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ANSLAG FÖR DE ÅTERSTÅENDE INVESTERINGARNA I RIKSVÄG 3 PÅ STRÄCKAN TAMMERFORS–
VASA MÅSTE ANVISAS VID BUDGETFÖRHANDLINGARNA 

I regeringsprogrammet finns inskrivet att det kommer att göras satsningar för att 
bygga om huvudleder, avlägsna flaskhalsar, göra investeringar som minskar 
utsläppen och öka trafiksäkerheten. Dessa gagnar utvecklingen av kollektivtrafiken, 
den regionala tillgängligheten och näringslivets behov. I regeringsprogrammet finns 
också inskrivet att i samband med arbetet kring den 12-åriga transportsystemplanen 
ska det utvärderas hur förordningen om huvudlederna i transportnätet och om deras 
servicenivå fungerar och om det finns behov att ändra förordningen. På detta sätt 
säkerställs det att förbindelserna mellan närliggande landskapscentrum fungerar och 
att också exporthamnarna och gränsövergångsställena blir beaktade. Bland annat ska 
de specialbehov som ställs på infrastruktur som är kritisk för industrin och 
näringslivet tillgodoses. 

I den tilläggsbudget som riksdagen godkände i somras anvisades ett startanslag på 
2,4 miljoner euro till Tavastkyro omfartsväg på riksväg 3, och samtidigt anvisades 
fullmakt för hela investeringen på 64 miljoner euro. Den fortsatta finansieringen sker 
genom ett anslag på 20 miljoner euro i statsbudgeten för nästa år medan resterande 
41,6 miljoner euro beviljas under de kommande åren. 

Investeringen i Tavastkyro omfartsväg har stor betydelse för att förbättra 
framkomligheten mellan Tammerfors och Vasa, men det går inte att få Finlands 
matväg i skick bara med hjälp av den. För att helt uppfylla kraven på smidighet och 
säkerhet för både näringslivets transporter, pendlingstrafik och ärenderesor bör 
resten av investeringarna i den första fasen, totalt värda cirka 64 miljoner euro, göras 
så fort som möjligt. Servicenivån på sträckan motsvarar fortfarande inte de krav som 
ställs på viktiga vägavsnitt. Trafiksäkerheten är fortsättningsvis sämre än på andra 
riksvägar i Finland. 

Riksväg 3 (E12) är Finlands matväg och en huvudled för exporten. De återstående 
investeringsobjekten mellan Tammerfors och Vasa i första fasen är: 

• Mitträcken till omkörningsfilerna Sikuri–Ikalis 4,6 M€ 

• Omkörningsfiler Teikangas–Mansoniemi 5,5 M € (Ikalis) 

• Ny omkörningsfil och uträtning av avsnittet Alaskylä–Parkano (riksväg 23) 
13,0 M € 

• Omkörningsfiler i Lamminkoski 5,5 M € (Parkano) 

• Omkörningsfiler i Koskue 4,5 M € (Kurikka) 

• Omkörningsfil i Rajalanmäki och anslutning i Mantila 5,6 M € (Kurikka) 



 

 

• Planskild anslutning i Jalasjärvi 8,0 M € (Kurikka) 

• Förbättring av den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8, 
förbindelsevägen i Vasa 5,5 M € 

• Mindre anslutnings- och trafiksäkerhetsprojekt 12,0 M € 
 

Av dessa investeringsobjekt är bland andra Jalasjärvikorsningen och korsningen 
mellan riksvägarna i Vasa särskilt brådskande. 
 
Riksväg 3 (E12) är en landsväg som hör till det nationella stomnätet, förutom på 
sträckan mellan Jalasjärvi och Laihela. Sträckan bör tas med i stomnätet, så att 
riksväg 3 blir en huvudled med en enhetlig servicenivå i det täckande nätverket. 

 
NTM-centralerna har brist på personal som kan utarbeta, komplettera och uppdatera 
vägplaner. Personalbristen beror på de knappt tilltagna verksamhetsanslagen och 
försvårar också genomförandet av av sådana investeringar som är nästan färdigt 
planerade. NTM-centralerna bör få ökade resurser för vägplanering. 
 

 
Mot bakgrund av detta föreslår riksdagsledamöterna i Birkaland, Vasa och Satakunta 
valkretsar samt landskapsförbunden i Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten och 
Satakunta gemensamt  

 
att det i statsbudgeten för år 2020, utöver investeringen i Tavastkyro omfartsväg 
vilken det redan finns beslut om, anvisas anslag och fullmakt för de återstående 
investeringarna i den första fasen på sträckan Tamemrfors–Vasa på riksväg 3 (E12) 
att sträckan mellan Jalasjärvi och Laihela på riksväg 3 (E12 tas med som en del av det 
nationella stomnätet, 

 
och att NTM-centralerna får ökade personalresurser för vägplanering. 

 
 

Ytterligare information ges av:  
Riksdagsnätverkets ordförande, riksdagsledamot Jouni Ovaska, tfn 040 717 1145, 
jouni.ovaska@eduskunta.fi  
vice ordförande, riksdagsledamot Janne Sankelo, tfn 050 512 0519, 
janne.sankelo@eduskunta.fi 
Riksväg 3-styrgruppens ordförande, kommundirektör Antero Alenius, tfn 050 68192,  
antero.alenius@hameenkyro.fi Sekreterare, intressebevakningschef Jouni Koskela, 
tfn 050 527 2129, jouni.koskela@pirkanmaa.fi  

 
 

Medlemmarna i arbetsutskottet för riksdagens nätverk kring riksväg 3, från tre 
valkretsar och fem partier: 

 
JOUNI OVASKA JANNE SANKELO  MARKO ASELL  
JOAKIM STRAND  JARI KOSKELA 
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