Kantatien 92 parantaminen välillä Supru – Sevettijärvi, Inari
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut parantamissuunnitelman laatimisen maastotutkimuksineen kantatielle 92 välille Supru - Sevettijärvi.
Liikennejärjestelmä- ja maantielain 16 §:n mukaan kiinteistöillä on sallittava
suunnittelutyön edellyttämien mittausten, tutkimusten ja muiden valmistelevien toimenpiteiden tekeminen. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on oikeus
olla tutkimuksia tehtäessä paikalla ja lausua mielipiteensä asiasta (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 ja 27§).
Lisätietoja antavat:
Projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 262
Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, Sitowise Oy, puh. 040 735 1998
Rovaniemellä 31.7.2019

Vuođđogeainnu 92 buorideapmi Juhánbáikki ja Čeavetjávrri
gaskkas Anáris
Lappi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš lea álggahan buoridanplána gárvvisteami eanadutkamušain vuođđogeidnui 92 Juhánbáikki ja Čeavetjávrri gaskkas.
Johtalusvuogádat- ja eanageaidnolága 16 §:a mielde giddodagat galget suovvat
plánenbarggu gáibidan mihtidan, dutkamušaid ja eará válmmaštalli doaimmaid
dahkama. Eanaoamasteaddjiin ja eará áššeoasálaččain sihke dain, geaid ássamii, bargui ja eará diliide plána sáhttá váikkuhit, lea vuoigatvuohta dutkamušaid
dagadettiin leat báikki alde ja cealkit oaivilis áššis (Láhka johtalusvuogádagain ja
eanageainnuin 16 ja 27 §).
Lassidieđuid addet:
Prošeaktaoaivámuš Tomi Tiuraniemi, Lappi EBI-guovddáš, tel. 0295 037 262
Prošeaktaoaivámuš Pirkka Hartikainen, Sitowise Oy, tel. 040 735 1998
Roavvenjárggas 31.7.2019

Vuáđumaađij 92 pyeredem kooskâ Supru – Čevetjävri, Aanaar
Laapi iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáš lii algâttâm pyeredemvuávám rähtim
enâdâhtutkâmušâidiskuin vuáđumaađij 92 várás kooskân Supru – Čevetjävri.
Jotolâhornijdâh- já mađijlaavâ 16 § mield kiddoduvâin kalga mieđettiđ vuávámpargo vaattâm mittedmijd, tutkâmušâid já eres valmâštellee tooimâid. Eennâmomâsteijein já eres áášánkullee ulmuin já tain, kiäi asâmân, pargoi porgâmân tâi
eres tiilijd vuávám sáttá vaiguttiđ, lii vuoigâdvuotâ leđe čuávumin tutkâmušâid já
celkkiđ jieijâs uáivil ääšist (Laahâ jotolâhornijduvâst já mađijijn 16 já 27§).
Lasetiäđuid adedeh:
Proojeekthovdâ Tomi Tiuraniemi, Laapi IPI-kuávdáš, puh. 0295 037 262
Proojeekthovdâ Pirkka Hartikainen, Sitowise Oy, puh. 040 735 1998
Ruávinjaargâst 31.7.2019

Vuâđđčuõkku 92 pueʹrummuš kõõskâst Supru – Čeʹvetjäuʹrr,
Aanar
Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs lij alttääm pueʹreemplaan
raajjmõõžž luâtt-tuʹtǩǩummšineez vuâđđčuâkksa 92 kõʹsǩǩe Supru - Čeʹvetjäuʹrr.
Trafikkriâšldõk - da kruunčuâǥǥaslääʹjj 16 § mieʹldd ǩiiddlmin âlgg uʹvdded
plaaneemtuej ouddlâʹsttem mettummši, tuʹtǩǩummši da jeeʹres valmštõõli tuåimi
tuejjummuš. Mäddvuäʹmsteeʹjin da jeeʹres äʹššvuäzzlain di tõin, ǩeäi jälstummša,
tuõjju leʹbe jeeʹres jeälid plaan vuäitt kuõskkâd, lij vuõiggâdvuõtt
leeʹd tuʹtǩǩummšid tuejjeen pääiʹǩ âʹlnn da ceäʹlǩǩed jiijjâs jurddi ääʹššest
(Lääʹǩǩ trafikkriâšldõõǥǥâst da kruunčuõkkuin 16 da 27§).
Lââʹssteâđaid ouʹdde:
Projektšurr Tomi Tiuraniemi, Lappi JTP-kõõskõs, teʹl. 0295 037 262
Projektšurr Pirkka Hartikainen, Sitowise Oy, teʹl. 040 735 1998
Ruäʹvnjaarǥâst 31.7.2019

