
Miksi valtatiehen 8 pitää panostaa?

Vienti
• Valtatie 8 merkitys on paljon suurempi mitä liiken-

nemäärien tarkastelu antaa olettaa. 
• Kauppakamarialueen teollisuustuotannosta 71 % 

lähtee vientiin, koko maan keskiarvo on 57 %.
• Länsirannikon maakunnat vievät 28 % Suomen 

tavaraviennistä.
• Oman alueen lisäksi valtatien 8 varrella sijaitsevat 

satamat palvelevat laajasti myös muuta Suomea ja 
osa niistä lisäksi kansainvälistä transitoa. Suomen 
tavaraviennin arvosta 37 % lähtee länsirannikon 
satamista.

Erikoiskuljetukset
• Ylisuuret kappaleet, kuten laivanmoottorit, talo-

paketit ja veneet, laivataan usein Etelä-Suomen 
satamista, ja erikoiskuljetukset ovat ainoa keino 
saada tuotteet tehtailta satamiin. Valtatietä 8 pitkin 
kulkee vuosittain n. 10 000 erikoiskuljetusta. 

Muut kuljetukset
• Valtatiellä 8 on merkitystä tuonnille, kotimarkkina-

teollisuudelle, kaupalle, työmatkaliikenteelle sekä 
kotimaiselle ja kansainväliselle matkailulle.

Kansainväliset yhteydet
• Valtatie 8 kytkee Suomen länsirannikon kaupungit 

ja kunnat, satamat sekä lentoasemat toisiinsa ja 
muuhun Suomeen sekä lopulta Eurooppaan ja 
maailmaan. Se muodostaa merkittävän väylän 
intermodaaliselle, eri liikenne- ja kuljetusmuodot 
yhdistävälle liikenteelle.

• Vaasa-Uumaja –yhteys tarjoaa lyhyen, nopean yh-
teyden Ruotsiin. Yhteys jatkuu Norjaan ja Atlantille 
saakka ja tarjoaa kansainvälisen logistiikan kehitys-
mahdollisuuksia. Sillä välin, kun Jäämeren yhteyttä 
vasta pohditaan, Vaasasta on jo käyttökelpoinen 
kansainvälinen reitti.

Vaihtoehtoiset kuljetusreitit
• Valtatie 8 muodostaa ainoan runkoyhteyden 

rannikon suunnassa etelästä pohjoiseen, koska 
Kokkolan ja Turun välillä ei ole rautatieyhteyttä.

Valtatiehen 8 on investoitava

Pohjanmaasta ja Keski-Pohjanmaasta on 2000-luvulla kehittynyt todellinen vientimoottori, ja siksi aluetta kutsutaan vienti-Suomeksi. 
Alueen teollisuustuotannosta 75 prosenttia menee vientiin, kun koko maan vastaava luku on 56 (Lähde: Tilastokeskus, 2015). Alue hyödyttää  
siis koko Suomea. Työttömyysaste alueella on vuosia ollut Manner-Suomen alhaisin ja työllisyysaste yli hallituksen asettaman tavoitteen.  
Jotta alueemme elinkeinoelämä voi menestyä myös jatkossa, on infrastruktuurin oltava kunnossa ja logistiikan toimittava sujuvasti.

VIENTI-SUOMI

Suomen taloudellinen menestys nojaa pitkälti vientiin. Länsirannikon maakunnissa viennin 
osuus on maan keskiarvoa selvästi korkeampi. Valtatie 8 on valtasuoni, joka yhdistää länsi-
rannikon vientiteollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin. 
Valtatie 8 on vientiteollisuuden tuotantolinja, jonka vaikutus Suomen taloudelle on vuosit-
tain kymmeniä miljardeja euroja. Tien ylläpito täytyy nostaa sille tasolle, mikä statukseltaan 
maanteiden pääväylille kuuluu.



Valtatiehen 8 on investoitava

Kasitien talvikunnossapi-
to on riittämätön, päällys-
teet ovat huonossa kun-
nossa, tie on kapea, siitä 
puuttuu ohituskaistoja ja 
tie altistaa sekä kuljetet-
tavan tavaran että kulje-
tuskaluston vahingoittu-
miselle.

• WSP Finland toteutti selvityksen valtatien 
8 merkityksestä elinkeinoelämälle Poh-
janmaan kauppakamarin tilauksesta. 

• Selvityksen yhteydessä toteutettiin yri-
tyksille suunnattu kysely ja haastatteluja 
touko-kesäkuussa 2018. 

• Selvityksen tekemistä ovat tukeneet 
Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys 
Oy VASEK, Pohjanmaan liitto, Pietarsaa-
ren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, 
Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan 
liitto.  

Selvityksen toteutus

LISÄTIETOJA

Nyt tulee laatia arvio siitä, mil-
laiset toimet nostavat kasitien 
turvallisuuden ja  
logistiikan tehokkuuden osalta 
vastaamaan nykyistä ja tulevaa 
käyttötarvetta sekä maanteiden 
pääväylien standardia.

Mikä on maanteiden pääväylä?

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 21.11.2018 
asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasoista. 
Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat. 
Pääväylät ovat nopeimpia. Maanteillä nopeusra-
joitus pääosin vähintään 80 km/h ja moottoriteillä 
pääosin 120 km/h. Pääväylien ympärivuotinen 
korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle.
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