KUULUTUS SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA
Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt, Kalajoki, tiesuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.
Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman lounaisosaan, valtateiden 8 ja 27
asemakaavoitetulle liittymäalueelle.
Suunnittelun tavoitteena on jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuuden parantaminen,
moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen.
Tiesuunnitelman toimenpiteitä:
- Valtateiden 8 ja 27 nykyiseen liittymään lisätään pohjoisen suuntaan (meren suunta)
neljäs haara, liittymä varustetaan kääntymiskaistoilla ja rakennetaan liikennevalo-ohjatuksi. Valtatien 8 muiden liittymien sijainnit järjestetään asemakaavan mukaisiksi.
- Valtatielle 27 Hollitien ja Kipparinkaaren liittymän kohdalle rakennetaan kanavoitu nelihaaraliittymä.
- Suunnittelualueen jalankulku- ja pyörätieverkkoa täydennetään rakentamalla molemmille valtateille alikulut sekä niihin liittyvät väylät ja pysäkit yhteyksineen
- Tiesuunnittelun yhteydessä tehdään liikennemeluselvitys ja määritetään suunniteltavat melusuojaukset
Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä syksyllä 2020 ja tiesuunnitelma valmistuu huhtikuun loppuun mennessä 2021.
Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 22.10.2020.
Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä
ja maanteistä LjMTL 16 §).
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla
ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan
tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston
asetus maanteistä 3 §).
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ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.
Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.
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