Vapaa julkaistavaksi heti / 1.2.2011!
KASITIE RY:N TIEDOTE
KASITIEN KEHITTÄMISOHJELMA LIIKENNEMINISTERI
VEHVILÄISELLE
Kasitie yhdistys luovutti liikenneministeri Anu Vehviläiselle valtatietä 8 (E8) koskevan
juuri valmistuneen kehittämisohjelman ”Valtatie E8 Turusta Tornioon”. Yhdistyksen
edustajat tapasivat liikenneministerin eduskuntatalossa Helsingissä.
Valtatiellä E8 on merkittävä paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen rooli. Turusta Ouluun ja Eurooppa-tienä aina Kilpisjärvelle saakka liikennettä välittävä valtatie 8 (E8) on yksi
Suomen tärkeimmistä pohjois-eteläsuuntaisista teistä. Tien varren teollisuuden, muun elinkeinoelämän, matkailun, satamien ja asutuksen aiheuttama liikenne edellyttää selvästi nykyisiä parempia liikennöintiolosuhteita.
Uutta kehittämisohjelmaa on tarkoitus käyttää edunvalvonnassa. Edunvalvontatyössä on
välttämätöntä, että esitettävät toiveet ja tavoitteet perustuvat ajantasaiseen tietoon. Nyt toteutetussa julkaisussa kuvataan tieyhteyden merkitystä asukkaille, teollisuudelle, satamille ja
muulle elinkeinoelämälle, matkailulle ja koulutukselle. Lisäksi siinä kuvataan valtatien 8 nykytilaa ja niitä ongelmia, jotka aiheuttavat sen, että liikenneväylä toimii paikoin äärirajoillaan.
Lopuksi esitetään valtatien 8 (E8) tavoitetila vuonna 2030 koko yhteysvälillä Turusta Ouluun.
Tavoitetilaa on konkretisoitu myös esittämällä 1. vaiheen toimenpiteet sekä niiden tämän
hetkinen kustannusarvio. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on yhteensä 330 M€, josta
Turku – Pori välin osuus on 180 M€, Pori – Vaasa välin osuus on 40 M€ ja Vaasa – Oulun
välin osuus on 110 M€.
Kasitie ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka keskeisenä tehtävänä on valtatien 8
edunvalvonta. Yhdistyksen jäseniä ovat alueen tärkeimmät julkiset toimijat kuten kunnat,
maakunnan liitot ja kauppakamarit. Yhdistykseen kuuluu 41 jäsenyhteisöä valtatien 8 vaikutusalueelta. Yhdistyksen tehtävänä on kasitien liikenteen kehittäminen sekä liikenteen sujuvuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden edistäminen. Tavoitteena on vakuuttaa päätöksentekijät länsirannikon liikennekäytävän tärkeydestä Suomelle sekä Euroopan laajuiselle TENliikenneverkolle. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että kasitien ylläpitoon ja kehittämiseen osoitetaan riittävä rahoitus ja turvataan länsirannikon elinkeinoelämän kuljetuksille
ja liikenteelle kilpailukykyinen palvelutaso.
Ministeri Vehviläinen piti hyvänä, että kasitieltä ollaan liikkeellä laajalla rintamalla ja on laadittu kokonaisvaltainen koko tietä käsittävä kehittämisstrategia.
Lopuksi ministeri Vehviläinen totesi, että
- Uusien hankkeiden haaste on tiukoissa rahoituskehyksissä
- Ensi vaalikaudelle ei ole jäljellä yhtään sitomatonta rahaa
- Kuitenkin aina tehdään uusia liikenneinvestointeja. Kyse on vain siitä, millä rahoitusmallilla ne toteutetaan
Yhdistyksen vetovastuu kaudella 2010 – 2011 on Satakuntaliitolla. Hallituksen puheenjohtajana toimii Satakuntaliiton maakuntajohtaja Pertti Rajala ja sihteerinä alueiden käytön johtaja
Jukka Moilanen.
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