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Jakelun mukaan

 

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-
Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi

Hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen

Väylävirasto ilmoittaa Ristijärven kunnalle, Kainuun ELY-
keskukselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että 
Liikenne- ja viestintävirasto on 19.12.2022 hyväksynyt 
päätöksellään TRAFICOM/588620/05.02.03.02/2022 ratalain 
mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden 
parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä 
Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi. Väylävirasto 
lähettää hyväksymispäätöksen tiedoksenne. (ratalaki 91 § 2 
mom)  

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus 
pidetään yleisesti nähtävänä 11.1-17.2.2023 välisen ajan 
sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 
www.vayla.fi/kuulutukset (ratalaki 90 §). 

Liitteenä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu 
henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte 
pyytää sen projektipäälliköltä.

Väyläviraston kuulutuksesta ilmoittaminen

Väylävirasto ilmoittaa, että se julkaisee ratalain 90 §:n 1 
momentin sekä hallintolain 62 a §:n nojalla tietoverkossaan 
kuulutuksen, joka koskee Tasoristeysturvallisuuden parantaminen 
rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; 
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ratasuunnitelma, Ristijärvi hyväksymispäätöksen tiedoksiantoa. 
Kuulutus sekä päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat pidetään 
nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
julkaisuajankohdasta. 

Kuulutus on nähtävillä yllä mainittuna ajankohtana Väyläviraston 
verkkosivuilla.

Väylävirasto pyytää kuntaa ja ELY-keskusta julkaisemaan 
tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) liitteenä olevan 
ilmoituksen kuuluttamisesta (ratalaki 90 § 1 mom, kuntalaki 108 
§). Ilmoituksen nähtävillä oloa ei kunnan tarvitse todentaa 
Väylävirastolle. Ilmoitus tulee julkaista tietoverkossa 
mahdollisuuksien mukaan edellä mainittuna kuulutuksen 
julkaisupäivänä.

Väylävirasto liittää oheen ilmoituksen, jota kunta voi käyttää 
sellaisenaan. Jos kunta laatii oman ilmoituksen, sitä pyydetään 
kuitenkin käyttämään oheisessa ilmoituksessa olevaa hankkeen 
nimeä sellaisenaan sekä käyttämään ilmoituksessa olevaa 
linkkiä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen 
tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin 
väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen 
tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta Väylävirastossa antaa projektipäällikkö 
Vesa Pakarinen puh. 029 534 3149, etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut Projektipäällikkö Vesa Pakarinen.

LIITTEET Hyväksymispäätös liitteineen
Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta 

JAKELU Ristijärven kunta
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
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Kainuun ELY-keskus
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
tiedotus.kainuu@ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
tiedotus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

TIEDOKSI Väylävirasto kirjaamo
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