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Valtateiden 8 ja 27 liittymäalueen liikennejärjestelyt,
Kalajoki



Suunnitelman laatiminen

Pohjois Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa toimii suunnittelutyön tilaajana.

Suunnittelun hankeryhmä
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Liikennevastuualue, Projektipäällikkö Ari Kuotesaho

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Liikennevastuualue, Aluevastaava Pekka Toiviainen

• Kalajoen kaupunki, Tekninen johtaja Marko Raiman

• Kalajoen kaupunki, Matti Sirviö

• WSP Finland Oy, Projektipäällikkö Viljo Heikkinen

• WSP Finland Oy, Pääsuunnittelija Perttu Mäkäräinen



Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu

• Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt 10/2020

• Aloitusilmoitus julkaistiin Kalajokiseutu -lehdessä 22.10.2020 + kunnan tietoverkossa

• Hankkeen suunnitelmaluonnokset ovat esillä internetissä 18.3.2021 – 25.3.2021

• Ilmoitus tiesuunnitelman esillä olemisesta julkaistiin Kalajokiseutu -lehdessä sekä kunnan ja ELY-keskuksen
tietoverkossa 19.3.2021

• Esillä pitämisen tarkoituksena on esitellä suunnitelmaluonnoksia ja saada kommentteja luonnoksista

• Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu 4/2021

• Suunnitelman aluetta koskevan asemakaava on vahvistunut 1.6.2019 ja on lainvoimainen ja
tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet, kadut sekä jalankulku ja pyörätiet ovat asemakaavan mukaisilla
liikenne- ja katualueilla.

 • Suunnitelmassa esitetyt melusuojaukset ovat asemakaavassa, suunnittelualueen kohdalla esitettyjen
suojausvaatimuksen kohdilla.



Tiesuunnitelma, suunnittelu- ja käsittelyprosessi ja alustava aikataulu

• Suunnittelutyön aikana suunnitelma esitellään Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja pyydetään lausunto
suunnitelmasta.

• ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman lausuntokierrokselle (mm. Kalajoen kaupungille ja Pohjois-
Pohjanmaan museoon)

• ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon 30 vuorokauden ajaksi

• Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen paikallisessa lehdessä + kunnan ja ELY-keskuksen tietoverkossa

• Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen

• ELY-keskus pyytää Kalajoen kaupungilta lausunnon suunnitelmasta ja suunnitelmasta annettuihin
muistutuksiin.

• ELY- keskus käsittelee lausunnot ja laatii vastineet suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin

• ELY- keskus lähettää tiesuunnitelman Väylävirastoon tarkistettavaksi ja sen jälkeen Traficomiin
hyväksyttäväksi

• Hyväksymispäätös asetetaan asiakirjoineen nähtäville ELY-keskuksen tietoverkkoon

• Nähtävillä oloaikana hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen



Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana. Tällä hetkellä ei ole tiedossa olevaa rahoitusta. Hankkeen
toteuttaminen vaatii sekä valtion että kaupungin rahoitusta.


