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Lähtökohdat

• Valtatie 19 on Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, jonka liikennemäärät ovat nopeassa 
kasvussa. Vt 19 palvelee pitkänmatkaista liikennettä, raskasta liikennettä ja 
Seinäjoen ja Lapuan kaupunkiseutujen elinkeinoelämää.

• Seinäjoki–Lapua -tieosuudella liikenne on altis ruuhkautumiselle ja tiellä tapahtuu 
verrattain paljon onnettomuuksia. Tieosuudella on paljon työmatkaliikennettä ja 
raskasta liikennettä, jota tien varteen rakentuva uusi Atrian tehdas lisää 
entisestään.

• Hankkeessa onnettomuusalttiille tieosuudelle Nurmo–Lapua rakennetaan kaksi 
ohituskaistaparia ja liittymiä parannetaan eritasoliittymiksi ja porrastetuiksi 
tasoliittymiksi. Toimenpiteisiin sisältyy myös uusia liittymäjärjestelyjä ja 
meluntorjuntatoimenpiteitä. Ratkaisut parantavat liikenneturvallisuutta ja 
liikenteen sujuvuutta sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
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Tavoitteet ja periaatteet

Hankkeen viestinnän tavoitteet
• Viestinnän avulla hankkeen lopputulos ja hyödyt konkretisoituvat alueen asukkaille ja 

sidosryhmille.
• Tavoitteena on, että tehtävät työt nähdään tarpeellisina ja tärkeinä, vaikka 

ne aiheuttavatkin ajoittaista haittaa liikenteelle ja kiertoteitä maanomistajille.
• Alueen asukkaat ja alueella liikkuvat sekä keskeiset sidosryhmät saavat tarvitsemansa 

tiedon töiden etenemisestä ja hankkeen eri vaiheista. 

Viestinnän periaatteet
• Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen sujuvuudesta ja 

poikkeusjärjestelyistä tiedottamiseen. Viestinnässä korostuu ennakoitavuus ja oikea-
aikaisuus.

• Sidosryhmäviestinnässä ollaan aktiivisia erityisesti Seinäjoen ja Lapuan kaupunkien 
suuntaan oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi.

3



Pääviestit

• Ruuhkattomampaa matkantekoa. Leveämmät kaistat sujuvoittavat 
liikennettä ja lyhentävät matka-aikoja.

• Tilaa kasvaa ja kehittyä. Liike-elämän edellytykset paranevat valtatien 
kasvavan kapasiteetin ansiosta.

• Liikenneturvallisuus paranee. Uudet tie- ja liittymäjärjestelyt 
vähentävät onnettomuusriskiä Seinäjoen ja Lapuan välisellä tieosuudella.

• Sujuva urakka. Tilapäiset liikennejärjestelyt tehdään toimiviksi ja 
turvallisiksi.
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Kohderyhmät

Ulkoiset kohderyhmät

• Seinäjoen ja Lapuan kaupungit (viestintä)
• Kaupungin ja lähiseudun asukkaat
• Alueella liikkuvat ja toimivat

• Vt 19 edunvalvontaryhmä, pj Antti Kurvinen
• Pitkän matkan bussiliikenne: Härmän liikenne, Martelan liikenne, Peuran liikenne, Kauhavan liikenne
• Raskaan liikenteen ja kuljetusalan edunvalvonta: Riitta Kauppinen, SKAL Pohjanmaa
• Lapuan Urheiluautoilijat ry
• Linja-autoliitto
• Yritykset mm.: Lapua Ketjut Oy, Kuusakoski Recycling, Nordis Distribution Oy, Swerock Oy, Nammo

Lapua ja Kpa Unicon Oy
• Lapuan Yrittäjät
• Seinäjoen Yrittäjät
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Kohderyhmät

Sisäiset kohderyhmät (medialistalle)

• Väylävirasto
• Pasi Kivioja, Jutta Harjunen ja Hanna Ackley

• Sitowise
• Mari Fabritius, Kirsikka Mattila, Siiri Fagerlund

• Seinäjoen ja Lapuan kaupungit:
• Juha Takamaa, tekninen johtaja (Seinäjoki)
• Anu Muurimäki, tekninen johtaja (Lapua)
• Erkki Välimäki, elinvoimajohtaja (Seinäjoki)
• Jouko Vuolle, elinkeinotoimenjohtaja (Lapua)
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Camilla Juntunen (päällikkö, johdon tuki ja viestintä) 

• Atria
• Hanne Kortesoja, viestintä ja IR-päällikkö, konserniviestintä.
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Viestinnän toimenpiteet

• Viestintäsuunnitelma ja viestintäkalenteri
• Kriisiviestintäohje
• Esittelyaineisto
• Infograafi
• Tiedotteet
• Sisällöntuotanto verkkosivuille
• Hankekorttien päivittäminen
• Medialista
• Somekanavan (Facebook) perustaminen ja sisällöntuotanto
• Videoiden tuottaminen

• Tarvittaessa:
• Asukastilaisuudet
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Kanavat

• Viestinnän tärkein kanava on hankkeen verkkosivu https://vayla.fi/vt-19-seinajoki-lapua, 
johon on kerätty tärkeimmät tiedot hankkeesta.

• Media on tärkeä kanava suuren yleisön tavoittamiseen. Hankkeen medialista on koottu 
ePressiin. 

• Facebook-sivu on kanava hankkeen eri vaiheista kertomiseen, kiinnostuksen 
herättämiseen ja dialogin käymiseen kaupunkilaisten kanssa. Sivulla julkaistaan sisältöä 
noin 1-2 kertaa viikossa. 

• Esimerkkejä FB-sisällöstä: ”hankkeessa tapahtuu” -kuva tai video työvaiheesta, hankkeessa 
työskentelevien asiantuntijoiden esittely, linkki tiedotteeseen.

• Tarvittaessa hankkeen viestinnässä käytetään myös muita kanavia, kuten asukaskirjeitä.
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Aikataulu

• Tarjouspyynnöt 3/21 (asiasta viestitään sopimusvaiheessa)
• Sopimus 5/21 alusta. Kehitysvaihe alkaa valitusajan päättymisen jälkeen.
• Rakennustyöt alkavat 8/21 loppupuolella.
• Hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Hanke toteutetaan STk-urakkamallilla (suunnittele, toteuta, kehitä).
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