VARELY/1472/2020

KUNGÖRELSE OM INLEDANDET AV PLANERINGEN
Förbättring av lv 180 genom byggandet av ny förbindelse mellan
Kurkela etl–Kuusisto, S:t Karins, vägplan
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad
inleder utarbetandet av en vägplan med behövliga undersökningar.
Planeringsområdet sträcker sig inom S:t Karins stad från riksväg 1 (E18)
anslutning vid landsväg 2221 till Kirjasalmi bro vid landsväg 180. Målet är at
förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet längs Saaristotie genom att
förverkliga en ny linje från Kurkela till Kuusisto ö (den s.k. S:t Karins västra
omfartsväg). Projektet har en lagakraftvunnen generalplan som finns på
adressen:
https://vayla.fi/mt180-saaristotie/kurkela-kuusisto
Kungörelsen har publicerats i datanätet på NTM-centralens/Trafikledsverkets
webbplatser 27.3.2020.
Sakägarna anses ha fått kännedom om att planeringen inletts och om rätten
till utredning den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i
förvaltningslagen).
Den som ansvarar för planen har rätt att utför mätning, utmärkning i
terrängen, kartläggning och markundersökning samt andra förberedande
åtgärder som planeringsarbetet kräver på fastigheten (16 § i lagen om
trafiksystem och landsvägar).
Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller
övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid
utredningarna och att framföra sin åsikt i saken (16 § och 27 § i lagen om
trafiksystem och landsvägar).
Då planeringen framskrider kommer man att på senare anmält sätt reservera
tillfälle att yttra åsikter om planen (27 § i lagen om trafiksystem och
landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).
Efter att planerna står klara kommer de att läggas fram så att parterna kan
göra en skriftlig anmärkning på planen (27 § i lagen om trafiksystem och
landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).
NTM-centralen i Egentliga Finland behandlar personuppgifter som är
nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om
dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med
dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely
Ytterligare uppgifter kan fås av NTM-centralen i Egentliga Finland, Matti
Kiljunen tfn 0295 02 2796, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi och S:t
Karins stad, Jyrki Haapasaari, tfn 02 588 4000,
fornamn.efternamn@kaarina.fi
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