Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Gamlas–
Gruvsta och en planskild anslutning i Kungseken
Planutkast framlagda för påseende 9–22.12. samt ett tillfälle på webben
16.12.2020
Tavastehusleden (rv 3) är en av de viktigaste infartslederna till huvudstadsregionen. Tidvis
förekommer rusning på sträckan mellan Gamlas och Gruvsta, och trafiken orsakar bullerolägenheter. Byggandet av det nya bostadsområdet i Kungseken har gått framåt, vilket medför
krav på en ny planskild anslutning. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och städerna
Helsingfors och Vanda utarbetar en vägplan för avsnittet mellan Gamlas och Gruvsta. Samtidigt planeras nya gator i området. Planutkastet är för påseende 9–22.12. på adresserna:
•
•
•

Trafikledsverket: https://vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-jakaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl
Helsingfors stad: www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat),
karttjänsten: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv
Vanda stad: www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/ajankohtaiset_
katu-_ja_viheraluehankkeet/myyrmaki

Planutkastet presenteras vid ett tillfälle på webben den 16 december kl. 18–19.30. Under
tillfället kan åhörarna ställa frågor via en chatt. Tillfället ordnas via Microsoft Teams Live. Man
kan delta i tillfället via en länk, som läggs ut den 14 december på adressen: www.vayla.fi/
uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl
Man kan ge respons om planutkast via e-post eller brev. Mer information ges också per telefon.
Responsen ska lämnas in senast den 30 december. Vänligen använd följande referens för
responsen: Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Gamlas–Gruvsta och en planskild anslutning i
Kungseken.
Respons gällande utkast för väg- och gatuplaner:
Helsingfors stad, Trafik- och gatuplanering, Jukka Tarkkala, PB 58214, 00099 Helsingfors stad
eller jukka.tarkkala@hel.fi
Mer information:
NTM-centralen i Nyland Sami Mankonen, tfn 0295 021 309, sami.mankonen@ely-keskus.fi
Helsingfors stad Jukka Tarkkala, tfn 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi
Vanda stad Teemu Vihervaara, tfn 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi
Ramboll Finland Oy Lotta-Maija Salmelin, tfn 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

En detaljplan är under beredning för västra delen av
Kungseken och för Håkansåker
I detaljplanetjänst för Helsingfors stad bereds det en ny detaljplan och en detaljplaneändring
för västra delen av Kungseken och för Håkansåker. I det första skedet planläggs det en planskild anslutning i Kungseken jämte relevanta väg- och gatuarrangemang. Utkastmaterialet har
beretts enligt deltagande- och utvärderingsplanen av den 26 maj 2020.
Utkastmaterialet för detaljplanen och detaljplaneändringen är för påseende 9–22.12 på
webbsidan www.hel.fi/suunnitelmat.
Åsikter: senast den 30 december 2020 till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller Helsingfors stad,
Registratorskontoret, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.
Mer information 9–22.12: Ulla Jaakonaho, tfn 09 310 37113, ulla.jaakonaho@hel.fi

