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MEDDELANDE OM INLEDNING AV PLANERING OCH RÄTT TILL UTREDNING 
 

Förbättring av landsväg 673 genom att bygga gång- och cykelväg mellan Vikby – Solf, 
Korsholm, vägplan 

Korsholms kommun inleder planeringen av vägplanen inklusive nödvändiga 
utredningar, efter att ha avtalat om saken med närings-, trafik- och 
miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten.  
 
Placeringsobjektet ligger längs landsväg 673 mellan Vikby och Solf. Mellan 
Lappräntvägen och Långmossvägen söder om nuvarande väg planeras en 
ny gång- och cykelbana enligt Tölby–Vikby delgeneralplan. Planeringen 
inkluderar också en ny anslutning till Tölby by i enlighet med 
delgeneralplanen, tre underfarter under landsväg 673 samt 
anslutningsarrangemang längs landsväg 673 enligt delgeneralplanen. 
 
Syftet med åtgärderna är att förbättra trafiksäkerheten genom en separat 
gång- och cykelbana, anslutningsarrangemang samt vägbelysning. 
 
Kungörelsen har offentliggjorts på NMT-centralens webbplats 23.4.2021 på 
adressen https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset. Berörda parter anses ha 
fått information om inledningen av planeringen och rätten till utredning den 
sjunde dagen efter det att meddelandet eller kungörelsen offentliggjordes 
(62 a § i förvaltningslagen). Planeraren har rätt att på fastigheterna utföra 
de mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som 
planeringsarbetet förutsätter (16 § i lagen om trafiksystem och landsvägar).  
 
Fastighetsägare och andra berörda parter, samt de vilkas boende-, arbets- 
eller andra förhållanden kan påverkas av planen, har rätt att vara 
närvarande vid förfrågningarna och uttrycka sin åsikt i frågan (16 § och 27 
§ i lagen om trafiksystem och landsvägar). 
 
När planeringen framskrider kommer det på ett sätt som meddelas separat 
senare att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt om planen (27 § i lagen om 
trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets förordning om landsvägar).  
 
När planerna är klara kommer de att hållas offentligt framlagda, varvid 
berörda parter har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning 
av planen (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 3 § i statsrådets 
förordning om landsvägar). 
 
Mer information 
Korsholms kommun, Hans Hjerpe tel. 050 69612 
Ramboll Finland Oy, Tero Hakkola tel. 040 555 8497 
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