Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta

HANKKEESSA PARANNETAAN LIIKENTEEN SUJUVUUTTA JA TURVALLISUUTTA
KAHDEN PÄÄVÄYLÄN SOLMUKOHDASSA POHJANMAALLA.
Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki-

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeessa

Tampere-Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa-Seinäjoki-

parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmu-

Jyväskylä. Nämä vilkkaasti liikennöidyt valtatiet risteävät

kohdassa sekä sen läheisyydessä. Lisäksi parantamis-

Laihian keskustan länsipuolella sijaitsevassa tasoliitty-

toimenpiteet nostavat liikenteen turvallisuutta onnet-

mässä, joka on tällä hetkellä välityskyvyn äärirajoilla.

tomuusherkällä taajama-alueella. Liikenneyhteyksien
parantaminen helpottaa liikennevirtojen kulkua, jolloin
edellytykset sekä paikallisen että pitkänmatkan liikenteen
sujuvalle matkanteolle paranevat. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämisen lisäksi valtateiden
parantaminen mahdollistaa tehokkaan maankäytön ja
elinkeinoelämän kehittämisen.
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1 Maunulan eritasoliittymä
2 Asematien eritasoliittymä
3 Ratikylän eritasoliittymä

–– = ajoneuvoliikenteen väylä
–– = kevyen liikenteen väylä

Vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta
Havainnekuva

HANKE LUKUINA
Uusia eritasoliittymiä 3:
Maunula, Asematie ja Ratikylä
Rakennettavia siltoja 7
Meluseinää ja -kaidetta 1,8 km
Uutta kevyen liikenteen väylää 2,8 km
Uutta maantietä 4,6 km
Liikennemäärät:
• vt 3 länsipuoli 9 100 ajoneuvoa/vrk
• vt 3 itäpuoli 4 200 ajoneuvoa/vrk
• vt 18 itäpuoli 6 500 ajoneuvoa/vrk
Kustannusarvio 28 miljoonaa euroa
Valmistuminen vuoden 2019
loppuun mennessä

MERKITTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ LIIKENTEEN
TURVALLISUUDEN JA TOIMIVUUDEN LISÄÄMISEKSI
Hankkeessa rakennetaan uusia eritasoliittymiä kokonai-

valtatiellä 3 voidaan nostaa: 60 km/h > 80 km/h. Hank-

suudessaan kolme: Maunula, Asematie ja Ratikylä. Valtatie

keen yhteydessä rakennettavat sillat ja alikulut luovat

18 linjataan uudelleen noin 2 kilometrin matkalla. Pyöräi-

kevyelle liikenteelle aiempaa turvallisempia yhteyksiä.

lijöille ja jalankulkijoille rakennetaan uusia, entistä turval-

Hankkeen myötä maankäytön rajoitukset taajaman

lisempia väyliä, jotka toteutetaan uusin silloin ja alikuluin.

länsipuolella vähenevät, jolloin taajaman laajeneminen

Lisäksi rakennetaan melusuojauksia liikenteen meluvaiku-

länteen on mahdollista. Uudistuksella aikaansaadaan

tusten vähentämiseksi.

myös aiempaa paremmat lähtökohdat liike- ja teollisuusra-

Valtateiden risteyskohtaan rakennettavan Maunulan
eritasoliittymän kautta valtatieliikenne Vaasasta Tampe-

kentamiselle hyvien liikenneyhteyksien varrelle valtateiden
välittömään läheisyyteen.

reelle ja Seinäjoelle pääsee kulkemaan molempiin suuntiin

Hankkeessa hyödynnetään digitaalista tietomallinnus-

joustavammin ja ilman liikennevaloja. Liikenne Vaasan ja

ta koko hankkeen ajan, aina suunnittelusta toteutukseen

Seinäjoen välillä siirtyy kauemmaksi Laihian keskustasta ja

ja valvontaan asti. Hankkeessa huomioidaan myös ympä-

asutuksesta. Uusi eritasoliittymä parantaa myös yhteyksiä

ristöarvot hyödyntämällä uusiomaanrakentamista.

Tampereen suunnasta Seinäjoelle. Edestakaiset liikenneyh-

Hanke toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urak-

teydet valtateiltä 3 ja 18 Laihialle puolestaan paranevat

kana. Hankkeen kustannusarvio on noin 28 miljoonaa

uuden Asematien eritasoliittymän ja Ratikyläntien risteys-

euroa, josta Laihian kunnan osuus on noin miljoona euroa.

sillan ansioista.

Hankkeen pääurakoitsija on Skanska Infra Oy. Rakentami-

Kun risteävä liikenne vähenee, turvallisuustaso onnettomuusherkällä alueella nousee ja nopeusrajoitusta

nen aloitettiin syksyllä 2015, ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
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