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KASITIE RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Kasitie ry - Riksåttan rf on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka keskeisenä tehtävänä on valtatie
8:n edunvalvonta. Yhdistyksen jäseniä ovat alueen tärkeimmät julkiset toimijat kuten kunnat, maakuntaliitot ja kauppakamarit. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 41 jäsenyhteisöä, joista 29
on kuntia ja 12 on muita yhteisöjä. Vuonna 2010 liittyi uudeksi jäseneksi Satakunnan Yrittäjät ry.
Yhdistyksen vetovastuu siirtyi vuosiksi 2010 - 2011 Satakuntaliitolle. Hallituksen puheenjohtajana
toimii Satakuntaliiton maakuntajohtaja Pertti Rajala ja sihteerinä alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen. Tämän toimintakertomuksen sivulla 2. on hallituksen ja työvaliokunnan kokoonpano. Hallitus
kokoontui toimintavuoden 2010 aikana neljä kertaa sekä lisäksi hallituksen valitsema työvaliokunta
kokoontui kaksi kertaa.
VARSINAINEN TOIMINTA

Vuonna 2010 laadimme uuden kehittämisohjelman/esitteen ”Valtatie E 8, Turusta Tornioon”. Kilpailutuksen perusteella esitteen laati Ramboll Finland Oy. Painotyön teki Painorauma Oy. Esite on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi (3000 suomenkielistä ja 1000 ruotsinkielistä). Lisäksi esitteen
pohjalta on tarkoitus tehdä myös englanninkielinen yhteenveto.
Liikennevirasto hyväksyi syyskuussa 2010 Pohjanlahden rannikolla kulkevan vanhan ratsu-, postija maantien valtakunnalliseksi matkailutieksi. Hakemuksen käytännönvalmistelusta vastasi Turun
yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma. Matkailureitti tullaan viitoittamaan Liikenneviraston päätökseen liitettyjen mitoituspiirustusten mukaisesti. Päätöksen mukaan
viitoituksessa tulee käyttää niemeä Rantatie / Strandvägen. Työn toteuttamiseen liittyvästä hankkeesta vastaa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma.
Vuonna 2010 tekemästämme hakemuksesta verohallinto katsoi, että Kasitie ry on yleishyödyllinen
yhdistys ja vapautti yhdistyksemme verovelvollisuudesta.
Myös Kasitie ry:n kotisivut päivitettiin perustiedoiltaan ajan tasalle. Kotisivuiltamme osoitteesta
www.kasitie.fi löytyvät muun muassa hallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjat, joista käy selville, mitä muuta toimintaa vuonna 2010 yhdistyksellämme on edellä kerrotun lisäksi ollut.

TALOUS JA JÄSENMAKSU VUONNA 2010
Talouden osalta suurimmat menot aiheutuivat kehittämisohjelman laatimisesta sekä sen painatustyöstä. Lopulliset toteutuneet suunnittelu-, valokuvaus-, taitto-, käännös- ja painatuskustannukset
olivat kaikkiaan 8754,50 € + alv 23 % eli yhteensä 10768,04 €.
Vuonna 2010 perittiin jäsenmaksu entisen suuruisena. Kaikki jäsenkunnat ja –yhteisöt suorittivat
jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä.
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KASITIE RY:N HALLITUS VUONNA 2010
Puheenjohtaja
Sihteeri

maakuntajohtaja Pertti Rajala, Satakuntaliitto
alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jussi Rämet, Keski-Pohjanmaan liitto

Kauppi Virkkala, Keski-Pohjanmaan liitto

Lauri Palmunen, Varsinais-Suomen liitto

Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto

Jukka Alkio, Laitilan kaupunki, varapj.

Rauli Lumio, Maskun kunta

Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari Jaakko Hirvonsalo, Rauman kauppakamari
Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki

Heimo Karihtala, Raahen kaupunki

Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki

Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki

Eino Pihakari, Kokkolan kaupunki

Inkeri Kerola, Raahen kaupunki

Hans Ingvesgård, Kristiinankaupunki

Göran Wiklund, Närpiön kunta

Tuomo Palokangas, Pohjois- Pohjanmaan liitto Pentti Simojoki, Siika-Pyhäjokialueen liitto
Saini Heikkuri-Alborzi, Pohjanmaan liitto

Veli Nummela, Teuvan kunta

Bengt Jansson, Pohjanmaan kauppakamari

Juha Häkkinen, Pohjanmaan kauppakamari

Ulla-Maj Wideroos, Pohjanmaan liitto

Olav Jern, Pohjanmaan liitto

Reijo Kallio, Satakuntaliitto

Jukka Moilanen, Satakuntaliitto

Hallituksen valitsema työvaliokunta:
Puheenjohtaja

Pertti Rajala

Varapuheenjohtaja

Jukka Alkio

Sihteeri

Jukka Moilanen

Jäsen

Bengt Jansson

Jäsen

Jussi Rämet

Jäsen

Tuomo Palokangas

2. sihteeri

Kimmo Varjo, Satakuntaliitto

Lisätietoja:

Jukka Moilanen
Kasitie ry:n sihteeri
Alueiden käytön johtaja
Satakuntaliitto
Puhelin: 050 367 2617
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KASITIE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
EDUNVALVONTA
Kasitie ry - Riksåttan rf sääntöjen mukaan yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on valtatie 8:n edunvalvonta. Vuonna 2011 edunvalvontatyötä jatketaan ja sitä tehostetaan entisestään. Edunvalvontatyössä hyödynnetään vuonna 2010 laadittua uutta valtatien 8 kehittämisohjelmaa ”Valtatie E8 – Turusta - Tornioon”. Tavoitteena on turvata valtatien 8 kehittämisedellytykset ja mahdollisuudet päämääränä kehittämisohjelmassa esitetty tavoitetila 2030. Toimintasuunnitelman liitteenä on kehittämisohjelma. Edunvalvontatyön tarkempi ohjelmointi ja organisointi annetaan hallituksen ja edelleen
työvaliokunnan tehtäväksi.
Uusi kehittämisohjelma on luovutettu liikenneministeri Anu Vehviläiselle eduskunnassa 1.2.2011.
Ohjelman laajempi jakelu hoidetaan maankunnan liittojen kautta, kukin oman maakuntansa osalta.
Esite löytyy myös yhdistyksemme kotisivuilta linkistä www.kasitie.fi/ajankohtaista > Valtatie E8 Turusta Tornioon.
HALLINTO JA TALOUS
Toiminnan vetovastuu on edelleen vuonna 2011 Satakuntaliitolla. Kasitie ry:n hallitus sekä työvaliokunta kutsutaan koolle tarvittaessa.
Vuonna 2011 peritään jäsenmaksu entisen suuruisena. Laskutus toimitetaan jäsentiedotteen liitteenä siten, että jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2010. Huhtikuun loppuun mennessä pidettävän vuosikokous kutsutaan koolle maaliskuussa.
POHJANLAHDEN RANTATIE
Kasitie ry. toimii yhteistyöorganisaationa Pohjanlahden Rantatie -hankkeessa, jota ovat rahoittaneet
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset. Hankkeen toimijana on Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma.
Matkailureitti tullaan viitoittamaan Liikenneviraston päätökseen liitettyjen mitoituspiirustusten mukaisesti. Työn toteuttamiseen liittyvästä hankkeesta vastaa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma. Hankkeella on ohjausryhmä, jossa Kasitie ry:llä on edustaja.
KASITIE RY:N KOTISIVUT JA TIEDOTTAMINEN
Kasitie ry:n kotisivut pidetään perustiedoiltaan ajan tasalla. Kotisivuilta löytyvät muun muassa hallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjat, joista käy selville, mitä toiminta vuonna 2011.
Vuoden 2011 aikana tullaan laatimaan Kasitie ry:n mediatiedotteita siten, että toimitetaan valtakunnallisella jakelulla keskitetysti. Lisäksi tiedotteiden pohjalta voi laatia ja jakaa alueellisia mediatiedotteita tarpeen mukaan.
Lisätietoja:

Jukka Moilanen
Kasitie ry:n sihteeri
Alueiden käytön johtaja
Satakuntaliitto
Puhelin: 050 367 2617
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26.4.2011

VAPAA JULKAISTAVAKSI !

KASITIE VETOAA UUTEEN HALLITUKSEEN
Kasitie ry. vetoaa voimakkaasti tulevaan hallitukseen, että valtion talousarviossa osoitetaan
nopeassa aikataulussa riittävät määrärahat valtatien 8 liikenneolosuhteiden parantamiseksi
liikenteen tarpeiden edellyttämälle tasolle.
Valtatiellä 8 on merkittävä paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen rooli. Valtatie 8 on yksi Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista teistä. Tien varren teollisuuden, muun elinkeinoelämän, matkailun, satamien ja asutuksen aiheuttama liikenne edellyttää selvästi nykyisiä parempia liikennöintiolosuhteita. Kasitie ry:n
uudessa kehittämisohjelmassa on esitetty valtatien 8 tavoitetila vuonna 2030. Ensimmäisen vaiheen mukaiset
toimenpiteet on jaettu kolmeen osaan, joiden yhteinen kustannusarvio on 330 M€. Turku – Pori välin osuus on
180 M€, Pori – Vaasa välin osuus on 40 M€ ja Vaasa – Oulun välin osuus on 110 M€.
Yhdistyksen tavoitteena on myös valtatien 8 saaminen osaksi yleiseurooppalaista TEN-T -liikenneverkkoa.
Yleiseurooppalainen liikenneverkko jaetaan kahteen osaan; ydinverkkoon ja kattavaan verkkoon. Ydinverkkoon pääsevät vain sellaiset liikenneverkon ydinosat, joilta on merkittävä lisäarvo eurooppalaisessa liikenneverkossa. Tällaisia ovat valtakunnalliset rajanylityspaikat, pääkaupunkien lentoasemat sekä pääkaupunkien
satamat sekä eräät merkittävät satamaparit.

Kasitie yleiseurooppalaiseen TEN-T liikenneverkkoon
Yleiseurooppalaisen TEN-T liikenneverkon valmistelutyö on valmistumassa. Komissio on käynyt jäsenmaiden
kanssa kahdenkeskisiä neuvotteluja tavoitteista. Valtatie 8, kokonaisuudessaan Turusta – Ouluun, täyttää
kaikki kriteerit sille, että tie kuuluisi uuteen yleiseurooppalaiseen TEN-T kattavaan verkkoon. Valtatie 8 on länsirannikon tärkein satamia palveleva väylä. Lähes puolet Suomen vienti- ja tuontikuljetuksista kulkee länsirannikon satamien kautta. Ne väylät, jotka tulevat kuulumaan TEN-T kattavaan verkkoon, tullevat jatkossa priorisoitumaan myös kansallisessa rahoituksessa muita korkeammalle niin sanottuun A-luokkaan. Mikäli liikenne ja
viestintäministeriö tekee päätöksen valtakunnallisesti merkittävistä runkoteistä, on luonnollista, että kaikki eurooppalaiseen kattavaan verkkoon kuuluvat valtatiet olisivat myös valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä, kertoo Satakuntaliiton alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen.

Pohjanlahden Rantatielle matkailutiekyltit
Kasitie ry:n vuosikokous kokoontui tiistaina Porissa. Kokouksessa esiteltiin myös Pohjanlahden Rantatie hanketta. Rannikkoseudun elinvoimaisuutta ylläpidetään ja kasvatetaan vanhaan postitien reittiin perustuvalla
Pohjanlahden Rantatie -matkailutiellä. Reitti kulkee länsirannikon tuntumassa Vehmaalta Tornioon huomioon
ottaen matkailutien talviliikennöitävyys, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan,
Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset rahoittavat hanketta vuosina 2011 – 2012.
Myös matkailutien kunnat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen. Kehittämishankkeessa suunnitellaan muun
muassa matkailutien graafinen ulkoasu ja markkinointikanavana toimiva nettiportaali, käynnistetään alueellisia
tutkimushankkeita, sitoutetaan rantatien kunnat ja kaupungit sekä myöhemmässä vaiheessa yrittäjiä suunniteltavaan matkailutiekonseptiin. Investointihankkeessa hankitaan ja asennetaan matkailutiekyltit. Matkailutien
taustaorganisaationa toimii Kasitie ry., jonka hakemuksesta Liikennevirasto myönsi Pohjanlahden Rantatielle
valtakunnallisen matkailutiestatuksen syksyllä 2010.
Yhdistyksen vetovastuu on edelleen vuonna 2011 Satakuntaliitolla. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi jatkamaan maakuntajohtaja Pertti Rajalan ja sihteeriksi alueiden käytön johtaja Jukka Moilasen Satakuntaliitosta.

Lisätietoja: Alueiden käytön johtaja Jukka Moilanen, puhelin 050 367 2617
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FÅR PUBLICERAS!

RIKSÅTTAN VÄDJAR TILL DEN NYA REGERINGEN
Kasitie ry – Riksåttan rf vädjar till den nya regeringen att i rask takt reservera tillräckliga
anslag i statsbudgeten för en grundlig förbättring av riksväg 8.
Riksväg 8 har en betydande roll lokalt, nationellt och internationellt sett. Riksväg 8 är en av Finlands
viktigaste vägar i nord-sydlig riktning. Trafiken som industrin, övrigt näringsliv, turismen, hamnarna
och bosättningen ger upphov till förutsätter trafikförhållanden som är klart bättre än nu. I Riksåttan
rf:s nya utvecklingsprogram presenteras det eftersträvade scenariot för riksväg 8 år 2030. Det första
skedet innehåller åtgärder som indelas i tre delar och det totala kostnadsförslaget är 330 M€.
Andelen för sträckan Åbo-Björneborg är 180 M€, för Björneborg-Vasa 40 M€ och andelen för VasaUleåborg uppgår till 110 M€.
Föreningen har också som målsättning att riksväg 8 tas med i det transeuropeiska
transportnätverket TEN-T. Det transeuropeiska transportnätverket indelas i två delar: ett kärnnätverk
och ett omfattande nätverk. I kärnnätverket upptas bara sådana centrala delar av trafiknätverken
som avsevärt förbättrar det europeiska transportnätverket. Hit hör nationella gränsövergångsställen,
huvudstädernas flygplatser och hamnar samt vissa viktiga hamnpar.
Riksåttan med i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T
Förberedelserna för det omfattande nätverket börjar vara klara. Kommissionen har fört bilaterala
samtal med medlemsländerna om målsättningarna. Riksväg 8 från Åbo till Uleåborg uppfyller alla
kriterier för att vägen kunde höra till det nya transeuropeiska, omfattande transportnätverket TEN-T.
På västkusten är riksväg 8 den viktigaste rutten som betjänar hamnarna. Nästan hälften av exportoch importtransporterna i Finland går via hamnarna på västkusten. Vägarna, som kommer att höra
till TEN-T:s omfattande nätverk, får i fortsättningen en högre prioritering i den nationella
finansieringen, i den såkallade A-klassen. Om kommunikationsministeriet besluter om de nationellt
viktiga stomvägarna, är det naturligt att alla riksvägar, som hör till det europeiska
transportnätverkets omfattande nätverk, också skulle klassificeras som nationellt viktiga stomvägar,
säger Jukka Moilanen som är Satakunta förbunds direktör för områdesanvändning.
Turistskyltar längs Bottenvikens Strandväg
Riksåttan rf höll årsmöte i Björneborg på tisdagen. På mötet presenterades även projektet
Bottenvikens strandväg. Vitaliteten i kustområdet höjs längs Bottenvikens Strandväg, som går längs
den gamla postrutten. Rutten går längs västkusten från Vehmaa till Torneå och beaktar turistvägens
vintertrafik, tillgången till service och tillgängligheten. ELY-centralerna i Lappland, Norra
Österbotten, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland finansierar projektet under åren 2011 –
2012. Även kommunerna längs turistvägen deltar i projektfinansieringen. I utvecklingsprojektet
planeras bland annat det grafiska utseendet för turistvägen och en nätportal som fungerar som
marknadsföringskanal. Regionala forskningsprojekt inleds. Kommunerna och städerna längs
turistvägen samt i ett senare skede företagen ska engageras i turistvägskoncept. Inom
investeringsprojektet anskaffar man och ställer upp turistskyltar. Kasitie ry-Riksåttan rf är
bakgrundsorganisation för turistvägen och på basis av organisationens ansökan beviljade
Kommunikationsverket Bottenvikens Strandväg status som nationell turistväg hösten 2010.
Satakunta förbund fortsätter att leda föreningen år 2011. Årsmötet återvalde landskapsdirektör Pertti
Rajala från Satakunta förbund till styrelseordförande. Till sekreterare återvaldes Jukka Moilanen,
som är direktör för områdesanvändningen.

Tilläggsuppgifter:

Jukka Moilanen, direktör för områdesanvändningen, tfn 050 367 2617
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