Kuulutus

Maantie 91, Raja-Joosepin rajanylityspaikan liikennejärjestelyt,
Inari
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen
tarpeellisine maastotutkimuksineen maantiellä 91 Raja-Joosepin rajanylityspaikan kohdalla.
Tiesuunnitelmaan sisältyy rajanylityspaikan rakentaminen uuteen sijaintiin liittymä-, kaista- ja yksityistiejärjestelyineen. Uusi raja-asema sijoittuu noin 1,5 km nykyisestä raja-asemasta länteen. Samassa
yhteydessä nykyinen raja-asema puretaan.
Alueella tehdään suunnittelutyöhön liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia. Ne, joiden etua tai
oikeutta asia koskee, voivat tuoda suunnitteluun vaikuttavat seikat esille suunnittelutyön aikana.
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille syksyllä
2018, erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Lisätietoja antavat: Lapin ELY-keskus, projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262 ja
Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 8441 912.
Maantielaki 16 § ja 27 §.
Rovaniemellä 30.05.2018

Kuultõs
Kruunčuâǥǥas 91, Raajj-Jooʹsep raajjpââʹjtempääiʹǩ trafikkriâššmõõžž, Aanar
Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõs alttad čuâǥǥas- da raajjâmplaaani raajjmõõžž
tarbbsõs luâtt-tuʹtǩǩummšineez kruunčuâkksest 91 Raajj-Jooʹsep raajjpââʹjtempääiʹǩ åʹrnn.
Čuâǥǥasplaan âânn seʹst raajjpââʹjtempääiʹǩ raajjmõõžž ođđ sâjjõʹsse õhttmõš-, kurgglõk- da privattčuâǥǥasriâššmõõžžineez. Ođđ raajjpäiʹǩǩ šâdd nuʹtt 1,5 ǩm ânnʼjõž raajjpääiʹǩest viõsttra.
Seämma õhttvuõđâst ânnʼjõž raajjpäiʹǩǩ piõʹdǧǧeed.
Vuuʹdest tuejjeet plaaneemtuõjju õhttneei mettummšid da mäddtuʹtǩǩummšid. Tõk, ǩeäi ouddõõzzid
leʹbe vuõiggâdvuõđid äʹšš kuâskk, vueiʹtte puʹhtted plaanummša vaikkteei aaʹššid ouʹdde plaaneemtuej poodd.
Plaanhämmsid čuäʹjtõõlât ǩiiččeejid, ääʹššvuäzzlaid da järrsid ääʹšš tarbbsõssân õõnnʼjid čâhčča
2018, jeeʹrab iʹlmmtem ääiʹjpoddân.
Lââʹssteâđid ouʹdde: Lappi JTP-kõõskõs, projektšurr Tomi Tiuraniemi, teʹl. 0295 037 262 da Ramboll
Finland Oy, projektšurr Seppo Parantala, teʹl. 040 8441 912.
Kruunčuâǥǥaslääʹǩǩ 16 § da 27 §.
Ruäʹvnjaarǥâst 30.05.2018

Kulluuttâs
Maađij 91, Räji-Joovsep rääjirastaldittemsaje jotolâhorniistâlmeh, Aanaar
Laapi iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáš aalgât maađij- já huksimvuávám rähtim oovtâst taarbâšlij
enâdâhtutkâmušâidiskijn maađij 91 Räji-Joovsep rääjirastaldittem saje peht.
Maađijvuáváámân kulá rääjirastaldittemsaje rähtim uđđâ sajan já ratkuuttâh-, stielâs- já priivaatmaađijorniistâlmij olášuttem. Uđđâ räjisajattâh šadda suullân 1,5 km tááláá räjisajattuvâst viestâr
kuávlun. Siämmáá ohtâvuođâst tááláš räjisajattâh raččoo.
Kuávlust tahhojeh vuávámpaargon lohtâšuvvee mittedmeh já eennâmvuáđututkâmušah. Toh, moi
hiätun tâi vuoigâdvuođáid äšši kuáská, pyehtih pyehtiđ vuáváámân vaikutteijee aašijd oovdân
vuávámpargo ääigi.
Vuávámluánduseh oovdânpuáhtojeh uásálijd já iärásijd kiäh láá movtijdum ääšist čohčuv 2018.
Tärhis äigi almottuvvoo maŋeláá.
Lasetiäđuid adeleh: Laapi IPI-kuávdáš, proojeekthovdâ Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262 já
Ramboll Finland Oy, proojeekthovdâ Seppo Parantala, puh. 040 8441 912.
Mađijlaahâ 16 § já 27 §.
Ruávinjaargâst 30.05.2018

Gulahus
Eanageaidnu 91, Rájijovsseha rádjarasttildanbáikki johtolatlágideamit, Anár
Lappi ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš álggaha geaidno- ja ráhkadanplána gárvvisteami
dárbbašlaš eanadatguorahallamiiguin eanageainnus 91 Rájijovsseha rádjarasttildanbáikki buohta.
Geaidnoplánii gullá rádjarasttildanbáikki ráhkadeapmi ođđa sajádahkii luoddaearro-, gurggástat- ja
priváhtageaidnolágidemiiguin. Ođđa rádjastašuvdna boahtá sulaid 1,5 km dálá stašuvnnas oarjjás.
Seammá oktavuođas dálá rádjastašuvdna burgojuvvo.
Guovllus dahket plánenbargui gullevaš mihtidemiid ja eanavuođđodutkamiid. Daid, gean ovddu dahje
vuoigatvuođa ášši guoská, sáhttet buktit plánemii váikkuhan áššiid ovdan plánenbarggu áigge.
Plánaevttohusat buktojuvvojit ovdan álbmogii, áššeeaiggádiidda ja earáide áššis beroštuvvan
olbmuide čakčat 2018, sierra almmuhuvvon áigemuttus.
Lassidieđuid addet: Lappi EJB-guovddáš, prošeaktaoaivámuš Tomi Tiuraniemi, tel. 0295 037 262 ja
Ramboll Finland Oy, prošeaktaoaivámuš Seppo Parantala, tel. 040 8441 912.
Eanageaidnoláhka 16 § ja 27 §.
Roavvenjárggas 30.05.2018
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