Dnr EPOELY/308/2019

MKB-KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) ansvarsområde för trafik
och infrastruktur har skickat en komplettering av bedömningsbeskrivningen enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Riksväg 3 Helsingby-Laihela till
NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser.
Kompletteringen innefattar en miljökonsekvensbedömning av alternativen 3a och 3b som har lyfts
fram efter att den egentliga MKB-beskrivningen blev färdig 28.2.2020 samt en jämförelse av alla
alternativ som har varit med i MKB-förfarandet. Projektet för förbättring av riksväg 3 ligger i området
mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum. Avsnittet är cirka 14 kilometer långt.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
Den ursprungliga miljökonsekvensbedömningen (28.2.2020) omfattade följande alternativ:
Alt0: Den nuvarande riksvägen
Alt1a: Förbättring av den nuvarande riksvägen och en ny planskild anslutning i Alakylä
Alt1b: Förbättring av den nuvarande riksvägen och en ny planskild anslutning i Alakylä på den norra
sidan av den nuvarande vägen
Alt2a: Ny riksvägssträckning via skogen på Tryssjelibacken och Mussmobacken
Alt2b: Ny riksvägssträckning över åkern vid Tryssjelibacken och Mussmobacken
Alt2c: Ny riksvägssträckning över åkern vid Tryssjelibacken och Mussmobacken och anslutning till
den nuvarande riksvägen väster om Hulmi
Alternativ som har bedömts i kompletteringen av bedömningsbeskrivningen (20.4.2022):
Alt3a: Ny riksvägssträckning på den södra sidan av Helsingby och en ny planskild anslutning i
Helsingby. Ansluter till den nuvarande riksvägen vid Rönnholm. Nya planskilda anslutningar i Alakylä
och Hulmi på den norra sidan av den nuvarande vägen.
Alt3b: Ny riksvägssträckning på den södra sidan av Helsingby. Ansluter till den nuvarande riksvägen
vid Rönnholm. Ny planskild anslutning i Alakylä på den norra sidan av den nuvarande vägen.
KOMPLETTERINGEN AV BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN OCH KUNGÖRELSEN ÄR FRAMLAGDA TILL PÅSEENDE
Handlingarna är framlagda till påseende 21.4–17.6.2022 enligt följande:


Kungörelsen: På NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset (välj -> Södra Österbotten).



Kungörelsen, den ursprungliga bedömningsbeskrivingen och den anhängiga kompletteringen på
miljöförvaltningens webbsida 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



Meddelande om kungörelsen: På Laihela kommuns och Korsholms kommuns webbplatser på
adresserna www.laihia.fi och www.korsholm.fi



Pappersversioner av kompletteringen av bedömningsbeskrivningen och kungörelsen:
 Laihela kommuns tekniska avdelning (Laihiantie 50, 66400 Laihia)
 Korsholms ämbetshus (Centrumvägen 4, 65610 Korsholm)

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden om kompletteringen av bedömningsbeskrivningen kan framföras
senast 17.6.2022 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per epost till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man
hänvisa till diarienummer EPOELY/308/2019.
Inom två månader från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått
ut utarbetar NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser, som är
kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, en uppdaterade motiverad slutsats. Den motiverade slutsatsen
publiceras på webbsidan http://www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Ett infomöte om kompletteringen av bedömningen ordnas för allmänheten torsdagen 5.5.2022 kl.
17.30-19.30 på Laihian Nuorisoseura på adress Alkiontie 6, 66400 Laihela.
Man kan också delta elektroniskt i infomötet. Länken till infomötet läggs på förhand ut på webbplatsen http://www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB . Om coronarestriktionerna hindrar att infomötet ordnas på plats, ordnas infon elektroniskt.
MER INFORMATION
Den projektansvarige: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområdet för
trafik och infrastruktur, Eeva Kopposela, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 727.
MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Joonas Hokkanen, fornamn.efternamn@alarauho,fi, tfn
0400 355 260.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, fornamn.efternamn@ntmcentralen.fi, tfn 0295 016 403.
Denna kungörelse publiceras 21.4.2022 och hålls framlagd till påseende tills 17.6.2022 på NTMcentralens
kungörelsesida
på
nätet.
Kungörelsen
publiceras
på
webbsidan
http://www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB från och med 21.4.2022.

Vasa 21.4.2022
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

