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MKB-KUNGÖRELSE
MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik
och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Vasa stads och Korsholms kommuns område.
Syftet med projektet Vasa hamnväg är att hitta en förbindelse till Vasa hamn som fungerar bättre än den
nuvarande och på detta sätt utveckla Vasaregionens logistiksystem. Avsikten är att skapa en vägförbindelse som effektivt förenar Vasklot hamn med logistikcentret och samtidigt riksvägarna 3 och 8 som är en del
av det riksomfattande huvudvägnätet. Som en del av planeringen har det gjorts upp ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Programmet är en plan om
vilka utredningar som behövs och hur bedömningsförfarandet ska ordnas.
För projektet granskas fem genomföringsalternativ:
Centrumtunneln dvs. byggande av en tunnel under Vasa centrum. Tunneln sprängs i berget på avsnittet
Handelsesplanaden–Vasaesplanaden, vilket möjliggör att man till den kan ansluta en tunnelförgrening som
följer den trafikmässigt betydande Vasaesplanaden. Bergstunnelns ändor ligger på Handelsesplanaden
mellan motorvägen och Tegelbruksgatan och mellan Vasklotbron och Strandgatan. Tunnelns längd är ca
1,5 km.
Stadsfjärdenalternativet ligger i Södra Stadsfjärden mellan Myrgrund–Matmorsviken, där en cirkulationsplats anläggs som ny ända på motorvägen.
Fladanalternativet överensstämmer med generalplanen och går från Myrgrund längs Bolåkersvägen och
mellan Munsmo och Solf på den södra sidan av Stadsfjärden och ansluts till motorvägen vid Fladans planskilda korsning.
Vikbyalternativet följer Fladanalternativet till Tölby, därifrån det böjer av mot söder genom Vikby till riksväg
8.
Alternativ 0+ dvs. utveckling av det nuvarande vägnätet. I alternativ 0+ bedöms inverkan av trafiksäkerhetsmässiga förbättringsåtgärder på vägnätet som bestäms av Vasa stad.
Kungörelsen och programmet om bedömning av projektets konsekvenser är framlagda till påseende under
tjänstetid 21.1.2015 – 17.3.2015 på Vasa stads officiella anslagstavla i medborgarinfon, adress Biblioteksgatan 13 och på Korsholms kommuns officiella anslagstavla, adress Centrumvägen 4. Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i Korsholms huvudbibliotek, Skolvägen 1. Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på webbsidan
www.miljo.fi/vasahamnvagMKB.
Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 17.3.2015 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa
eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet, vilket läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge
utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt till påseende på samma platser som bedömningsprogrammet.
Om bedömningsprogrammet ordnas evenemang för allmänheten onsdagen 28.1.2015 på Solf Ungdomsförenings lokal på adress Himisbackvägen 1 och torsdagen 29.1.2015 i Vaasa-opistos auditorium på
adress Institutsgatan 1. Evenemangen för allmänheten ordnas enligt principen om öppet hus och man kan
komma när som helst mellan kl. 17.00–20.00. Projektet presenteras kort kl.17.30. Under evenemanget kan
man bekanta sig med projektets planerings- och MKB-material och diskutera med kontaktmyndigheten i
projektet, den projektansvarige och projektplanerarna.
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Mer information:
Den projektansvarige: NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur, Ari
Perttu, tfn: 029 502 7745, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Den projektansvariges MKB-konsult: Ramboll Finland Oy, Jari Mannila, tfn 020 755 6459,
fornamn.efternamn@ramboll.fi
MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser, Niina Pirttiniemi, tfn 0295 027 904, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Vasa 21.1.2015
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