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Valtatien 3 tasoa parannetaan Hämeenkyrössä Rokka-
kosken kohdalla leventämällä poikkileikkaus suunnit-
teluosuudelta keskikaiteelliseksi 2+2-poikkileik-
kaukseksi. Valtatien molemmille puolille suunnitellaan
poliisien raskaan liikenteen tarkastusalueet. Lisäksi
suunnittelualueella valtatieltä katkaistaan kaikki yksi-
tyistie- ja maatalousliittymät ja katkaistaville liitty-
mille suunnitellaan korvaavat rinnakkaiset yksityis-
tieyhteydet.

Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta ja lii-
kenteen sujuvuutta.

NYKYTILA
Valtatien 3 liikennemäärä (KVL 2019) on suunnitteluosuudella
noin 11 107 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä raskaan liiken-
teen osuus on noin 10 %. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen
mukaan vuonna 2040 liikennemäärä on noin 14 200 ajoneu-
voa vuorokaudessa.

Nykytilanteessa kohteessa on 2+1 ohituskaista, jossa ei ole
keskikaidetta. Ohituskaista on pohjoisen suuntaan ja se alkaa
nykyisen Rokkakoskentien (mt13149) / Sarkkilantien
(mt13147) pohjoispuolelta. Ohituskaistaosuudella on paljon
yksityistie- ja maatalousliittymiä, jotka heikentävät valtatien
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suunnittelujaksolla on vuosien 2015–2019 aikana tapahtunut
yhteensä 11 onnettomuutta, joista 3 on loukkaantumiseen
johtanut ja 1 kuolemaan johtanut. Yleisimmät onnettomuus-
tyypit ovat olleet suistumisonnettomuus (5 kpl) ja eläinonnet-
tomuuksia (4 kpl). Kuolemaan johtanut onnettomuus on ollut
kohtaamisonnettomuus.

HANKE JA TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on valtatien 3 liikenneturvallisuuden ja
liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatielle suunnitellaan keskikaide, joka ehkäisee erityisesti-
vakavia kohtaamisonnettomuuksia.

Nykyiset valtatien yksityisteiden liittymät ja maatalousliittymät
poistetaan ja korvataan valtatien rinnakkaisilla yksityistiejär-
jestelyillä.

Tiesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet:

 Valtatien 3 leventäminen koko suunnittelualueelta
keskikaiteelliseksi 2+2-poikkileikkaukseksi

 Yksityistie- ja maatalousliittymän katkaiseminen koko
valtatiejaksolta ja korvaaminen uusilla valtatien rin-
nakkaisilla yksityisjärjestelyillä

 Erikokoisten pieneläinputkien rakentaminen valtatien
3 ali

 Sameliuksen risteyssilta suunnitellaan ohituskaista-
osuudelle n. 2,5 km etäisyydelle Rokkakoskentien /
Sarkkilantien liittymästä länteen päin

 Valtatie valaistaan koko suunnitteluosuudelta
 Melusuojauksen (meluvalli, melukaide) rakentami-

nen valtatien varrelle asutuksen kohdalle
 Poliisien tarkastusalue suunnitellaan suunnittelualu-

een pohjoispäähän valtatien molemmille puolille

AIKATAULU
 Hankkeen tiesuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa

2022. Hankkeesta on laadittu myös rakentamissuun-
nitelma, joten se on käynnistettävissä nopealla aika-
taululla.

 Hanke sisältyy Väyläviraston laatimaan investointioh-
jelmaan vuosille 2024–2031.

KUSTANNUKSET
 Hankkeen kustannusarvio on 12,0 M€ (MAKU-indeksi

140; 2015=100).
 Hanke on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

Suunnittelukohde

VAIKUTUKSET
 Valtatien 3 poikkileikkauksen leventämi-

nen keskikaiteelliseksi 2+2-poikkileik-
kaukseksi ja suunnitteluosuuden valaise-
minen parantavat liikenteen sujuvuutta ja
liikenneturvallisuutta

 Valtatien yksityis- ja maatalousliittymien
liittymien katkaiseminen parantaa liikenne-
turvallisuutta

 Liittymien katkaiseminen pidentää paikalli-
sen liikenteen ajomatkoja.

 Uudet yksityistiejärjestelyt, valtatien leven-
täminen, poliisien tarkastusalueet ja melu-
vallit vaativat uutta maa-aluetta.


