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Jakelun mukaan

Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen Savitaipaleen kunnalle
Maanteiden 408 ja 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet,
Savitaipale, tiesuunnitelma
Hyväksymispäätösestä ilmoittaminen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ilmoittaa, että
Liikenne- ja viestintävirasto on 29.6.2022 hyväksynyt päätöksellään
Traficom/231987/05.03.160.01/2022 liikennejärjestelmästä ja maanteistä
annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaisen tiesuunnitelman "Maanteiden
408 ja 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet,
Savitaipale".
KAS ELY-keskus lähettää hyväksymispäätöksen tiedoksenne. (LjMTL 104
§).
Toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta ilmoittaminen
KAS ELY-keskus ilmoittaa, että se julkaisee liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain 103 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti
tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee "Maanteiden 408 ja 409 jk+pptiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale"
tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtäville asettamista. Kuulutus
sekä päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat pidetään nähtävillä ELYkeskuksen tietoverkossa vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
julkaisuajankohdasta.
Kuulutus julkaistaan 7.7.2022 ja se on nähtävillä 7.7.2022 – 15.8.2022
KAS ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset. Sähköiseen aineistoon on mahdollista
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tutustua 15.8.2022 asti liitteissä mainitun linkin kautta. Aikaisemmin
mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.
Kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen toimesta samanaikaisesti myös
yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (Länsi-Saimaan
Sanomat).
KAS ELY-keskus pyytää Savitaipaleen kuntaa julkaisemaan
tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) liitteenä olevan ilmoituksen
kuuluttamisesta. Ilmoitus tulee julkaista tietoverkossa mahdollisuuksien
mukaan edellä mainittuna kuulutuksen julkaisupäivänä.
KAS ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on
saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiosta osoitteessa www.elykeskus.fi/tietosuoja.
Lisätietoja antaa KAS ELY-keskuksesta Hannu Moilanen, puhelin 0295
029 191 ja sähköposti hannu.moilanen@ely-keskus.fi
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt tienpidon
assistentti Kirsi Malin ja hyväksynyt rkm., projektipäällikkö Hannu Moilanen.
LIITTEET

Tietoverkossa julkaistava ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen
kuulutuksesta (malliasiakirjapohja 12T)
Hyväksymispäätös liitteineen (Ei julkaista kunnan tietoverkossa)
Päätöksen perusteena oleva linkki sharefile-aineistoon:
https://vayla.sharefile.eu/d-s42e8e02e501740178d7fba5be1cb8f61
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