukkoliikenteen runkoreitin toteuttaminen, joukkoliikennein-

fran ja informaation parantaminen 

II ELY, kunnat, liiken-
nöitsijät 

Liikkuminen palveluna (MaaS), digitalisaatio, liikenneturvallisuus   

Valtakunnallisten hankehakujen ym. rahoituksen hyödyntäminen em. osa-alueiden toimenpi-

teiden toteuttamisessa 

jatkuvaa Kunnat, E-P:n liitto, 
ELY 

Monipuolinen liikenneturvallisuustyö sekä hyvien käytäntöjen jatkuvuus ja levittäminen jatkuvaa ELY, E-P:n liito, kun-
nat 

Seinäjoen MaaS- palvelun kehittäminen pilotin kokemusten perusteella I ELY, E-P:n liitto, Sei-
näjoki 

MaaS-pilotin laajentaminen muualle maakuntaan / Kokkolan MaaS-pilotti I ELY, E-P:n liitto, kun-
nat 

Yhteisöllisten joukkoliikenneratkaisujen (mm. kyläbussi, kimppakyyti) pilotointi ja laajentami-

nen osana MaaS-palveluja  

II ELY, E-P:n liitto, kun-
nat 

Juna- ja linja-autoliikenteen lipputuotteiden yhteiskäyttöisyyden pilotointi II LVM, VR, LAL 
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