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1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA 
PERUSTELUT 

1.1 Hankkeen sijainti ja merkitys 
Tiesuunnitelma on osa laajempaa valtatien 3 parantamiskokonaisuutta. 
Valtatie 3 (E12) Helsingistä Vaasaan on yksi Suomen tärkeimmistä pää-
tieyhteyksistä ja osa yleiseurooppalaista TEN -teiden verkkoa. Valtatie 18 
toimii itä-länsi-suuntaisen liikenteen välittäjänä Vaasasta Jyväskylään yh-
distäen maakuntien keskuksia toisiinsa. Henkilöliikenteen lisäksi yhteydellä 
on rooli myös teollisuuden kuljetuksille Vaasasta sisämaahan.  
 
Suunnittelukohde sijaitsee Laihialla kohdassa, jossa valtatiet 3 ja 18 yhty-
vät. Valtatiellä 3 suunnitelmaraja sijaitsee Hulmin liittymän itäpuolella 
(maantie 17651) jatkuen Laihian keskustan kohdalle. Valtatiellä 18 suunnit-
telualue alkaa Maunulasta ja päätyy Ratikylän kohdalle. 
 
Suunnittelualueeseen sisältyy Laihian keskustan ja keskustan pohjoisosat 
yhdistävän ensimmäisen vaiheen Ratikyläntien ja siihen liittyvien muiden 
katujen katusuunnitelmat. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tierekisterin osoitteena on 
3/247/0 - 3/ 245/1542 sekä 18/1/0 – 18/1/1400. Suunnittelualueen sijoittu-
minen suhteessa muuhun tieverkkoon on esitetty kuvassa 1.  
 

 
Kuva 1. Hankkeen sijainti. Lähde: ELY- keskus 
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1.2 Vaiheittain rakentaminen  
Nyt laadittu tiesuunnitelma on ensimmäinen rakennusvaihe ”Vt 3 ja vt 18 
Laihian kohdalla” uudelleen arvioinnin käsittämästä tieverkosta. Jatkossa 
rakennetaan vielä Ratikyläntien pohjoisosa ja siihen liittyvät kadut.  
 
Valtatien 3 parantamisesta Laihian keskustan kohdalla on laadittu erillinen 
tiesuunnitelma. 

1.3 Tieverkon nykytila ja liikenne  

1.3.1 Nykytilan liikenne ja liikenne-ennuste 

 
Nykytilanteessa suunnittelualueen liikennemäärät ovat suurimmat valtatiel-
lä 3 välillä Potila – valtatien 18 liittymä, jolla keskivuorokausiliikenne on 
9100 ajon./vrk ja raskaan liikenteen osuus 10 %. Valtatiellä 3 valtatien 18 
liittymän itäpuolella keskivuorokausiliikennemäärä on 4200 ajon./vrk (ras-
kaan liikenteen osuus 7 %) ja valtatiellä 18 valtatien 3 liittymän itäpuolella 
6500 ajon./vrk (raskaan liikenteen osuus 8 %). Nyky- ja ennustetilanteen 
liikennemäärät on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2 Keskivuorokausiliikennemäärät nykytilanteessa ja vuoden 2040 ennusteti-
lanteessa  

Liikenne-ennusteessa vuodelle 2040 keskivuorokausiliikenne on valtatiellä 
3 Maunulan eritasoliittymän länsipuolella 12600 ajon./vrk, Valtatiellä 3 
Maunulan eritasoliittymän itäpuolella 5400 ajon./vrk ja valtatiellä 18  
8900 ajon./vrk. Nykyisen valtateiden liittymän kohdalla valtatien 3 keskivuo-
rokausiliikenne on 7200 ajon./vrk. 

Katuverkon liikennemäärät ovat suunnittelualueella suurimmat Ratikylän-
tiellä, jonka keskivuorokausiliikenne on 6200…7100 ajon./vrk valtatien 18 
ja Kauppatien liittymien välillä.  
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1.3.2 Liikenneturvallisuus 

 
Valtateillä 3 ja 18 on Laihian kohdalla tapahtunut vuosina 2008 - 2012 
yhteensä 36 onnettomuutta, joista 6 johti henkilövahinkoihin. Yksi henkilö-
vahingoista johti kuolemaan. Kaikista 36 onnettomuudesta 14 (39 %) ta-
pahtui 100 metrin säteellä valtateiden 3 ja 18 liittymästä. Toinen selkeä 
onnettomuuskasauma (10 onnettomuutta eli 28 %) on Asematien ja Kaup-
patien liittymässä, joka sijaitsee valtateiden 3 ja 18 liittymän länsipuolella.  
 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen onnettomuudet 2008 - 2012. 

 
Onnettomuusluokat jakaantuivat tarkemmin siten, että tapahtuneista onnet-
tomuuksista 9 oli risteämisonnettomuuksia, 9 peräänajo-onnettomuuksia, 8 
yksittäisonnettomuuksia, 5 kääntymisonnettomuuksia, 1 kohtaamisonnet-
tomuus, 1 mopedionnettomuus, 1 jalankulkijaonnettomuus sekä 2 muuta 
onnettomuutta. 
 
Valtatien 3 onnettomuusriski on suuri Laihian kohdalla (4 km jakso) ollen 
noin 2-kertainen valtateiden keskiarvoon verrattuna ja valtatiellä 18 1,5-
kertainen valtateiden keskiarvoon nähden. Taajamajakson useat liittymä-
onnettomuudet nostavat myös onnettomuustiheyden selvästi keskiarvoja 
korkeammaksi vt 3 osalta se on 3,3 ja vt 18 osalta se on 2,5.  
 

1.3.3 Teiden nykytila ja ongelmat 

Valtatie 3 on Laihian taajaman alueella kaksikaistainen noin 10-11 metriä 
leveä valtatie. Pientareen osuus tien kokonaisleveydestä on noin 2,5- 3,5 
metriä. Asematien ja valtatien 18 liittymät ovat kanavoituja ja liikennevalo-
ohjattuja. Laihian taajaman alueella nopeusrajoitus on 60- 80 km/h ja Mau-
nulan länsipuolella 80 km/h. Alhaisempi nopeusrajoitus 60 km/h sijoittuu 
valtatien 18 ja Asematien liittymäalueille. Tie on valaistu koko suunnittelu-
alueella.  
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Valtatien 3 suurimmat puutteet kohdistuvat tien turvallisuuteen, liikenteen 
sujuvuuteen ja alhaiseen nopeustasoon lukuisten yksityisteiden ja valo-
ohjattujen maanteiden liittymien vuoksi. 

Valtatie 18 on suunnittelualueella kaksikaistainen noin 13 metriä leveä 
valtatie. Pientareen leveys on noin 2,75 metriä. Tien leveät pientareet jat-
kuvat noin 4,5 kilometriä suunnittelualueen rajalta Seinäjoen suuntaan. 
Nopeusrajoitus on valtatien 3 liittymästä Alhontien liittymään 60 km/h, jonka 
jälkeen se vaihtuu 100 km/h:ssa.  

Valtatien 18 suurimmat ongelmat kohdistuvat liikennevalo-ohjattuun valta-
tien 3 liittymään sekä paikallisen maankäytön aiheuttamaan tiheään liitty-
mäväliin. Tie on valaistu koko suunnittelualueella. 

Suunnittelualueen keskeisimmät ongelmat liittyvät taajama-aluetta halko-
viin valtateihin, jotka toimivat myös merkittävänä osana paikallisliikenteen 
verkostoa. Valtateillä on toisaalta runsaasti risteävää paikallista liikennettä 
joka aiheuttaa valtatieliikenteelle nopeustavoite- ja sujuvuusongelmia, 
toisaalta valtatiet yhdyskuntarakenteen sisällä muodostavat estevaikutuk-
sen ja rajoittavat maankäytön ratkaisujen kehittymistä. Ongelmat kärjistyvät 
valo-ohjattujen liittymien korkeaksi onnettomuusmääräksi. Liikennemelusta 
koituu haittaa valtateiden varren taajama-alueilla sekä tienvarsiasutuksen 
kohdilla Maunulassa, Asemanseudulla, Kirkonseudulla ja Lappalaisessa. 

1.3.4 Kevyen liikenteen järjestelyt 

Kevyen liikenteen väylät kulkevat yhdistettyinä väylinä valtatien 3 pohjois-
puolella koko osuudella sekä valtatiellä 18 valtatien 3 ja Alhontien välillä. 
Etenkin valtatien 3 suuntainen kevyen liikenteen väylä on huonossa kun-
nossa ja suhteellisen kapea. Valtatien 3 suuntainen kevyen liikenteen väylä 
alittaa alikulun kautta valtatien 18.  

1.3.5 Tievalaistus 

Valtatiellä 3 ja 18 on nykyinen suurpainenatriumvalaistus, joka toteutettu 
pääosin puupylväin (keskisaarekkeilla metallipylväät). Katuverkko on niin-
ikään pääosin valaistu . 

1.3.6 Sillat 

 
Suunnitteluosalla on kuusi nykyistä siltaa: 

 Vt 3, V-414 
 Vt 3, V-1556 
 Vt3, V-1378 
 M 7163 Asematie, V-389 
 M17677 Alhontie, V-5033 
 Vt 18 /Vt 3 liittymäalue, alikulkukäytävä 

1.4 Maankäyttö  

1.4.1 Maankäyttö ja kaavoitustilanne  

Maakuntakaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2010 vahvis-
tama Pohjanmaan maakuntakaava sekä 4.10.2013 vahvistama vaihemaa-
kuntakaava 1, joka käsittelee kaupallisten palveluiden sijoittumista maa-
kunnassa. Lisäksi maakuntavaltuuston 12.5.2014 hyväksymä vaihemaa-
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kuntakaava 2, joka sisältää uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittumisen 
Pohjanmaalla. 

 
Kuva 5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta Laihian kohdalla 

Kuntatason kaavoitus 

Asemakaava-alueita on Laihian kunnassa voimassa Kirkonseudun, Aseman-
seudun, Jakkulan, Isokylän, Kupparlan ja Hulmin alueilla. Laihian kirkonseu-
dun ensimmäinen yksityiskohtainen kaava on vahvistettu 20.10.1971. Kaa-
vaa on useasti laajennettu ja muutettu. Kuvassa 6 on esitetty Laihian asema-
kaavoitetut alueet. Voimassa olevat asemakaavat on esitetty suunnitelma-
osassa A, 1.7T Kaavatilannekartat.  
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Kuva 6. Laihian kunnan asemakaava-alue  

Tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti kunta on teettänyt alueen ase-
makaavan muutosta ja laajennusta. Asemakaavaehdotus; ”Asemakaavan 
muutos ja laajennus, Vt 18 ja Vt3 – alueet/ Vt 18 osuus” valmistui 5.6.2014.  

Asemakaavan muutos ja laajennus käsittää Ratikyläntien uuden linjauksen, 
Ratikyläntien, valtatien 3 ja Kauppatien liittymäalueen, Ratikyläntien ja 
Jarrumiehentien liittymäalueen sekä Vedenojantien alueen. Asemakaava-
ehdotus on tiesuunnitelman osassa A 1.7T. 

Laihian kunnassa on voimassa oleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 
Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 2017 sisältää nykyisen asemakaava-
alueen ympäristöineen. Osayleiskaava on astunut voimaan 31.1.2005. Ote 
osayleiskaavasta on esitetty kuvassa 7  

 

Kuva 7. Ote Laihian Kirkonseudun osayleiskaavasta  

Kirkonseudun osayleiskaavasta on kaavamuutos käynnissä. Hallitus käsit-
teli Kirkonseudun osayleiskaava-asiaa 2.6.2014 ja päätti asettaa kaava-
luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten epävirallisesti nähtäville 
30 päivän ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Kirkonseudun 
osayleiskaavaehdotus 30.4.2014 on tiesuunnitelman osassa A 1.7T. 

1.5 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset 
Valtatien 3 pitkän tähtäimen tavoitetilan selvittämiseksi on vuonna 2005 
valmistunut kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman pohjalta on 
laadittu tiesuunnitelma vuonna 2009 valtateiden 3 ja 18 parantamiseksi. 
Tiesuunnitelmaa on täydennetty vuonna 2011. 
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Kuva 8. Tiesuunnitelman täydennys 2011 - Yleiskartta 
 
Liikennevirasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus ovat laatineet edellä 
mainittujen tiesuunnitelmien uudelleen arvioinnin vuonna 2012. Tämä tie-
suunnitelma perustuu uudelleen arviointisuunnitelmaan. 
 

 
Kuva 9. Uudelleenarviointisuunnitelma 2012 
 
Uudelleenarviointisuunnitelman ratkaisut poikkeavat olennaisesti laadituista 
aiemmista tiesuunnitelmista: 

 Maunulan eritasoliittymä on ajosuunniltaan täydellinen maankäyttö-
liittymä. 

 Ratikylän eritasoliittymä on perusverkon eritasoliittymä 
 Ratikyläntie on suunnattu radan yli ja sen hallinnollinen luokka on 

katu. 
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 Seinäjoki–Vaasa radalta poistetaan Maunulantien, Asematien ja Al-
hotien tasoristeykset. 

 Valtatie 3 sisällytetään hankekokonaisuuteen välillä Maunula- Am-
pujantie. Tämä mahdollistaa maankäyttösuunnitelmissa olevan ohi-
kulkutie varauksen poistamisen Laihian keskustan kohdalla. 

 Asemakaava alueilla olevia maanteitä muutetaan kaduiksi. 

1.6 Ympäristö  

1.6.1 Maisema ja kulttuuriperintö  
 
Suunnittelujakso sijoittuu Laihian taajama-alueelle. Suurmaisema on avointa ja 
tasaista pitkine näkymineen ja perinteisine pohjalaisrakennuksineen. Laihian-
joki ja sen sivu-uoma Vedenojanluoma ovat maisemassa näkyviä elementtejä. 
Lakeus rajautuu pohjoisessa ja lounaassa metsäselänteisiin. Peltoalueita 
elävöittävät mäkiset metsäsaarekkeet.  
 
Valtatie 3 linjautuu läpi taajamarakenteen, kun taas valtatie 18 kulkee pääosin 
avoimessa kulttuurimaisemassa. Molemmat valtatiet sijoittuvat maakuntakaa-
vassa merkitylle maisema-alueelle (Laihianjoen valtakunnallisesti arvokas 
kulttuurimaisema). Valtatien 18 läheisyydessä on myös lukuisia kyläkuvallisesti 
arvokkaita alueita, muinaismuistoja sekä arvokkaita peltoja. Tien välittömään 
läheisyyteen osoitettuja rakennussuojelukohteita (SR) on kuntakaavoissa 
useita, joista väylien välittömään läheisyyteen sijoittuu kaksi. Laihian kirkko 
ympäristöineen on valtakunnallisesti arvokas rakennus ja Faaringintie kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä kyläraitti. 
 
Laihialla on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Tästä kertovat lukuisat 
kiinteät muinaisjäännökset erityisesti taajaman länsipäässä.   
 

 
Kuva 10. Suunnittelualueen komeaa maisemaa.  
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1.6.2 Luonnonolot  

 
Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys v. 2007 vt 3/18 parantamishank-
keen yhteydessä.  
 
Luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei ole arvokkaita luontokohteita 
tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Alueelta ei ole myöskään tal-
lennettu havaintoja Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisten lajien esiinty-
märekisteriin.  
 
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on havaittu silmälläpidettävä, EU:n 
lintudirektiiviin kuuluva ruisrääkkä, varpunen ja pensastasku. Lisäksi alueen 
petolinnusto on monipuolinen.  
 
Merkittävin vesistö on Vedenojanluoma, joka luokitellaan puroksi. Suunnittelu-
alueella ei ole suojausta edellyttäviä pohjavesialueita.  

1.6.3 Pohja- ja pintavedet 

 
Toimenpidealue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Toimenpidealueen lounaispuolella kulkee Laihianjoki. Laihianjoen veden-
pinta vaihtelee noin välillä +11,8…12,3. Viimeisin havainto vedenpinnasta 
on tehty 1.6.2014, jolloin vedenpinta on ollut tasolla +11,93. 

1.6.4 Haitta- ainepitoiset ja pilaantuneet maat  

Suunnittelualueelta ja sen läheisyydestä selvitettiin valtakunnalliseen maa-
perän tilan tietojärjestelmään (MATTI) merkityt kohteet. Kohteiden tiedot 
pyydettiin Etelä-Pohjanmaan ELY- keskukselta ja lisäksi mahdollisista 
pilaantuneen maan kohteista pyydettiin tietoja Laihian kunnalta. MATTI–
järjestelmään on viety kohteet, joissa on todettu tai voidaan olettaa olevan 
haitta-ainepitoista tai pilaantunutta maa-ainesta. Tielinjauksen ja liittymien 
lähialueilla, noin 500 metrin etäisyydellä tien molemmin puolin, todettiin 
yhteensä 5 kpl mahdollisia pilaantuneen maan kohteita (Kuva 11 ja Tau-
lukko 1).  
 

 
Kuva 11. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet.  

Kartan kohteista numeroita 2 ja 3 ei ole merkitty MATTI- järjestelmään. 
Tieto niistä saatiin Laihian kunnalta. 



Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus        14 / (46) 
Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma 
TIESUUNNITELMASELOSTUS 
 
 

   

Taulukko 1. Mahdolliset pilaantuneen maan kohteet.  

 
 
Kohteiden maaperästä ei tullut esille tutkimustietoa, lukuun ottamatta kar-
tan kohdetta 4 (MATTI- tunnus 20004096), jonka alueella oli tehty kunnos-
tustöitä. Kartan kohteista 1, 2 ja 3 sijaitsevat niin etäällä tielinjauksesta, että 
niiden suhteen ei ole tarvetta varautua maaperätutkimuksiin tai kunnostus-
toimenpiteisiin. Kartan kohteet 4 ja 5 sijaitsevat aivan tielinjaukseen rajau-
tuen jääden kuitenkin tiealueen ulkopuolelle.  
 
Olemassa olevien tietojen perusteella tielinjauksen lähialueilla todettujen 
kohteiden kohdalla ei ole tarvetta varautua maaperätutkimuksiin tai kun-
nostustoimenpiteisiin. On kuitenkin otettava huomioon, että nyt kootuissa 
tiedoissa voi olla puutteita, eikä tietoa kaikista haitta-ainepitoisista tai pi-
laantuneista maa-alueista ole tullut esille. Siten töiden toteutuksen yhtey-
dessä on varauduttava siihen, että yllättäviä pilaantuneita kohteita saattaa 
tulla esille. Lähtökohtaisesti vastuu pilaantuneista maista on aiheuttajalla. 

1.7 Maaperäolosuhteet  

1.7.1 Pohjatutkimukset  

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin pohjasuhteiden selvittämi-
seksi paino-, puristin-heijari-, huokospaine-, siipi- ja porakonekairauksia. 
Näiden lisäksi otettiin häiriintyneitä ja häiriintymättömiä maanäytteitä sekä 
asennettiin pohjavesiputkia. Suunnittelussa on lisäksi ollut käytössä alueel-
la aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehdyt pohjatutkimukset, jotka sijoittuivat 
pääosin uuden eritasoliittymän ja vt 18 alueelle. 

1.7.2 Maaperä  

Maanpinta on suunnittelualueella noin tasolla +13…+17. Maaperä on kui-
vakuorikerroksen alapuolella sulfidipitoista liejuista savea ja silttiä noin 
2…8 m syvyydelle, jonka alapuolella on moreenia. Saven/siltin redusoima-
ton suljettu leikkauslujuus vaihtelee välillä 7…25 kPa ja vesipitoisuus välillä 
50…90 %. Häiriintymättömille näytteille tehtyjen ödometrikokeiden perus-
teella alueen savikerrokset ovat lievästi ylikonsolidoituneita. Ylikonsolidaa-
tiota on 30 kPa 2 metrin syvyyteen maanpinnasta ja syvemmissä maaker-
roksissa 20 kPa. 
 
Hankealue sijaitsee Litorina- meren korkeimman rannan alapuolisella alu-
eella, joten alueella voi olla Litorina- meren aikaan muodostuneita rikkipi-
toisia sedimenttejä. Geologian tutkimuskeskuksen Happamat sulfaatti-
maat–karttapalvelussa on kartoitustietoa happamien sulfaattimaiden esiin-
tymisestä Suomen rannikkoalueella karkeasti muinaisen Litorina-meren 
korkeimpaan rantatasoon saakka. Hankealueesta ei ole kartoitustietoa 
(tilanne 2.6.2014). Palvelussa olevan ennakkotulkintakartan, maaperäkart-
tojen sekä pohjatutkimuksissa saadun tiedon perusteella hankealueella on 
sulfaattimaita (Kuva ).  
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Kuva 12. Sulfaattimaiden ennakkotulkintakartta hankealueella ja sen läheisyydes-
sä sekä lähimmät tutkitut alueet.  

1.7.3 Vedenkorkeudet  

Pohjavedenpinta on mitattu useasta eri pohjavesiputkesta 
suunnittelualueen eri osista. Pohjavedenpinta sijaitsee pääosin noin 1…2 
m syvyydellä luonnollisesta maanpinnasta. 

1.7.4 Nykyisen tien tila  

Nykyisen vt 3 tierakenteen tilaa on selvitetty tierekisteritietojen perusteella. 
Vt 3 päällystettä on uusittu pääosin massapintaus-, uraremix-, remix- ja 
laattamenetelmillä useassa eri kohdassa vuosien 2006- 2013 välillä. Pääl-
lystetyyppinä on käytetty AB ja SMA päällystettä. 
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1.8 Johdot ja muut laitteet 
Tieosuudella on seuraavien laiteomistajien kaapeleita, ilmajohtoja ja varus-
teita: 

Taulukko 2. Laiteomistajien yhteystiedot  

 
Johtojen ja laitteiden sijainnit on esitetty kartalla tiesuunnitelman osassa C, 
johto- ja laitekartta 6.2T. 

1.9 Tavoitteet 
 
Pääteiden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan valtatieverkon 
edellyttämälle tasolle.  
 
Taajama-alueella nykyinen ja tuleva maankäyttö on omalla katuverkolla. 
Kunnan sisäisen katuverkko on yhtenäinen, selkeä ja maankäytön kehitys-
tä tukeva. Katuverkon kytkennät pääteihin ovat toimivia ja turvallisia. Pää-
tieverkon kehittämisellä mahdollistetaan maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittämistarpeet. 
 
Vaasa- Seinäjoki radalla ei ole Laihian taajaman kohdalla tasoristeyksiä, 
vaan rata risteää pääväyliä eritasossa.  
 

Laiteomistaja Yhteystiedot 
Elisa Seppo Reinikka, 050 65 352 

seppo.reinikka@elisa.fi  
Hannu Järvenpää / Eltel Networks Oy, 040 311 4064 
hannu.jarvenpaa@eltelnetworks.com  

TeliaSonera Antti Sipilä, 040 865 7066 
antti.a.sipila@teliasonera.com  
Johan Wester / Empower Oy, 044 425 4902 
johan.wester@empower.fi  

TDC Olli Kankaanpää, 050 944 4805 
olli.kankaanpaa@tdc.fi  
Hannu Järvenpää / Eltel Networks Oy, 040 311 4064 
hannu.jarvenpaa@eltelnetworks.com 
kuituverkko@tdc.fi  

Anvia Juha Kirmanen, 044 411 4565 
juha.kirmanen@anvia.fi  
Manu Peräsalo, 044 411 3575 
manu.perasalo@anvia.fi  

Vaasan Sähköverkko 
Oy 

Karl-Gustav Kolam, 050 516 3869 
karl-gustav.kolam@vaasansahkoverkko.fi  
Jarmo Leppinen, 040 754 4684 
jarmo.leppinen@vaasansahkoverkko.fi  
Petter Södergran, 050 342 7339 
petter.sodergran@vaasansahkoverkko.fi  

Laihian kunta - kunnal-
listekniikka 

Anna Annila, 0500 868 127 
anna.annila@laihia.fi  
Hannu Salomäki, 0500 761 118 
hannu.salomaki@laihia.fi  

Poronkankaan Vesi Oy 06 4750421 
Hannu Salomäki, 0500 761 118 
hannu.salomaki@laihia.fi  
Tapio Torsti, 0500 661 267 
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Joukkoliikenneyhteydet tie- ja katuverkolta keskustaan, palvelualueille, 
rautatieasemalle ja asutusalueille on oltava sujuvat ja eri liikennemuotojen 
väliset matkaketjut toimivia. Kevyen liikenteen verkko on toimiva ja siltä on 
hyvät kytkennät maankäyttöön.   
Tieympäristö suunnitellaan taajamakuvaa tukevaksi ja liikenteen haittoja 
muun muassa melun osalta vähennetään 
 

2 SUUNNITTELUPROSESSI  

2.1  Aiemmat suunnitteluvaiheet 
 
Vaasan tiepiiri/ Etelä Pohjanmaan ELY- keskus on laatinut vuonna 2009 ja 
2011 valmistuneet tiesuunnitelmat. Liikennevirasto hyväksyi tiesuunnitel-
man. Etelä Pohjanmaan ELY- keskus ja Liikennevirasto uudelleen arvioi 
tiesuunnitelman ratkaisut vuonna 2012. Nyt laadittu tiesuunnitelma perus-
tuu uudelleen arviointisuunnitelmaan.  

2.2 Työryhmätyöskentely 
 
Suunnittelutyö on aloitettu kesäkuussa 2013. Hanketta on viety eteenpäin 
työryhmissä. Keskeisin niistä on ollut hankeryhmä.. 

2.2.1 Hankeryhmä 

 
Hankeryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa. Hankeryhmä on vastannut 
päätöksenteosta. Hankeryhmään ovat kuuluneet: 
 

 

2.2.2 Asiantuntijat 

 
Teknisiä asioita on käsitelty tekniikka-alojen asiantuntijaryhmissä. Myös 
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen asiantuntijoilta on pyydetty kommentte-
ja osasuunnitelmista ja suunnittelun lähtökohdista. 

2.3 Liittyminen alueen muuhun suunnitteluun 
 
Tiesuunnitelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä alueen asemakaavaa 
laativan Laihian kunnan kanssa. Tarkistetut asemakaavat ja asemakaavo-

Janne Ponsimaa 
Ari Perttu 
Hannele Wilhelms‐ Holmsten 
Ari Mäkelä 
Jouni Juuti 
Tero Voldi 
Marko Kilpeläinen 
Anna Annila 
Lauri Harjula 
Jouni Laitinen 
Johanna Plihtari‐Siltanen 
Anna Kiuru 
Paavo Mero 
 

Etelä‐Pohjanmaan ELY‐ keskus 
” 
” 
Liikennevirasto 
” 
Pohjanmaan liitto 
Laihian kunta 
” 
Finnmap Infra 
Ramboll 
Sito Oy 
” 
” 
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jen muutokset ovat lainvoimaisia kun tiesuunnitelma on hyväksyttävänä. 
Tiesuunnitelma ei ole ristiriidassa asemakaavojen kanssa.  
 
Myös Laihian osayleiskaava on muutettu tiesuunnitelmaprosessin kanssa 
yhtäaikaisesti. 

2.4 Hankeuusjako Maunulassa 
Maunulan peltoalueella on viety läpi hankeuusjakotoimitus, jossa on huo-
mioitu jo tulevat tiejärjestelyt. Kiinteistöjako on myös sovitettu kulkuyhteyk-
sien kannalta valtatien risteämiset minimoivaksi. 

2.5 Vuoropuhelu ja tiedottaminen 
 
Hankkeessa toteutettiin vuoropuhelua suunnittelualueen maanomistajien, 
asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.  
 
Hankkeen aloituskuulutus julkaistiin 26.6.2013. Kuulutus oli julkisesti 
nähtävillä Laihialla ja se julkaistiin alueen lehdissä, Pohjalaisessa ja Ky-
rönmaa lehdessä. 
 
Kuulutukset, tiedotteet ja yleisötilaisuuksien osallistujalistat on koottu koh-
taan 1.6T. Yleisötilaisuuksista saatu palaute on kohdassa suunnitelma-
aineistossa. 
 
Yleisötilaisuuksia järjestettiin kaksi kertaa. Yleisötilaisuuksista ilmoitettiin 
alueen lehdissä. Ensimmäisessä tilaisuudessa syyskuussa 2013 esiteltiin 
hankkeen lähtökohtia, periaateratkaisuita, suunnitteluprosessin etenemistä 
ja osallisten vaikutusmahdollisuuksia. Toisessa tilaisuudessa maaliskuussa 
2014 oli esillä tiesuunnitelmaluonnoksen ratkaisut. 
 
Joulukuussa 2013 pidettiin työpajailta, jossa hankkeen ratkaisuja käsiteltiin 
ja pyrittiin löytämään osallisten kannalta hyväksyttäviä suunnitelmaratkai-
suita. 
 
Useita maanomistajia on tavattu maastokäynneillä. 
 
Asukkaille on toimitettu tiedotteita, lehdistölle mediatiedotteita ja vastattu 
ajoin hyvin kriittiseenkin palautteeseen vastineilla. 
 
Hankkeen www-sivuilla on ollut ajankohtaista suunnitelma-aineistoa. 

2.6 Muiden omistamien laitteiden suunnittelu 
 
Johtojärjestelyistä on neuvoteltu johtojen ja laitteiden omistajien kanssa. 
Neuvotteluissa on tunnistettu johtojen siirtotarpeet, sovittu järjestelyjen 
alustavat siirtoperiaatteet, sovittu alustava kustannusjakoperiaate valtion ja 
omistajien kesken ja alustavasti tunnistettu johtosiirtotöiden rajoitteet sekä 
vaatimukset hankkeen muiden työvaiheiden ajoitukselle ja työjärjestykselle. 
Johtojen omistajien alustavat lausunnot johtosiirroista on esitetty kohdassa 
1.8T. 

2.7 Suunnittelutyön aikaiset lausunnot ja kannanotot  

Lausunnot ja kannanotot on koottu kohtaan 1.6T. 
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3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 
 

3.1 Teiden mitoitus ja tekniset ratkaisut/  

3.1.1 Teiden mitoitusperiaatteet  

 
Mitoitusnopeudet 
Vt 3 ja Vt 18    80 km/h  
Ratikyläntie ja kadut   40 km/h 
Rampit     50..70 km/h 
 
Siltojen alikulkukorkeudet 
S1 Maunulan risteyssilta  5,6m 
S3 Ratikylän risteyssilta  4,8m 
S4 Ratikylän ylikulkusilta  7,0m 
S11 Ratikyläntien risteyssilta  4,8+3,2m 
S12 Maunulan alikulkukäytävä 3,2m 
 
S2, S6-S10 vesistösillat 
 
Mitoitusajoneuvot 
Mitoitusajoneuvo on moduulirekka. Mitoituksessa on huomioitu erikoiskulje-
tusten reittien tilatarpeet ao. reiteillä. 
 
Poikkileikkaukset 
Vt 18    10,0/7,0m + kk 1,0m (täristävä keskialue) 
Vt 3    10,5/7,5m + kk 2,0m (kaiteellinen keskialue) 
Rampit    6,5/4,5 m 
Kevyen liikenteen väylät  3,5/3,0 m 
Kevyen liikenteen väylät, joilla ajoneuvoliikennettä 4,5…5,5 m 
Yksityistiet   4,0…6,5 m 

3.1.2 Maantiet 

Valtatie 3 parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan välillä Potila- Laihian 
keskusta lukuun ottamatta Maunulan eritasoliittymän aluetta. Valtatie 18 on 
uudessa maastokäytävässä peltoalueella välillä Maunula- Ratikylä, jossa 
tie liittyy nykyiseen valtatiehen 18. 

3.1.3 Kadut 

Ratikyläntie on uusi katu, joka yhdistää Laihian pohjoisosat keskusta-
alueeseen. Valtatien 18 risteäminen on Ratikylän eritasoliittymässä E2 ja 
valtatien 3 risteäminen Asematien eritasoliittymässä E3. 

3.1.4 Yksityistiet 

Keskeisin uusi yksityistie on valtatien 3 eteläpuolinen Hulmilta Laihian 
keskustaan suuntautuva yksityistie Y1, joka tosin jää pääosin maantieksi 
M4. Tie sijoittuu osittain nykyisen valtatien 3 kohdalle ja liittyy keskustan 
suunnassa Faaringintiehen. 
 
Muut yksityistiejärjestelyt ovat nykyisten yhteyksien liittämisiä uusiin tiejär-
jestelyihin. 
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3.1.5 Liittymät 

 
Pääliittymät järjestelyineen 
Tiesuunnitelman mukaan valtateille rakennetaan kaksi eritasoliittymää, 
joista toinen sijaitsee Maunulan peltoalueella valtateiden 3 ja 18 liittymis-
alueella ja toinen Ratikyläntien kadun liittämiseksi tieverkkoon. 
 
E1, Maunulan eritasoliittymä 
Eritasoliittymässä on aiemmista suunnitteluvaiheista poiketen kaikkien 
liikennesuuntien ramppiyhteydet. Vaasa Seinäjoki suuntien rampit ovat 
suoria ramppeja ja Seinäjoki Tampere suuntien rampit ovat silmukkaramp-
peja. 
 
E2, Ratikylän eritasoliittymä 
Eritasoliittymän tyyppinä on perusverkon eritasoliittymä. Pohjoispuolella 
rampit liittyvät suoraan katuorteen, joka liittää valtatien 18 Ratikyläntiehen 
ja toisaalta alueen muuhun maankäyttöön. 
 
E3, Asematien eritasoliittymä 
Ratikyläntie alittaa valtatien 3 ja Ratikyläntie liitetään maantieluokkaisilla 
ramppiyhteyksillä valtatiehen 3. 
 
Muut liittymät 
Potilantien/ uuden valtatien 3 rinnakkaistien (Y1) liittymänä on porrastettu 
maalatuin saarekkein toteutettava kanavoitu liittymä. Oikealle kääntymis-
kaistojen mitoitus on tilankäytöllisistä syistä johtuen ohjearvoja alhaisempi. 
 
Ratikyläntien kadun liittymät ovat kiertoliittymiä, joiden keskisaarekkeen 
halkaisija on 16-20 metriä. Keskisaarekkeiden pintamateriaaleissa ja varus-
teiden sijoittamisessa on huomioitu rekkojen ajourien mahdollisesti tarvit-
semat yliajovarat. 

3.1.6 Kevyen liikenteen järjestelyt 

Kevyen liikenteen verkko muodostuu Vaasan Seinäjoen suunnassa seu-
raavasti: 

 Nykyistä valtatien 3 pohjoispuolista jalankulku- ja polkupyörätiestä 
jatketaan Maunulaan, jossa väylä vaihtaa puolta nykyisen valtatien 
3 kohdalle ja jatkuu katuverkkoon Kauppatielle. 

 Kauppatieltä siirrytään Ratikyläntien vierellä Kyröntielle ja edelleen 
Vedenojantielle/ nykyisen valtatien 18 leveille piennaralueille.  

 Valtateiden risteämisissä on alikulkukäytävät. 
 
Ratikyläntie muodostaa kevyen liikenteen akselin Laihian keskusta poh-
joisosista kaupallisen keskusta alueelle ja muuhun tieverkkoon.  
Ratikyläntien/ Hallitien ja Asematien kautta on kevyen liikenteen yhteys 
Laihian rautatieasemalle. 
 
Osa vähän liikenteistä yksityisteistä täydentää kevyen liikenteen verkkoa. 
 
Kevyen liikenteen verkko on kokonaisuutena esitetty osassa C 16T-3 
 

3.1.7 Linja-autopysäkit 

 
Linja-autopysäkit sijoittuvat valtatiellä 3 nykyiseen Hulmin liittymään ja 
valtatiellä 18 Ratikyläntien eritasoliittymään. Valtatiellä 3 ei ole muita pysä-
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keitä, koska Laihian Matkahuolto on keskustassa ja liikennöitsijät eivät ole 
katsoneet pysäkkejä tarpeellisiksi. 
 
Katuverkolla on pysäkit linja-autojen reiteillä. 
 

3.1.8 Erikoiskuljetukset   

 
Suunnittelussa on otettu huomioon valtateiden kuuluminen erikoiskuljetus-
ten verkostoon. Valtatie 3 ja 18 kuuluvat erikoiskuljetusten verkostoon, 
missä leveys- ja korkeusvaatimus on 7 m. Kuljetusten pituus on 40 m. 
 
Vt 3:lla ylikorkeiden erikoiskuljetusreitti on suunnassa 

 Vaasa – Tampere: Vt3 plv 0 - 770 –> M4 – > Vt3 plv 1880 – 2700  
 Tampere – Vaasa: Vt3 plv 2700 – 1880 vastaan tulevien kaistaa 

pitkin –> M4 –> Vt3 plv 770 – 0 
Vt 3 – Vt18 ylikorkeiden erikoiskuljetusreitti on suunnassa 

 Vaasa – Seinäjoki: Vt3 -> E1R1 -> Vt18 -> E2R1 –> K1 -> K22 -> 
E2R2 vastaantulevien kaistan kautta valtatielle 18 ->  Vt18:n ylitys 
omalle kaistalle pl 1460 

 Seinäjoki – Vaasa: Vt18 -> E2R2 -> K22 -> K1 -> E2R1 vastaan tu-
levien kaistan kautta valtatielle 18-> vt18:n ylitys omalle kaistalle pl 
1060 -> Vt18 plv 1060 – 600 -> E1R4 -> Vt3 

Vt 3 – Vt18 ylikorkeiden erikoiskuljetusreitti on suunnassa 
 Tampere – Seinäjoki: Vt3 -> E1R3 -> Vt18 -> E2R1 –> K1 -> K22 -> 

E2R2 vastaantulevien kaistan kautta valtatielle 18 ->  Vt18:n ylitys 
omalle kaistalle pl 1460 

 Seinäjoki – Tampere: Vt18 -> E2R2 -> K22 -> K1 -> E2R1 vastaan 
tulevien kaistan kautta valtatielle 18 ->  vt18:n ylitys omalle kaistalle 
pl 1060 -> Vt18 plv 1060 – 600 -> Vt18:n ylitys vastaantulevien 
kaistan yli -> E1R3 (vastavirtaan) -> Vt3 plv 1900 – 2700 vastaan 
tulevien kaistaa pitkin 

 
Valtatieltä 3 sekä Vaasan että Ilmajoen suunnalta kohti Ylistaroa menevät, 
ilman saattoa olevat alle 5 metrin korkuiset kuljetukset kiertävät Peräläntien 
(mt 17641) kautta. 
 
Erikoiskuljetusten reitit on esitetty osassa C, 16T-4. 

3.1.9 Teiden toiminnalliset ja hallinnolliset muutokset 

Uuden valtatie 18 pohjoispuolen muuttuvien ja osittain katkaistavien 
maanteiden korvaava yhteys on Ratikyläntien katu. 

Maanteiden varteen esitetyt kevyen liikenteen väylät ovat hallinnolli-
sesti maantien osia. Vastaavasti katujen varressa olevat kevyen liiken-
teen väylät ovat hallinnollisesti katujen osia. 

Tiejärjestelyjen yhteydessä syrjään jäävät maantien osat lakkaavat 
maanteinä ja ne puretaan tai muutetaan yksityisteiksi ja jalankulku- ja 
polkupyöräteiksi. Hankkeeseen sisältyvät yksityistiet jäävät suunnitte-
lualueen kunnan tai yksityistiehoitokuntien ylläpidettäviksi. 

Asemakaava-alueilla olevat yhdystieluokkaiset maantiet lakkaavat ja 
ne muutetaan joko kaduiksi tai aluksi yksityisteiksi. 

Hallinnolliset järjestelyt ja muutokset on esitetty hallinnollisella yleiskar-
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talla 2.2T-1  

Tie- ja liikennejärjestelyt on esitetty yleiskartalla 2.1T-1. 

Hallinnollisten luokitusten muutokset ovat: 

Taulukko 4 

Muuttuva maantie Maantie muuttuu  Parannustoimet  

Maantie 17673, Maunu-
lantie 

 

Asemakaava- alueella 
kaduksi ja muualla 
yksityistieksi 

Uudelleen päällystä-
minen 

Maantie 1763 Asematie Asemakaava- alueella 
kaduksi ja muualla 
yksityistieksi 

Uudelleen päällystä-
minen 

Maantie 17677, Alhotie Asemakaava- alueella 
kaduksi ja muualla 
yksityistieksi 

Sorapinnan uusiminen 
,kuivatuksen peruspa-
rantaminen 

Valtatie 18 välillä Ratikylä- 
Vt 3 (Kyröntie), (syrjään 
jäävä osuus) 

Asemakaava- alueella 
kaduksi ja muualla 
yksityistieksi. Osa vt 
18 lakkaa maantienä. 

Muutetaan vastaa-
maan uutta tieverkol-
lista asemaa.  

 

Nykyiset valtatie 3 ja 18 syrjään jäävillä, mutta säilyvillä osillaan, jäävät 
osin maantieksi tai muuttuvat kaduksi/ yksityiseksi tieksi sekä jalankulku- ja 
polkupyörätieksi. 

3.2 Pohjarakenteet  
 
Pohjanvahvistustaulukko 
 

Taulukko 5 

 
Vt 18  100 380 280  Paalulaatta 
Vt 18  380 460 80  Stabilointi 
Vt 18  460 940 480  Painuma‐aika 
Vt 18  940 1480 540  Lujite 
Vt 18  1480 1580 100  Painuma‐aika 
Vt 18  1580 1670 90  Stabilointi 
Vt 18  1670 1760 90  Massanvaihto 
Vt 18  1760 2100 340  Painuma‐aika 

Vt 3  300 900 600  Painuma‐aika 
Vt 3  900 1140 240  Stabilointi 
Vt 3  1140 1420 280  Painuma‐aika 
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Vt 3  1420 1640 220  Lujite 
Vt 3  1640 1720 80  Painuma‐aika 
Vt 3  1720 1800 80  Stabilointi 
Vt 3  1800 1960 160  Painuma‐aika 
Vt 3  1950 2240 290  Stabilointi 
Vt 3  2380 2450 70  Lujite 
Vt 3  2450 2490 40  Stabilointi 
Vt 3  2490 2546 56  Paalulaatta 
Vt 3  2577 2625 48  Paalulaatta 
Vt 3  2625 2650 25  Stabilointi 

E1R1  240 480 240  Painuma‐aika 
E1R1  480 560 80  Stabilointi 

E1R2  140 200 60  Paalulaatta 
E1R2  200 260 60  Stabilointi 
E1R2  260 310 50  Painuma‐aika 
E1R2  310 400 90  Lujite 

E1R3  240 300 60  Painuma‐aika 
E1R3  300 560 260  Stabilointi 

E1R4  220 420 200  Stabilointi 
E1R4  420 540 120  Painuma‐aika 

E2R1  0 120 120  Lujite 
E2R1  120 210 90  Painuma‐aika 

E2R2  0 50 50  Lujite 
E2R2  50 110 60  Painuma‐aika 

K1  230 270 40  Painuma‐aika 
K1  270 330 60  Stabilointi 
K1  330 400 70  Painuma‐aika 
K1  400 480 80  Painuma‐aika 
K1  480 560 80  Stabilointi 
K1  560 590 30  Painuma‐aika 
K1  590 630 40  Stabilointi 
K1  630 760 130  Paalulaatta 
K1  760 812 52  Painuma‐aika 

K2  0 220 220  Painuma‐aika 

K22/Y22  0 450 450  Painuma‐aika 
K22/Y22  450 820 370  Stabilointi + kevennys 

K3J  0 30 30  Stabilointi 
K3J  30 50 20  Painuma‐aika 
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K3J  50 Lujite 

K4J  0 300 300  Lujite 
K4J  300 350 50  Painuma‐aika 

J1  255 680 425  Lujite 
J1  1420 1860 440  Lujite 

J2  700 760 60  Lujite 
J2  1280 1320 40  Lujite 
J2  1430 1740 310  Lujite 

M2  180 420 240  Lujite 
M2  420 460 40  Stabilointi 
 
 
Siltojen geotekniikka 
 
Siltojen geotekniikka ja maaperäkuvaukset on esitetty erillisessä siltasuun-
nitelmaselostuksessa. 
 
 
Meluesteiden geotekniikka 
  
Meluaidat perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Paalun yläpäähän teh-
dään tarvittaessa massanvaihto sivuvastuksen lisäämiseksi.  

3.3 Tierakenteet  
Tiet, kadut ja kevyen liikenteen väylät on mitoitettu Liikenneviraston routa- 
ja kantavuusohjeiden mukaisesti huomioiden suurin sallittu laskennallinen 
routanousu ja kuormituskertalukuun perustuva tavoitekantavuus. Päällys-
teiden kokonaispaksuudeksi on valittu tavoitekantavuuden saavuttamiseksi 
vaadittavat lopulliset päällystepaksuudet liikenneviraston ohjeiden mukai-
sesti myös katujen osalta.  
 
Nykyisten väylien rakenteen kerrospaksuudet on arvioitu tielle tehtyjen 
pohjatutkimusten ja maatutkauksen perusteella.  
 
Tiesuunnitteluvaiheessa määritetyt teiden ja katujen rakennepaksuudet ja 
päällysteet on esitetty teittäin ja paaluväleittäin tiesuunnitelman osassa D. 
Nämä ovat olleet myös määrälaskennan perusteena. 

3.4 Pohjaveden hallinta 
Asematien eritasoliittymään E3, Ratikyläntielle rakennetaan pohja-
vesikaukalo ehkäisemään pohjavedenpinnan haitallista alenemista. 

3.5 Kuivatus 
 
Tiesuunnitelmakartoilla 3T-1…3 on kuvattu hankkeen kuivatusjärjestelyi-
den periaateratkaisu. 
 
Väylien pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojin lukuun ottamatta korotet-
tuja osuuksia, jossa kuivatus hoidetaan rakennettavilla hulevesikaivoilla ja 
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–viemäreillä sekä puolirummuilla. Päällysrakenteen kuivatus hoidetaan 
tarvittaessa salaojin. 
 
Maunulan alikulkukäytävän S12, Maunulan risteyssillan S1, Ratikylän ris-
teyssillan S3 ja Ratikyläntien risteyssillan S11 kohdille toteutetaan hule-
vesipumppaamot.  

3.5.1 Laskuojat 

 
Kuivatusjärjestelyt perustuvat nykyisiin laskuojiin, jotka on esitetty suunni-
telmakartoilla 3T-1…3. Laskuojat liittyvät alueen kahteen merkittävämpään 
vesistöön, Laihianjokeen ja Vedenojanluomaan. 

3.5.2 Tulvasuojelu 

 
Toteutettavat alikulkupaikat ja Maunulan sekä Ratikylän eritasoliittymien 
maaleikkaukset suojataan 1/100 vuodessa toistuvaa tulvaa vastaan. Tul-
vasuojaus toteutetaan rakennettavilla väyläpenkereillä ja tarvittaessa erilli-
sillä suojavalleilla. Lisäksi toteutettavilla niskaojajärjestelyillä ohjataan pin-
tavedet alikulkupaikkojen ohitse. 
 
Tulvakorkeus Vedenojanluomalle on määritelty nykyisten vesistösiltojen 
seurantatietojen perusteella yhteystyössä ELY- keskuksen asiantuntijan 
kanssa. Laihianjoki aiheuttaa tulvariskiä ainoastaan Ratikyläntien risteyssil-
lan kohdalla, jossa tulvakorkeus huomioidaan alikulkupaikan purkuvesien 
järjestelyissä. 

3.5.3 Vedenojanluoman siirrot 

 
Vedenojanluomaa siirretään rakennettavien väyläratkaisujen vuoksi yh-
teensä noin 940 metrin matkalla. Uoman siirrot on esitetty suunnitelmakar-
toilla 3T-2…3. 
 
Uoma rakennetaan mahdollisimman pitkälle kuivatyönä ja yhdistetään 
nykyiseen luomaan, kun uudet siltapaikat ovat valmiina. Uoman pohja ja 
luiskat eroosiosuojataan. Leikkausmassojen sijoituksessa on huomioitava 
sulfidipitoisen maan asettamat erityisvaatimukset. 
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3.6 Johtojen ja laitteiden siirrot;  
 
Kaapelioperaattoreiden kanssa on ollut palaveri 27.3.2014, missä johtosiir-
totarpeet operaattoreittain käytiin läpi. Kokouksessa oli mukana Vaasan 
Sähköverkko Oy:n, Elisan, TDC:n, Soneran, Anvian ja Laihian kunnan 
edustajat.  Muistio kokouksesta on kohdassa 20TT-3. 
 
Alustavat kaapelisiirrot on esitetty suunnitelman osassa C, kohdassa 6.2T.  
 
Teleoperaattorit Sonera, Elisa, TDC:n ja Anvia tekevät yhteistyötä kaapeli-
siirroissa sijoittamalla kaapeleita samaan kaapelikaivantoon.   
 
ST- vaiheessa operaattorit tekevät tarkemmat suunnitelmat tarvittavista 
kaapeli- ja johtosiirroista. 

3.7 Tieympäristön käsittelyn periaatteet ja laatutaso 
 
Väylän jaksotus 
 

Väyläympäristön nykyisinä ja kehitettävinä jaksoina vuorottelevat taajama-
jaksot ja avoimet peltomaisemajaksot. Nykyiset ja uudet eritasoliittymäalu-
eet erottuvat avoimessa ja tasaisessa maisemassa omina näkyvinä aihei-
naan. 

Yleisperiaatteena tieympäristön käsittelyssä on selkeys ja maiseman suuri 
mittakaava. Tavoitteena on, että väyliä ei korosteta liiaksi istutuksilla, vaan 
maiseman avoimuus ja pitkät näkymät säilyvät. Ratkaisut painottavat myös 
luonnon monimuotoisuutta ja kunnossapitoa esimerkkinä eritasoliittymien 
niityt. Hoidon tarve on pyritty pitämään vähäisenä.  

Väyläjaksot ja ympäristön arvokohteet on esitetty tieympäristösuunnitel-
missa 7T1-7T3. 

Väyläarkkitehtuurin periaatteet 
 
Meluaidat 
 
Suunnittelujaksolle on osoitettu runsaasti meluesteitä. Melua torjutaan 
pääosin meluseinillä ja kaiteilla. Ratikylän eritasoliittymästä itään tien poh-
joispuolelle on osoitettu 2,5 m korkea meluaita ja tien eteläpuolelle vastaa-
vaan kohtaan 1,4 m korkea kaide, joka jatkuu pohjoispuolella kaiteena. 
Maunulan eritasoliittymässä meluntorjunta tehdään 1,4 m korkealla kaiteel-
la.  
 
Meluesteille on luotu yhtenäinen ilme koko suunnitteluosuudella, välttäen 
kuitenkin liikaa yksitoikkoisuutta. Aidat ovat betoni- tai puurakenteisia 4 m 
elementtejä, joissa on puinen pystyrimoitus. Avoimessa tai puoliavoimessa 
peltomaisemassa aidan värisävyt vaihettuvat vaalean ruskeasta okraan. 
Asutuksen lähellä ja metsäisillä taajamajaksoilla värisävynä on keskiruskea 
tai tummanvihreä. Rimoitus ja värisävyt ovat samat molemmin puolin aitaa. 
Siellä, missä on tilaa, aitojen eteen voidaan istuttaa pehmentävää kasvilli-
suutta kuten puolikorkeita tai korkeita pensaita tai köynnöksiä. 
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Melukaiteet 
 
Melukaiteina käytetään tyyppihyväksyttyjä betonikaiteita ilman urituksia. 
Kaiteiden korkeus on tällä jaksolla 1,4 m. 
 

 
 
Kuva 13 Meluestetyypit.  
 
 
Vedenojanluoma 
 
Vedenojanluoma siirretään osalla matkaa. Oja täytetään näillä osin ja pe-
rustetaan niityksi. Ojanvarteen istutetaan luiskia sitomaan paikoin matalia 
pensasryhmiä esim. pajuja. Mikäli ojanluiskat ovat kovin jyrkkiä tai 
eroosioherkkiä, käytetään niillä osin siemeneroosiomattoa tai vastaavaa. 
 
Eritasoliittymät 
 
Maunulan eritasoliittymään on esitetty sijoitettavaksi ylijäämämassoja. 
Niistä muotoillaan matalia kumpareita, joita elävöitetään puuryhmillä. 
Ramppien sisäosat perustetaan niityiksi. 
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Ratikylän eritasoliittymä sijoittuu avomaisemaan asutuksen ja radan väliin. 
Rautatien ylimenevä maapenger perustetaan paalulaatan varaan kaltevuu-
della 1:1,5 ja se on paikoin jopa 4 m korkea. Jyrkkä luiska perustetaan 
emulsiokylvönä köyhänä nurmena, mutta hoidetaan niittynä. Luiskan ala-
osaan istutetaan puuryhmiä pehmentämään ja peittämään korkeaa penger-
tä. Ramppialueet perustetaan niityiksi. Puurivejä ja –ryhmiä istutetaan 
teiden varsille ohjaavuutta parantamaan.  
 

 
 
Kuva 14. Havainnekuva Ratikylän eritasoliittymästä 
 
Kiertoliittymät 
 
Ratikyläntiellä sijaitsevat uudet kiertoliittymät käsitellään yhtenäisellä peri-
aatteella käyttäen luonnonkiveä ja heinää. Kivistä ja heinistä muodostuvan 
keskiaiheen sisältö vaihtelee kiertoliittymittäin. Tavoitteena on aikaa kestä-
vä ja kunnossapidoltaan hallittava kokonaisuus. 
 

 
 
Kuva 15. Ideakuva kiertoliittymän ympäristönkäsittelystä. 
 
Kiveysten periaatteet 
 
Ratikyläntiellä käytetään graniittisia reunakiviä, muualla pitäydytään beto-
nissa. Graniittireunakivillä päästään kulutukselle alttiissa käyttökohteessa 
edullisempaan elinkaarikustannukseen, ja varsinkin kevyelle liikenteelle 
pyritään tarjoamaan miellyttävämpi tieympäristö.  
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Kivetyt pinnat tehdään pääsääntöisesti betonikivellä. Kiertoliittymien keski-
osat tehdään graniittikivillä, myös Ratikyläntien kiveysjaksoja voidaan elä-
vöittää graniittikiveyksillä.  
 
Tieympäristön periaatteet on esitetty ympäristösuunnitelmakartoilla 7.1T-
1…7.1T-3 ja – poikkileikkauksissa 7.1T-4. 
 
Meluesteet on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1…3. 

3.8 Tievalaistus- ja katuvalaistus 

Valtateiden 3 ja 18 nykyinen valaistus uusitaan toimenpidealueilla.  

Tiesuunnitelman tie- ja katuratkaisut ovat muuttuneet Tiesuunnitelman 
täydennyksen v. 2012 suunnitelmasta, joten valaistusperiaatteet on päivi-
tetty tarvittavilta osin. Katujen ja kevytliikenneväylien valaistus toteutetaan 
LED-valaisimin. 

Valtateiden valaistustyyppi on pääosin kaksirivinen reunasijoitus (1+2- ja 
2+2-kaistaiset osuudet). Valtatien 3 alkupäässä ja valtatien 18 loppupääs-
sä esitetään käytettäväksi uusiin pylväisiin siirrettäviä v. 2009 valtatien 3 
pylväisiin vaihdettuja hyväkuntoisia Philips Oy:n kuvullisia Manta-
valaisimia. Valaisimia on käytettävissä purettavasta valaistuksesta n. 40 
kpl. Siirtojen yhteydessä tulee valaisimiin vaihtaa ST-150 lamput ja ne tulee 
lisäksi varustaa kaksitehokuristimin. 

Valtateiden valaistusluokka on AL4a. E1 Maunulan, E2 Ratikyläntien eri-
tasoliittymien ramppien ja Asematien eritasoliittymän M2:n ja M3:n valais-
tusluokka on AL4b. Valaistusluokat tukeutuvat 2012 laadittuun Tiesuunni-
telman täydennykseen 2012.  

Törmäysenergiaa sitoviin metallipylväisiin asennetaan suurpainenatriumva-
laisimet, joiden tyypin tulee olla Liikenneviraston hyväksymä. Valtateiden, 
ramppien ja maanteiden valaistukset toteutetaan maakaapelein. 

Valtateiden uusi tai saneerattava valaistus liittyy nykyiseen valaistukseen 
yleiskartalla 11T-1 esitetysti.  

Kunnan sisääntuloväylän K1 Ratikyläntien valaistusluokka on AL4a. K2 
Hallintiellä ja sen jatkeella K22-Y22 Vedenojantiellä, Kauppatiellä K4, Ky-
röntiellä K13 ja Vallinmäentiellä K6 valaistusluokka on AL4b. Jäykkiin me-
tallipylväisiin asennetaan LED-valaisimet.  

Valaistavien yksityisteiden valaistusluokka on AL4b. Jäykät metallipylväät 
varustetaan LED-valaisimilla.   

Katujen ja yksityisteiden metallipylväs- sekä valaisintyypit tulee olla Laihian 
kunnan vaatimusten mukaiset. Kaupunki on toteuttanut uusia katuvalais-
tuskohteita mm. Philips Oy:n LED-valaisimella ClearWay BGB 303. Lisäksi 
Sitecon LED-valaisin Streetlight on kunnan edustajan hyväksi havaitsema 
tyyppi. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tutkitaan muitakin valaisintyyp-
pejä LED-valaisinvalmistajien jatkuvasti kehittyvästä mallistosta.  

Kunta tulee vaihtamaan Kauppatien nykyiset elohopeavalaisimet LED-
valaisimiin v. 2015 - 2016 aikana. Tiesuunnitelmassa on esitetty pylväiden 
siirto Kauppatien toimenpidealueella. 
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Kevytliikenneväylät valaistaan LED-valaisimin yleiskartalla 11T-1 esitetysti, 
silloin kun päätien valaistus ei tuota kevyen liikenteen väylille riittävästi 
valoa. Erillisten kevytliikenneväylien valaistusluokan tulee olla K4. 
Rinnakkaiset kevytliikenneväylät saavat valonsa tieosilla suurpainenatri-
umvalaisimista ja kaduilla LED-valaisimista. LED-valaisimet eivät anna 
valoa kevytliikenneväylälle taaksepäin pylväät välikaistalle sijoitettuna niin 
hyvin kuin suurpainenatriumvalaisimet. Näin ollen katuverkon LED-
valaistuksessa rinnakkaisten kevytliikenneväylien valaistusluokka tulee 
olemaan n. K5-K6. Valaistusluokka tarkentuu seuraavassa suunnitteluvai-
heessa, riippuen siitä sijoitetaanko kadun valaisinpylväät välikaistalle vai 
kadun toiselle reunalle.  
Kunnan omistukseen jäävien kevytliikenneväylien pylväs- ja valaisintyypit 
tulee olla kunnan vaatimusten mukaiset. LED-valaisintyyppi tarkennetaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa, viittaus katuvalaisimista kirjattuihin 
tietoihin. 
 
Katujen, yksityisteiden ja kevytliikenneväylien valaistukset toteutetaan 
maakaapelein. 

 
Yleiskartalla esitettyjen uusien risteyssiltojen ja alikulkukäytävien alustava-
laistukset toteutetaan upotettavin LED-valaisimin. Siltakohtainen valaisin-
määrä tulee tutkia valaistusteknillisin laskelmin rakennussuunnitelmavai-
heessa.  

 
Nykyiset keskukset on esitetty yleiskartalla. Kunnan omistamat keskukset 
on esitetty LK - tunnuksin. 

 
Valaistustavan, valaistusluokan ja valolajin lisäksi valaisimien asennuskor-
keuden enimmäisarvo ja Tievalaistuksen suunnitteluohjeen (TIEH 2100034 
- 06) mukaiset laskennalliset hoitokustannukset (KL, €/km/20a) on esitetty 
yleiskartan 11T-1 poikkileikkauksissa ja taulukossa. 

Valaistuksen ohjaukset toteutetaan valtatiellä, rampeilla ja ELY:n omistuk-
seen jäävillä kevytliikenneväylällä siltoineen ELY - keskuksen vaatimusten 
mukaisesti. Valaisimet tulee varustaa kaksitehokuristimilla. Kaduilla, yksi-
tyisteillä sekä kunnan kevytliikenneväylillä alikulkukäytävineen ohjaustavan 
tulee olla Laihian kunnan vaatimusten mukainen.  

3.9 Liikenteenohjaus  
Viitoituksen yleisperiaatteet, viitoituskohteet säilyvät lähes ennallaan.  
 
Valtatiellä 3 etelän suuntaan viitoituskohteena on Tampere ja pohjoisen 
suuntaan Vaasa.  
 
Valtatiellä 18 idän suuntaan viitoituskohteina Jyväskylä ja Seinäjoki. Län-
teen päin kohteena on Vaasa. Ratikylän eritasoliittymästä kohti länttä Vaa-
san lisäksi kohteena on Tampere. 
 
Maunulan ja Ratikylän eritasoliittymät viitoitetaan A-tyypin suunnistustau-
luin ja erkanemisviitoin, poikkeuksena suunta Tampere – Seinäjoki, missä 
Maunulan eritasoliittymään tultaessa on hankkeen ainoat portaalit. 
 
Vt:n 3 viitoituksessa ensimmäinen Keskusta-viitoitus pohjoisesta tultaessa 
on Kauppatien liittymässä. Etelästä tultaessa Keskusta viitoitus on ensim-
mäisen kerran suunnittelualueen ulkopuolella.  Etelästä tultaessa kohti 
Asemantietä viitoitus tapahtuu B-tyypin suunnistustaululla ja tienviitalla. 
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Molemmista suunnista tultaessa erkanevina kohteina ovat Keskusta ja 
Asemanseutu rautatieasema-tunnuksin. 
 
Vt3:lla kohti pohjoista, noin paaluilla 2000 ja 2220 on portaalit, joissa on A-
tyypin yläpuoliset viitat. Oikealla kaistalla kohteina ovat Jyväskylä, Seinäjo-
ki ja Tervajoki. Vasemmalla kaistalla kohteena on Vaasa. 
 
Valtatiellä 18 Ratikylän eritasoliittymän erkanevina kohteina ovat Alho, 
Keskusta, Asemanseutu rautatieasema-tunnuksin sekä Maunula. 
 
Ratikyläntien viitoitus toteutetaan kokonaisuudessaan tienviitoin. Pohjoi-
sessa kiertoliittymässä, itään Vaasa, Tampere ja Alho, etelään Jyväskylä, 
Seinäjoki ja Keskusta, länteen Rautatieasema rautatieasema-tunnuksin, 
Maunula teollisuusalue-tunnuksin ja Asemanseutu. Rampin E2/R1 ja Rati-
kyläntien liittymään valtatien suuntaan Jyväskylä, Seinäjoki ja Tervajoki, 
pohjoiseen Alho, Asemanseutu rautatieasema-tunnuksin ja Maunuja, ete-
lään Keskusta. Ratikyläntien ja K13 liittymään itään Vallinmäki. Eteläisessä 
kiertoliittymässä pohjoiseen Asemanseutu rautatieasema- tunnuksin, ete-
lään Tampere ja Keskusta, länteen Vaasa. Kauppatien ja Ratikyläntien 
kiertoliittymään kohti pohjoista Vaasa ja Asemanseutu rautatieasema-
tunnuksin, itään Keskusta, länteen Tampere ja Kurikka 
 

3.10 Meluntorjunta 
 
Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen 
maastomallin pohjalta. Mallia on täydennetty ja tarkennettu siten, että se on 
riittävä koko suunnittelualueella. Maastomallissa on huomioitu maaston 
muodot, tiealueet, rakennukset, akustisesti kovat alueet ja meluesteet. 
Ennustetilanteessa on lisäksi huomioitu uudet tieratkaisut tämän tiesuunni-
telman mukaisesti. Melulähteinä huomioon on otettu valtatiet 3 ja 18, suun-
nitellut eritasoliittymät ramppeineen sekä Ratikyläntie valtateiden välillä. 
Liikennemäärät ja nopeudet ovat tiesuunnitelman mukaiset. 
 
Suunnittelualueen melutasot selvitettiin laskennallisesti SoundPlan 7.1 
-melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu yleisesti Suomessa käytettä-
vään yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (Nordic Predic-
tion Method 1996). Kyseinen laskentamalli on ympäristöministeriön suosi-
tusten mukainen. Laskentamallin tarkkuus on tyypillisesti noin ± 2 dB.  
 
Melulaskenta perustuu melulähteen aiheuttamiin lähtömelutasoihin ja ää-
nen leviämiseen maastossa maastomallin pohjalta. Melulaskennat antavat 
tulokset keskiäänitasoina, jolloin niitä voi verrata suoraan Valtioneuvoston 
antamiin melun ohjearvoihin. 
 
Melutason ohjearvoina, joihin melulaskentatuloksia verrataan, on käytetty 
Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisia melun ohjearvoja. Ne on an-
nettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaami-
seksi. Ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön ja rakentamisen 
suunnittelussa sekä eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnitte-
lussa.  
 
Melun ohjearvo asuinalueilla sekä taajamissa sijaitsevilla virkistysalueilla 
on päiväajalla kello 7–22 55 dB ja yöajalla kello 22–7 50 dB. Tässä selvi-
tyksessä päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu kauemmaksi kuin yöajan 50 
dB meluvyöhyke, joten päiväajan melutasoja pidetään meluntorjuntaa mi-
toittavina.  
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Melutasot on laskettu seuraavissa tilanteissa:  
 

 Nykytilanteessa nykyisillä tieratkaisulla ja meluntorjunnalla 
 Ennustetilanteessa 2040 tiesuunnitelman tieratkaisulla ja nykyisellä 

meluntorjunnalla 
 Ennustetilanteessa 2040 tiesuunnitelman tieratkaisulla ja meluntor-

junnalla 
 
Meluvyöhykkeet kaikissa edellä mainituissa tilanteissa on esitetty osassa C 
– 16T-2 meluvyöhykekartoilla. 
 
Nykytilanteessa suunnittelualueella on meluntorjuntaa ainoastaan yhdessä 
paikassa, meluvalli valtatien 18 eteläpuolella. Valli suojaa sen kohdalla 
olevia asuinrakennuksia nykytilanteessa riittävästi. Muualla suunnittelualu-
eella ei ole meluntorjuntaa ja tietä lähimmät asuintontit jäävät ainakin osit-
tain ohjearvot ylittävälle meluvyöhykkeelle. Suurin osa näistä sijoittuu valta-
tien 3 varteen Laihian keskustan kohdalla. 
 
Ennustetilanteessa Liikennemäärien kasvaessa nykyisten teiden varrella 
meluvyöhykkeet hieman laajenevat. Lisäksi valtatien 18 linjauksen muuttu-
essa kokonaan uusia alueita altistuu melulle, mutta näillä alueilla ei ole 
montaakaan asuinrakennusta. Nykyiset altistujat altistuvat ilman meluntor-
juntaa osin hieman suuremmille melutasoille, ja altistujia on myös nykyistä 
enemmän. 
 
Meluntorjuntaa suunniteltaessa on lähtökohtana ollut yrittää suojata kaikki 
asukkaat ohjearvot ylittävältä melulta. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole 
tilanpuutteen ja kustannuksien puolesta mahdollista, joten on pyritty saa-
maan kaikkien asuinrakennusten kohdalla ainakin osa piha-alueesta alle 
60 dB meluvyöhykkeelle, ja tilanne vähintään nykyistä vastaavaksi. Melun-
torjuntana on käytetty pääosin meluseiniä (korkeus 2,5- 3,5 m) ja kaiteita 
(korkeus 1,4 m). Meluseinät sijoittuvat pääosin valtatien 3 varteen.  
 
Nykyinen meluvalli ei ennustetilanteessa enää riitä meluntorjunnaksi, ja sitä 
on suunnitelmassa korotettu 1 metrillä ja siinä olevat aukot on tiivistetty 
umpeen. Näin saadaan kaikki asuinrakennukset kohdalla suojattua. Potilan 
kohdalla suunnittelualueen länsipäässä on muutamia asuinrakennuksia, 
joiden suojaaminen on kustannusteknisesti ja liittymäjärjestelyjen takia 
erittäin hankalaa. Näiden kohdalla melutilanne ei käytännössä muutu nyky-
tilanteeseen verrattuna ilman meluntorjuntaa. Asemantien eritasoliittymän 
kohdalla ei voida tilanpuutteen vuoksi toteuttaa meluseiniä. Melukaiteilla, 
joiden korkeus on 1,4 m päästään tilanteeseen, jossa osalla asuintontteja 
ohjearvo 55 dB ylittyy, mutta kaikilla tonteilla on oleskelualuetta, jolla melu-
tasot ovat alle 55 dB, eikä tilanne huonone nykytilanteeseen verrattuna. 
Kaiteita korottamalla esimerkiksi kahteen metriin, päästään hieman nykyti-
lannetta paremmaksi, joskaan ei täysin alle ohjearvon. 

3.11 Sillat  
 
Hankkeeseen sisältyy 11 siltapaikkaa. Silloista 4 kpl on tyypiltään jännitet-
tyjä betonipalkkisiltoja, 2 kpl betonijalkaisia teräsputkisiltoja (KASI) sekä 5 
kpl teräsputkisiltoja. Sillan S11 kohdalla alittavalle väylälle on suunniteltu 
teräsbetoninen pohjavesikaukalo.   
 
Nykyisistä silloista puretaan:  

 Vt 3, V-1556 
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 Vt3, V-1378 
 M17677 Alhontie, V-5033 
 Vt 18 /Vt 3 liittymäalue, alikulkukäytävä 

3.12 Maa-ainesten sijoitusalueet ja maanottopaikat 
Hankkeelta saadut penkereisiin kelpaavat maamassat sijoitetaan penger-
rakenteisiin. Hankkeelta saadut penkereisiin kelpaamattomat leikkausmas-
sat sijoitetaan luiskatäyttöihin. Läjitettäväksi jää noin 120 000 m3 kelpaa-
mattomia leikkaus- ja raivausmassoja, joista 36 000 m3 on arvioitu olevan 
sulfidipitoista savea. 
 
Tiesuunnitelmassa rakenteisiin tai täyttöihin kelpaamattomat maa-ainekset 
sijoitetaan Laihian kunnan omistamalle maanvastaanottopaikalle tai tie-
suunnitelmalla työnajaksi haltuun otettavalle maa-ainesten sijoitusalueelle. 
Maa-ainesten sijoituspaikka on Laihian kunnan nykyisen maa-ainesten 
vastaanottopaikan vieressä. 
 
Tierakentamiseen tarvittavat kiviainekset lukuun ottamatta päällystekiveä 
tuodaan alustavasti Vähäkyrön kiviaineksen ottoalueelta. 
 
Kohteelta poistettavat päällysteet hyötykäytetään asfalttiasemalla. 

3.13 Kiinteistöjärjestelyt 
Maunulan peltoalueella on tehty hankeuusjako. Uusjaossa on otettu huo-
mioon uusien tiejärjestelyjen maantiealuevaatimukset ja kiinteistörakennet-
ta on muutettu niin, että maantiealuetta ei tarvitse pääsääntöisesti enää 
lunastaa. Myös alueen salaojitukset ja tilusyhteydet on muutettu uuden 
kiinteistöjaon mukaiseksi. 

3.14 Liikennerajoitukset ja kevyen liikenteen väylillä 
sallittu ajoneuvoliikenne 

Mopojen sallitaan kulkevan vain kevyen liikenteen väylillä sekä katu- ja 
yksityistieverkolla. Valtateillä ei sallita mopoliikennettä.  
 
Jalankulku- ja polkupyörätiellä J1 paaluväleillä 20- 90 ja 940-1140 sallitaan 
tontille ajo ja paaluvälillä 20-560 maatalousliikenne.  
Maatalousliikenne kielletään valtatiellä 18 välillä Maunulan eritasoliittymä-
Ratikylän eritasoliittymä. 
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4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT  

4.1 Maunulan eritasoliittymä 
Maunulan eritasoliittymän sijoittelussa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: 

 Uudelleenarviointisuunnitelmassa esitetty sijainti nykyisen valtatien 
3 eteläpuolella  

 Maunulan peltoalueella, joka on tiesuunnitelmassa esitetty sijainti 
 
Maunulan peltoalueelle sijoittuva vaihtoehto säästää asuinkiinteistöjä ja 
autokorjaamon lunastamiselta. Myös Vedenojanluomaa voidaan säilyttää 
laajemmin. Alustavasti Maunulan peltoalueen vaihtoehto oli toteutuskus-
tannuksiltaan noin 0,3 M€ alempi. Maunulan peltoalueen vaihtoehto edel-
lyttää kahden asuinkiinteistön lunastamisen. 

4.2 Potilan liittymän kanavointi 
Potilan liittymäalueella on ollut useita liittymävaihtoehtoja, joissa liittymärat-
kaisut ovat ulottuneet Hulmin liittymään saakka. Hulmin liittymän paranta-
misesta tämän hankkeen yhteydessä on luovuttu. 
Tiesuunnitelmaan on esitetty liittymä porrastettuna ja maalatuin kanavoin-
nein. Porrastuksen liittymähaarojen etäisyys on sidoksissa nykyisen Potilan 
tiehen ja idässä tulevaan Maunulan eritasoliittymän ramppien sijaintiin. 
Käytetty tila on minimoinut oikealle kääntymiskaistan pituuden. 

4.3 Jalankulku- ja polkupyörätieyhteydet 
Jalankulku- ja polkupyöräyhteydet on suunniteltu yhteistyössä Laihian 
kunnan maankäytön suunnittelun kanssa. 
 
Valtatien 3 suunnassa Hulmista Laihialle on tutkittu uudelleen arviointi-
suunnitelman mukainen ratkaisu, jossa kevytliikenne käyttää valtatien 3 
pohjoispuolista väylää Maunulantielle saakka ja suuntautuu täältä Laihian 
keskustan suuntaan. 
Toisena vaihtoehtona on ollut kokonaan valtatien 3 eteläpuolelle sijoittuva 
väylä, joka alkaa Hulmin alikulkukäytävästä. 
Tiesuunnitelmaan on esitetty vaihtoehto, joka sijoittuu valtatien 3 pohjois-
puolelle (pääosin nykyinen jalankulku- ja polkupyörätie). Väylä vaihtaa 
puolta Maunulassa uuden alikulkukäytävän kautta, josta se suuntautuu 
Laihian keskustaan. 
 
Seinäjoki Vaasa suunnan kevyen liikenteen väylänä on Kyröntien, Ratiky-
läntien ja Kauppatien varteen sijoittuva väylä, joka yhtyy edellä mainituun 
jalankulku- ja polkupyörätiehen. Liikenneturvallisuusauditoinnissa on yh-
teyspuutteesta valtatien 18 ja valtatien 3 pohjoispuolella esitetty huomau-
tus. Tässä tiesuunnitelmassa ei ole katsottu tarpeelliseksi esittää jatkuvaa 
pohjoispuolista väylää. Kunnan maankäytön suunnittelun tavoitteena tulee 
olla järjestää mainittu yhteys Vedenojantieltä Hallitien kautta valtatien 3 
varteen. 

4.4  Valtatien 3 rinnakkaistie (Y1/Y3) välillä Potila- Laihian 
keskusta) 
Rinnakkaistien järjestelystä on suunnitteluprosessin aikana ollut useita 
järjestelyperiaatteita. Vaihtoehdot ovat erottuneet tosistaan Hulmin päässä 
 tien alkuosan jatkumisen suhteen: aloitetaanko väylä Hulmintieltä vai vasta 
Potilan liittymästä. Laihian keskustan suunnalla on linjaukselle ollut vaihto-
ehtoina joko uusi tielinja valtatien 3 eteläpuolella tai yksityistien liittäminen 
Maunulassa nykyiseen Faaringintiehen. 
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Tiesuunnitelmassa on esitetty Hulmintieltä alkava yhteys, joka liittyy Faa-
ringintiehen. Uusi maantie/ yksityistie tarjoaa näin kattavan maankäytön 
yhteyden, mutta väylä ei pienimuotoisuutena vuoksi kuitenkaan houkuttele 
muuta liikennettä sitä kuormittamaan. 

4.5 Maunulan asuinalueen yksityistiejärjestely /jalankulku- ja 
polkupyörätieyhteydet 

Valtateiden 3 ja 18 rajaamaan ”kolmioon” jää nykyistä Maunulantien varren 
asustusta. 
Asuinalueen yhteytenä on tutkittu valtatien 3 varteen sijoittuvaa ja Ratiky-
läntien ramppiin liittyvää yksityistietä sekä valtatien 18 eteläpuolelle sijoittu-
vaa nykyiseen Asematiehen liittyvää yhteyttä.  
Laihian kunta on pitänyt valtatien 3 varteen sijoittuvaa yhteyttä maankäytön 
kehittämisen kannalta huonompana ratkaisuna. 
Tiesuunnitelmaan on esitetty ensimmäisenä rakennusvaiheena valtatien 3 
varteen sijoittuva vaihtoehto. 

4.6 Päätien valtatien 3 poikkileikkaus Laihian keskustan 
kohdalla 

Valtatien 3 poikkileikkauksessa on tutkittu reunakivellistä keskialuetta, 
jonka leveys on 1,5 m ja keskikaiteellista ratkaisua. 
Keskikaiteellinen periaate on valittu, koska Laihian keskustan kohdalle 
muodostuu pitkähkö suljettu keskialue ja ohittaminen liikenteen häiriötilan-
teissa (esimerkiksi ajoneuvon rikkoutuminen) tulee olla kohtuullisen suju-
vaa. Kaiteellisella poikkileikkauksella ajotila jää suuremmaksi. 

4.7 Linja-autopysäkit  
Laihialla joukkoliikennettä hoitavat seuraavat liikennöitsijät; Veolia Trans-
port West Oy, Urpolan Liikenne Ky, Länsilinjat Oy, Väinö Paunu Oy, Pohjo-
lan Turistiauto Oy, Oy Sunny Coast Busses Oy, Liikenne P. Koivisto, Inva-
taksi Keijo ja Jyrki Niemi, Oravais Trafik Ab ja Peuran Liikene. Pysäkkitar-
peista on keskusteltu ko. liikennöitsijöiden kanssa, minkä perusteella linja-
autopysäkkien paikat on suunniteltu. Kaksi nykyistä pysäkkiparia on valta-
tiellä 3 nykyisen Maunulantien ja Faaringintien liittymien yhteydessä. Mau-
nulan eritasoliittymän ja Potilantien / Faaringintien liittymän porrastamisen 
takia ko pysäkkipareja ei suunnitelmassa voitu esittää. Vaasan suunnalla 
ensimmäinen nykyinen pysäkkipari on Hulmin liittymässä, mikä jää nykyi-
selleen. Valtatiellä 3 taajamaosuudella kaikki liikennöitsijät ajavat keskus-
tan, katuverkon kautta. Kauppatiellä, K4:llä, on pysäkki Vaasasta Laihialle 
tultaessa. Uudella Ratikyläntiellä keskimmäisen kiertoliittymän yhteydessä 
on uusi pysäkkipari. Lisäksi pysäkkipari on valtatiellä 18 Ratikylän eri-
tasoliittymän yhteydessä sekä Ratikylän eritasoliittymän K22:lla Seinäjoen 
suunnasta tultaessa. 

4.8 Meluntorjunta 
Meluntorjunnan melutasovaatimuksen tulkintaa päivämelutaso 60 dB(A) on 
sovellettu rakennetuilla alueilla, kun meluntorjunnan järjestäminen on ollut 
kohtuuttoman hankalaa ja suojaus on ollut kustannuksiltaan kohtuuton. 
Potilan liittymäalueella näkemävaatimukset rajoittavat melukaiteen käyttöä 
ja meluseinäratkaisut ovat kalliita toteuttaa. Suojattavia asuinkiinteistöjä on 
vain muutamia. Potilan liittymäalueella päästään kuitenkin alle 60 dB (A) 
melutasoihin piha-alueilla. 
 
Muualla on hyvin vähäisiä 55 dB (A) melutason ylityksiä tiesuunnitelmassa 
esitetyillä meluntorjunnoilla. 
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5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

5.1 Liikenteelliset vaikutukset  

Valtateiden liikennemäärä nykyverkolla kasvaa ennusteiden mukaan mer-
kittävästi; suunnittelualueen valtateillä noin 1,3–1,4-kertaisiksi vuoteen 
2040 mennessä. Liikennemäärien kasvu vaikeuttaa valtatielle liittymistä ja 
risteämistä entisestään, mikäli parantamistoimenpiteisiin ei ryhdytä. Myös 
maankäytön kehittyminen nykyisten valtateiden liittymäalueella aiheuttaa 
merkittävän toimivuusongelman tielle liittymisten ja risteämisten lisääntyes-
sä entuudestaan turvattomalla liittymäalueella. Jo aikaisemmissa selvityk-
sissä on todettu, ettei nykyisellä tieverkolla ei ole mahdollista tehdä sellai-
sia toimenpiteitä joilla liikenteen sujuvuusongelmia voitaisiin oleellisesti 
parantaa. 

Suunnitellut toimenpiteet parantavat valtateiden sujuvuutta liikennevalojen 
poistuessa ja liittymätiheyden harventuessa. Ruuhkasuorite poistuu tehtä-
vien liittymäjärjestelyiden vuoksi kokonaan ja jonossa ajavien osuus vähe-
nee. Liikenteen matkanopeus nousee ja merkittävimmät säästöt syntyvät-
kin aikakustannuksista, etenkin vt 18 osalla, jolla myös nopeustaso nou-
see. Aikakustannuksista syntyviksi säästöiksi Laihian toimenpiteiden (Rati-
kyläntien eritasoliittymä) osalta tulee 15,3 M€. 

Kun valtatien 18 liikennevirta ohjataan tehtävillä liikennejärjestelyillä pois 
Laihian keskustasta, pystyy nykyinen valtateiden liittymäalue välittämään 
paremmin maankäytön kehittymisestä aiheutuvan liikennevirran kasvun.  

Liittymien katkaisut aiheuttavat alueen asukkaille ja muille käyttäjille kierto-
haittoja, joita on pyritty lieventämään rinnakkaistiejärjestelyin. Korvaavia 
yksityisiä tieyhteyksiä on suunniteltu yhteensä noin 3,0 kilometriä. 

Liikenteellinen toimivuus 

Maunulan eritasoliittymän rakentamisen myötä valtateiden 3 ja 18 liitty-
mässä ei enää ole toimivuusongelmia. Myöskään Ratikylän ja Asematien 
liittymissä ei ole ongelmia valtateille liittymisessä – liittymien palvelutaso on 
erittäin hyvä. 

Ratikyläntien liittymien toimivuutta on tarkasteltu Synchro/SimTraffic -
mikrosimulointiohjelmalla vuoden 2040 ennustetilanteen liikennemäärillä. 
Tarkastelujen mukaan kaikkien liittymien palvelutaso on vähintään hyvä ja 
toimivuus hyvä tai tyydyttävä. Toimivuustarkastelujen tulokset on esitetty 
kuvassa 16. 
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Kuva 16 Kuormitusasteet, palvelutasot ja mitoitusjonopituudet Ratikyläntien liitty-
missä iltahuipputunnin aikana vuoden 2040 ennustetilanteessa  

Kuormitusaste on suurin Ratikyläntien ja Vallinmentien liittymässä, mutta 
sekin on suhteellisen alhainen (51 %). Liittymän toimivuus on tällöin tyydyt-
tävä. Pääliittymätyyppi Ratikyläntiellä on kiertoliittymä, joka mahdollistaa 
sujuvan liittymisen jokaiselta liittymähaaralta. 

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

Suunnittelualueella vuosina 1997- 2007 tapahtuneista onnettomuuksista 
merkittävä osa (73%) on tapahtunut valtatien 3 valo-ohjatuissa liittymissä. 
Näistä noin joka neljäs johti henkilövahinkoihin. Viimeisten viiden vuoden 
(2008- 2012) onnettomuuksista 67 % on tapahtunut valtatien 3 valo-
ohjatuissa liittymissä. 

Valtatien 18 liikenteen siirtäminen pois nykyisestä valo-ohjatusta liittymäs-
tä, eritasoliittymien rakentaminen ja Asematien valo-ohjauksen poistaminen 
sekä yksityistiejärjestelyiden tekeminen parantavat liikenneturvallisuutta ja 
vähentävät onnettomuuksia. Tarva- tarkasteluissa todettiin, että valtateiden 
3 ja 18 henkilövahinkoon johtavat onnettomuudet tiesuunnitelma-alueella 
vähenevät 22 prosenttia. 

Toimenpiteiden myötä konfliktipisteiden määrä vähenee ja muun muassa 
risteävien ajosuuntien onnettomuudet tulevat käytännössä loppumaan 
tulevaisuudessa. Risteämisonnettomuuksien osuus on ollut yksi yleisim-
mistä onnettomuustyypeistä suunnittelualueella (25 %). Muutokset vaikut-
tavat myös kääntymisonnettomuuksien ja peräänajojen riskiin vähentävästi. 

Tyypillisten kolmi- ja nelihaaraliittymien konfliktipisteet on esitetty kuvassa 
17. Tiesuunnitelmassa tehtävissä eritasoliittymissä / suuntaisliittymissä 
konfliktipisteitä on huomattavasti vähemmän. 
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Kuva 17 Kolmi- ja nelihaaraliittymien konfliktipisteet 

 

Kuva 18 Tiesuunnitelman mukaisten suuntaisliittymien konfliktipisteet. 

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn  

Valtatien 3 varressa kevyen liikenteen olosuhteet säilyvät nykyisen kaltai-
sena. Valtatien pohjoispuolelle rakennettava jalankulku- ja polkupyörätie ja 
eteläpuolelle rakennettava rinnakkaistie keskittää kevyen liikenteen ylityk-
set alikulkukäytäviin ja risteyssiltojen kohdalle. Kevyt liikenne valtatien 
pientareilla vähenee. 

Ratikyläntien varteen suunniteltu erillinen kevyen liikenteen väylä parantaa 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta Laihian keskustaajaman ja 
Asemanseudun välillä. Kevyt liikenne alittaa valtatien 3 Ratikyläntien kans-
sa samassa silta-aukossa selvästi ajoradasta siltapilareilla erotettuna ja 
korotettuna. Risteämiset ajoneuvoliikenteen kanssa toteutetaan suoja-
tiesaarekkeilla. 

Kevyen liikenteen turvallisuus paranevat uusien kevyen liikenteen väylien 
ja alikulun käytön myötä. Myös rinnakkaistiejärjestelyt parantavat liikkumis-
olosuhteita. Kevyen liikenteen sujuvuuden ohella myös turvallisuus para-
nee. 

Kevyen liikenteen yhteydet pitenevät paikoitellen. 

Vaikutukset joukkoliikenteeseen 

Maunulan kohdan pysäkit valtatiellä 3 siirtyvät noin 500 metriä Vaasan 
suuntaan Hulmin liittymään, mikä huonontaa jonkin verran Maunulan asuk-
kaiden joukkoliikenteen palvelutasoa. 
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Muuten pysäkit säilyvät entisillä paikoillaan. Esitetyt toimenpiteet paranta-
vat joukkoliikenteen sujuvuutta liikennevalojen poistuessa.  

Vaikutukset erikoiskuljetuksiin 

Suunnittelussa on otettu huomioon valtateiden kuuluminen erikoiskuljetus-
ten verkostoon. Kohdassa 3.1.8 on todettu erikoiskuljetusten reitit. 

 

Työnaikaiset järjestelyt 

Asematien eritasoliittymän pohjavesikaukalo ja silta S11 esitetään raken-
nettavaksi vasta kun uusi vt 18 ja Maunulan eritasoliittymä ovat rakentu-
neet. Sillan S11 pohjoispuolelle tehdään työnaikainen kiertotie valtatien 3 
liikenteelle. 

5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 
Tiesuunnitelman sisältämät tiejärjestelyt on suunniteltu yhteistyössä Laihi-
an maankäytön suunnittelijoiden kanssa. Laihian osayleiskaava ja asema-
kaavat on muutettu tiesuunnitelman tiejärjestelyjen mukaisiksi.  
 
Suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat maankäytön kehittymisen Laihi-
an keskustassa ja Ratikylän alueella. Liikenneyhteydet paranevat, tule-
vat nopeammaksi ja turvallisemmiksi. 
 
Uusi valtatien 18 linjaus aiheuttaa kuitenkin alueen asukkaille kiertohaittoja 
nykyisten yhteyksien katketessa. Haittaa on vähennetty yksityistie- ja katu-
yhteyksillä. 

5.3 Vaikutukset maisemaan, luontoon ja kulttuuriympäristöön  

Tälle jaksolle rakennettavien Maunulan ja Ratikylän eritasoliittymien lä-
hiympäristö muuttuu voimakkaasti, kun ne ramppeineen rakennetaan. 
Meluntorjunnan rakentaminen rajoittaa osaltaan näkymiä ympäröivään 
maisemaan ja korostaa tien estevaikutusta, tällä jaksolla esteiden määrä ei 
kuitenkaan ole merkittävä. Meluesteiden ulkonäössä on kiinnitetty huomio-
ta niiden sovittamiseksi olevaan rakennuskantaan ja suurmaisemaan mm. 
maanläheisiä värisävyjä ja puuverhousta käyttämällä.  

Maisemallisia haittoja on suunnitelmassa esitetty lievennettäväksi istutuk-
sin ja maastonmuotoiluin, erityisesti Maunulan ja Ratikylän eritasoliittymis-
sä. Merkittävin maisemallinen muutos on Ratikylän eritasoliittymä, joka 
muuttaa maisemakuvaa oleellisesti. Koko tämän alueen ympäristönkäsitte-
lyyn tulee jatkosuunnittelussa panostaa erityisesti.  

Uudella valtatiellä ei ole suunnittelualueella oleville silmälläpidettäville ja 
EU:n lintudirektiiviin kuuluville lintulajeille olennaista haittaa, koska elinym-
päristöt eivät merkittävästi muutu nykyisestä ja havaitut reviirit ovat tavallis-
ta peltomaisemaa. Laadultaan vastaavia elinympäristöjä on ympäristössä 
runsaasti. Lähiympäristön suojelukohteisiin ei tehtävillä toimenpiteillä ole 
vaikutusta tai ne ovat vähäisiä. 

Suunnitelmaratkaisu parantaa luonnon monimuotoisuutta ja luo uusia 
elinympäristöjä, mm. niittyjä, paahderinteitä ja puronvarsikosteikkoja. 

Suunnitelmaratkaisulla ei ole vaikutusta muinaismuistolailla suojeltaviin 
muinaisjäännöksiin. Myöskään rakennussuojelukohteisiin tai muihin arvo-
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rakennuksiin ei tehtävillä toimenpiteillä ole vaikutusta tai ne ovat merkityk-
settömiä. 

5.4 Vaikutukset aluekehitykseen ja elinkeinoihin 
Maankäyttö voi toteutua laadittujen suunnitelmien mukaiseksi ja näin edis-
tää elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia kehittyä. 

5.5 Vesistöt ja pohjavedet 

Suunnittelualueella ei ole suojausta vaativia pohjavesialueita.  

Alueelta poiskaivettavat sulfidipitoiset savet on lähtökohtaisesti stabiloitava 
ennen kaivua ja poiskuljetusta. Vedenojanluoman kaivut eivät vaikuta sta-
biloinnin jälkeen vedenlaatuun. 

5.6 Liikennemelu 

Tiesuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet parantavat ihmisten 
elinolosuhteita. Esteiden mitoitus ja estetyypit on suunnittelun aikana käyty 
läpi Etelä Pohjanmaan ELY- keskuksen ja Laihian kunnan edustajien kans-
sa. Tiesuunnitelman mukainen meluntorjunta vähentää melua nykytilantee-
seen verrattuna. 

Suunnitelmassa esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä vähennetään melun 
leviämistä Asemanseudun sekä Asemanseudun ja keskustaajaman väliin 
jäävillä peltoalueilla. Lisäksi valtatien 18 liikenteen ohjaaminen pois Laihian 
keskustaajamasta vähentää osaltaan liikennemelua alueella.  

Nykytilanteessa suunnittelualueella ohjearvot ylittävälle melulle altistuu 57 
asukasta. Tällä suunnittelualueella suunnitelmaratkaisu on jo itsessään 
melutilanteen kannalta edullinen sillä uusi tielinjaus sijoittuu kauemmaksi 
asutuksesta, ja ennustetilanteessa uusilla tieratkaisuilla ilman uutta melun-
torjuntaa ohjearvot ylittävälle melulle altistuu vain 50 asukasta liikennemää-
rien kasvusta huolimatta. Suunnitellulla meluntorjunnalla tilanne paranee 
vielä tästä, ja mikäli meluesteet toteutetaan, ohjearvot ylittävälle melulle 
altistuu 23 asukasta. Näin suunnitellulla torjunnalla ja tieratkaisuilla saa-
daan suojattua 34 asukasta nykytilanteeseen verrattuna. 

5.7 Ilmanlaatu 

Katalysaattoritekniikan käyttöönotto 1990-luvun alussa sai aikaan uusilla 
autoilla voimakkaan päästöjen vähentymisen. Parhaimmillaan jopa yli 95 % 
hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä saadaan puhdistetuksi. Myös typen oksi-
dien (NOx) vähentymä on samaa luokkaa. Autokannan uudistumisen myötä 
kokonaishäkä- sekä typenoksidipäästöt ovat alentuneet ja niiden oletetaan 
jatkavan alentumistaan, jolloin lähes kaikki bensiinikäyttöiset ajoneuvot 
ovat katalysaattorilla varustettuja. 

Uusien ajoneuvojen sallitut yksikköpäästörajat tiukentuvat koko ajan. Moot-
tori- ja ajoneuvotekniikan kehitys vähentää polttoaineen kulutusta. Jo nyt 
on myynnissä hybridiajoneuvoja, jotka käyttävät polttomoottorin lisäksi 
sähkömoottoreita. 

Edellä mainitun perusteella voidaan arvioida ennustetilanteen (vuosi 2040) 
pakokaasupäästöjen (NOx, CO ja HC=hiilivetyjen) vähenevän noin 50 % 
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nykyisestä. Hiilidioksidipäästöt tulevat kasvamaan liikennesuoritteen kas-
vun suhteessa noin 5-10 % nykyisestä. 

5.8 Vaikutukset maa-ainesvaroihin 
Kaikki käyttökelpoiset leikkausmassat käytetään tierakenteisiin, luiskatäyttöi-
hin, maastonmuotoiluihin ja meluvallin korotukseen. Alustavien massatarkas-
telujen mukaan ylijäämämassoja on tästä huolimatta kuitenkin noin 120 000 
m3. Leikkausmassojen sijoituksessa on huomioitava sulfidipitoisen maan 
asettamat erityisvaatimukset. 
 
Suunnittelukohteelle tuodaan ulkopuolelta rakennekerroksiin ja muihin raken-
teisiin kiviainesmateriaaleja noin 190 000 m3 ja noin 30 000 m3 täyttömasso-
ja. 

5.9 Haitta-ainepitoiset ja pilaantuneet maat  
Olemassa olevan tiedon perusteella tielinjauksen välittömässä läheisyy-
dessä on mahdollisia pilaantuneen maan kohteita. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan kohdekiinteistöjen alueelle tai kartan kohteen 5 kohdalla nykyisen 
tiealueen ulkopuolelle ei ole tarvetta mennä.  
 
Mahdollisten pilaantuneen maan kohteiden maaperän tilasta tai mahdollis-
ten maaperässä olevien haitta-aineiden leviämisestä kiinteistön ulkopuolel-
le ei ole tietoa.  On lisäksi otettava huomioon, että nyt kootuissa tiedoissa 
voi olla puutteita, eikä tietoa kaikista haitta-ainepitoisista tai pilaantuneista 
maa-alueista ole tullut esille. Siten töiden toteutuksen yhteydessä on va-
rauduttava siihen, että yllättäviä pilaantuneita kohteita saattaa tulla esille. 
  
Lähtökohtaisesti vastuu pilaantuneista maista on aiheuttajalla. 

5.10 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 
 
Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoliittymiä poistuu pääteiltä ja paikalli-
sen liikenteen risteämistarve valtatien kanssa vähenee. Samoin esteettö-
myys paranee eli radan ja teiden aiheuttamat estevaikutukset pienenevät 
yli- ja alikulkujen valmistumisen myötä. 
 
Kolmen rautatien tasoristeyksen poistaminen lisää raideliikenteen, ajoneu-
voliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta.  
 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus lisääntyy uusien jalankulku- ja 
polkupyöräteiden, siltojen ja alikulkujen johdosta. 
 
Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee ja kaikki asuinkiinteistöt 
jäävät melutasoiltaan alle valtioneuvoston mukaisen ohjeistuksen. 

5.11 Kulkuyhteyksien muutokset 
Osa Laihian asukkaista saattaa kokea tie- ja katuverkon muutokset negatii-
visina, erityisesti jos järjestelyt muuttavat tuttua liikennekäyttäytymistä ja 
pidentävät tärkeitä kulkumatkoja. 

5.12 Kiinteistövaikutukset 
Suunnittelujakso sijoittuu pääosin maatalousalueelle. Suunniteltujen toi-
menpiteiden alle jää peltoalaa noin 17 ha, metsää noin 1,30 ha ja tontti-
maata noin 0,7 ha. Maataloudelle aiheutuu haittaa peltoalan menetyksestä, 
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tilojen pirstoutumisesta ja pidentyvistä ajomatkoista. Haittoja on vähennetty 
tilusjärjestelyillä. 

5.13 Työnaikaiset haitat 

Rakentamisen aikana haittoja syntyy mm. rakentamisen aikana muuttuvien 
työnaikaisten liikennejärjestelyjen, pengerrys- ja leikkaustöiden tekemises-
tä sekä työmaaliikenteen aiheuttamista melu- ja pölyhaitoista. Haitat pyri-
tään minimoimaan huolellisella toteutussuunnittelulla ja rakentamisen val-
mistelulla sekä tiedottamisella. 

5.14 Lunastettavat alueet sekä poistettavat ja siirrettävät 
rakenteet 

Alueen maanomistus sekä tiejärjestelyjen tekemistä varten tarvittavan 
haltuunottoalueen ohjeellinen raja ilmenevät maanomistajaluetteloista 
(Tiesuunnitelman osa 1.4T) sekä suunnitelmakartoista. Tiesuunnitelman 
perusteella joudutaan lunastamaan maata noin 17 ha. 

Suunniteltujen toimenpiteiden takia joudutaan purkamaan kaksi asuinra-
kennus sekä viisi talous- tai muuta vastaavaa rakennusta. Purettavilla 
rakennuksilla ei ole kulttuuri- tai rakennushistoriallista arvoa. Edellä mainit-
tujen lisäksi Asematien varressa oleva Laihian kunnan jätevedenpump-
paamo joudutaan siirtämään. 

Siirrettävät johdot ja kaapelit on esitetty suunnitelmakartoilla ja suunnittelu-
aineistossa. 

5.15 Liikennetaloudelliset vaikutukset ja hankkeen 
kustannukset 

5.15.1 Liikennetaloudelliset vaikutukset 

Hankkeen liikennetaloudelliset vaikutukset on arvioitu Liikenneviraston 
IVAR -ohjelmaa käyttäen.  

Merkittävimmät hyödyt syntyvät henkilöliikenteen aikakustannus- ja onnet-
tomuuskustannussäästöistä. Hyöty-kustannuslaskelma on esitetty liitteessä 
16T-5 Hankearviointi. 

5.15.2 Rakentamis- ja lunastuskustannukset 

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 28,1 miljoonaa euroa, josta 
rakentamiskustannukset ovat 27,1 miljoonaa euroa (MAKU 137,70; 2005 = 
100). Kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 2 Kustannusten jakautuminen 

Päätie (Vt 18) 6 216 000 € 

Eritasoliittymät E1 ja E2 2 912 000 € 

Maantiet 5 169 700 € 

Kevyen liikenteen väylät 674 800 € 

Yksityistiet 406 700 € 
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Kadut 4 584 100 € 

Vedenojanluoma 399 000 € 

Sillat 3 800 500 € 

Meluntorjunta 1 292 300 € 

Lakkaavat maantiet 230 200 € 

Johtosiirrot 1 441 000 € 

Rakennuskustannukset yhteensä 27 126 300 € 

Lunastus- ja korvauskustannukset 955 500 € 

YHTEENSÄ 28 081 800 € 

Kustannusarvio ei sisällä arvonlisäveron osuutta. 

Kustannusarvio on esitetty yksityiskohtaisemmin asiakirjassa 1.5T Tie-
suunnitelman kustannusarvio.  

5.15.3 Kustannusjakoehdotus 

Tiejärjestelyiden toteuttamisesta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus ja 
Liikennevirasto. Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa lisäksi kustannuksia 
johto- ja laitesiirtojen takia ainakin Laihian kunnalle, Poronkankaan Vedelle, 
Vaasan Sähköverkko Oy:lle ja teleoperaattoreille (Elisa Oyj, TeliaSonera 
Oyj, TDC, Anvia Oyj).  

Kustannukset jaetaan eri osapuolten kesken seuraavasti: 

ELY-keskus / Liikennevirasto   26 318 792 € 
Laihian kunta                  1 103 790 € 
Laihian kunta – kunnallistekniikka           3 790 € 
Poronkankaan Vesi                       6 338 € 
Vaasan Sähköverkko Oy                   503 520 € 
Elisa Oyj            57 750 € 
TeliaSonera Oyj                     20 000 € 
TDC             71 610 € 
Anvia Oyj    kustannusta ei ole ilmoitettu 

Yhteensä     28 081 800 € 

Laihian kunnan kustannusosuus väyläkustannuksista on 1 100 000 €. Kus-
tannus perustuu osallistumisesta maankäyttöä hyödyntävän Ratikyläntien 
eritasoliittymän ja Ratikyläntien rakentamiskustannuksiin. 

Kustannusjakoehdotus on esitetty yksityiskohtaisemmin asiakirjassa 1.5T-2 
Tiesuunnitelman kustannusjako. 
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6 HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT 
KADUT, LASKUOJAT SEKÄ JOHTOJEN JA 
LAITTEIDEN SIIRROT  

6.1 Kadut  

Kadut 

Hankkeen yhteydessä toteutettavat kadut ovat: 

 K1, Ratikyläntie paaluvälillä 0- 800 
 K2, Hallintie 
 K4, Kauppatie 
 K6, Vallinmäentie 
 K13, Kyröntie (ent. vt18), osittain yksityistie 
 K22, Vedenojantie, osittain yksityistie 
 Katuina toteutettavat kevyen liikenteen väylät: K3J ja K4J 
 Asemakaavan mukaiset ajo- ja tonttiyhteydet: merkitty T-

tunnuksella. 
 

Tiehankkeessa rakennettavista kaduista on laadittu katusuunnitelmat, jotka 
ovat tiesuunnitelman kanssa yhtä aikaa hyväksyttävänä Laihian kunnassa. 

6.2 Laskuojat  

Hankkeen yhteydessä toteutettavat laskuojat on esitetty suunnitelmakartoil-
la 3T-1…3T-3. 

6.3 Johtojen ja laitteiden siirrot  

Hankkeen yhteydessä toteutettavat johtojen ja laitteiden siirrot on esitetty 
johtosiirtokartoilla suunnitelman osassa 6T. 

 

7 HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT 
JA SOPIMUKSET 

7.1 Sulfidipitoiset savet 
 
Sulfidipitoisten savien kaivulle ei lähtökohtaisesti vaadita erillisiä lupia. 
Hankkeen vuoksi kaivettavien sulfaattimaiden kalkitustarve tulee selvittää 
ennen kaivamista laboratorioanalyysein.  
 
Alueella hyödynnettävät kaivetut sulfaattimaat kalkitaan tarvittaessa. Savia 
voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden penkereen alle jäävien ojien täyttö-
materiaalina stabiloitavilla alueilla. Mahdollisiin muihin vastaanottopaikkoi-
hin, kuten maankaatopaikalle, vietävä sulfaattimaa käsitellään vastaanotta-
jan antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Sulfaattimaiden kaivusta ja käsittelystä tulee olla etukäteen yhteydessä 
ELY-keskukseen.  
 
Sulfidipitoisen poiskaivettavan saven määrä on noin 36 000 m3. 
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7.2 Kunnan maa-ainesten sijoituspaikkojen käyttö 
Hankkeen rakentamiseen kelpaamattomien maa-ainesten sijoittamiselle 
Laihian kunnan osittamiin kohteisiin haetaan tiesuunnitelmalla sijoituslu-
paa. 
 

8 JATKOTOIMENPITEET 
ELY- keskus pyytää lausunnon tiesuunnitelmasta Laihian kunnalta, Poh-
janmaan maakuntamuseolta ja Pohjanmaan liitolta.  

8.1 Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus 
Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus on liitteenä 1.3T.  

8.2 Jatkosuunnittelu 
Hankkeen rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi Suunnittele- ja to-
teuta hankintamallilla, jossa valittu palvelun tuottaja laatii rakennussuunni-
telmat ja rakentaa kohteen.  

8.3 Hankkeen toteutus 
 
Istuvan hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa vuodelta 2012 hankeen 
rakentaminen on esitetty alkavaksi vuonna 2015.  
 

9 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT 
 

Tiesuunnitelman aikana hankeryhmä on kokoontunut 8 kertaa. Hankeryh-
mään kuului Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen edustajat, Laihian kunnan, 
Liikenneviraston ja Pohjanmaan liiton edustajat sekä konsultin henkilöstöä.  
 
Hankeryhmän edustajat: 
Janne Ponsimaa   Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus / L 
Ari Perttu    Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus / L 
Hannele Wilhelms- Holmsten  Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus / Y 
Ari Mäkelä    Liikennevirasto 
Jouni Juuti    ” 
Tero Voldi    Pohjanmaan liitto 
Marko Kilpeläinen   Laihian kunta 
Anna Annila    ” 
Jouni Laitinen    Ramboll 
Johanna Plihtari-Siltanen  Sito Oy 
Anna Kiuru    ” 
Paavo Mero    ” 
 
Suunnitelman on laatinut Sito Oy Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen toi-
meksiannosta. Sito Oy:ssä on suunnitelman laadinnasta vastannut Paavo 
Mero. 
 
SITO Oyn vastuuhenkilöt eri osatehtävissä ovat: 
 

 Tiensuunnittelu, kadut, Anna Kiuru 
 Sillansuunnittelu, Pekka Mantere 
 Geotekniikka, Tierakenteet, Esa Patjas 
 Valaistussuunnittelu, Tapio Järvinen 
 Ympäristösuunnittelu, Marja Oittinen 
 Ympäristövaikutukset, Elina Kerko 
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Valtateiden 3 ja 18 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma 
TIESUUNNITELMASELOSTUS 
 
 

   

 Melumallinnus, Siru Parviainen 
 Liikennesuunnittelu, Juha Mäkinen 

 
 
Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat: 
 
Janne Ponsimaa, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus 
Alvar Aallon katu 8 
PL 156 
60101 Seinäjoki 
puh. 0295 027 746 
janne.ponsimaa@ely-keskus.fi 
 
 
Paavo Mero, Sito Oy 
Tuulikuja 2 
02100 Espoo 
puh. 020 747 6000 
paavo.mero@sito.fi 
 
 
 
Seinäjoella 31.10.2014 
 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus  Sito Oy 
 
 
 
Janne Ponsimaa    Paavo Mero 
Projektipäällikkö    Projektipäällikkö 
 


