EPOELY/308/2019

MKB-KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur,
har lämnat in en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet
för miljö och naturresurser. MKB-beskrivningen gäller riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela.
Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.
Vägavsnittet som förbättringen gäller är ca 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i
Korsholm från plankorsningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i
Maunula i Laihela.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
Vid bedömningsförfarandet granskas följande alternativ:
Alternativ 0: riksväg 3 bibehåller i sin nuvarande form på den nuvarande platsen. Förbättringsprojektet genomförs inte.
Alternativ 1a: Förbättring av den nuvarande riksvägen och en ny planskild anslutning i Alakylä.
Alternativ 1b: Förbättring av den nuvarande riksvägen och en ny planskild anslutning i Alakylä
norr om den nuvarande vägen.
Alternativ 2a: Ny riksvägssträckning byggs söder om den nuvarande riksvägen. Vid Tryssjelibacken och Mussmobacken går vägen genom skogen.
Alternativ 2b: Ny riksvägssträckning byggs söder om den nuvarande riksvägen. Vid Tryssjelibacken och Mussmobacken dras vägsträckningen i kanten av åkern.
Alternativ 2c: Ny riksvägssträckning byggs söder om den nuvarande riksvägen. Vid Tryssjelibacken och Mussmobacken dras vägsträckningen i kanten av åkern, varifrån den ansluter sig till
den nuvarande riksvägen väster om Hulmi.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen är framlagd till påseende 19.3. - 15.5.2020 i Laihela och Korsholms kommunernas
webbplatser på adresserna www.laihia.fi och www.korsholm.fi. Bedömningsbeskrivningen är framlagd på Laihela kommuns tekniska avdelning (Laihelavägen 50, 66400 Laihela) och i Korsholms
ämbetshus (Centrumvägen 4, 65610 Korsholm). Kungörelsen, bedömningsbeskrivningen och projektets digitala plattform publiceras från och med 19.3.2020 även på webbplatsen:
www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 15.5.2020 till
adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till
diarienummer EPOELY/308/2019.
NTM-centralens MKB-kontaktmyndighet ger en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen.
Den motiverade slutsatsen läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen senast inom två månader efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
På grund av koronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen, men en presentation om beskrivningen kommer att göras upp och den läggs fram
på webbplatsen www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB. Det meddelas skilt om det blir möjligt att
ordna evenemanget senare under kungörelsetiden.
MER INFORMATION
Den projektansvarige: NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur,
Eeva Kopposela, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 727.
MKB-konsult: Ramboll Finland Oy,
Joonas Hokkanen, joonas.hokkanen@ramboll.fi, tfn 020 755 6459.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten,
Elina Venetjoki, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 016 403.
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