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JOHDANTO - Mikä kaavoituskatsaus? 
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa 

ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.  Kaavoituskatsauksessa 

esitellään lyhyesti kaavoitushankkeita sekä muita maankäytön suunnittelun ajankohtaisia asioita.  

Kaavoituskatsauksesta saat tietoa omista osallistumismahdollisuuksistasi. Kuntalaiset ja muut osalliset voi-

vat osallistua ja vaikuttaa kaava-suunnitteluun kaavan vireille tulosta lähtien. Osallistumis- ja vuoro-

vaikutusmahdollisuudet järjestetään kunkin kaavoitushankkeen merkittävyyden kannalta sopivalla tavalla. 

Menettely on kirjattu kaavoituksen alussa laadittuun osallistumis- ja arviointi-suunnitelmaan.  

Vuoden aikana tulee usein ilmi myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet kaavoituskatsausta laa-

dittaessa. Kaikkien kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuulutuksella paikallislehti Inarilai-

sessa sekä kunnan ilmoitustaululla. 

Näiden lisäksi ajankohtaista tietoa kaavahankkeista löytyy Inarin kunnan sivuilta osoitteessa 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/tekniset-palvelut/kaavoitus 

Voimassa olevat kaavat ovat nähtävissä määräyksineen Inarin kunnan sivuilta http://inari.karttatiimi.fi/ 

 

 

 

 

 

Lisätietoa kaava-asioissa: 

Kaavoitusinsinööri 

Pekka Junttila  

pekka.junttila@inari.fi 

Kaavasuunnittelija  

Venla Jomppanen  

venla.jomppanen@inari.fi  

Suunnitteluavustaja 

Päivi Semenoff  

paivi.semenoff@inari.fi 
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ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU-

JÄRJESTELMÄ - Asteittain tarkentuva suunnittelu 

 

Kaavoitusta ohjaavat valtioneuvoston hyväksy-

mät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja 

maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Maankäy-

tön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on 

tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset 

kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat 

yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

Valtioneuvosto uudisti valtakunnalliset alueiden-

käyttötavoitteet 14.12.2017. Valtioneuvoston 

päätös tulee voimaan 1.4.2018. Alueidenkäyttö-

tavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja 

liikenteen päästöjä, turvataan luonnon moni-

muotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä 

parannetaan elinkeinojen uudistumismahdolli-

suuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuu-

toksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttö-tavoitteet (VAT) tulee 

ottaa huomioon ja niitä tulee edistää maakunnan 

suunnittelussa, kunnan kaavoituksessa ja valtion 

viranomaisten toiminnassa. 

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista koko kun-

nan alueella. Se sisältää määräyksiä lupamenet-

telystä ja ohjaa rakentamistapaa hyvän asuin- ja 

elinympäristön turvaamiseksi. Inarin kunnan 

rakennusjärjestys on tullut voimaan 5.8.2014. 

Rakennusjärjestys löytyy Inarin kunnan verk-

kosivuilta: 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/tekniset-

palvelut/rakennustarkastus/rakennusjarjestys 
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KAAVOITUSTA ERI TASOILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma, 

jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntara-

kenteen suuntaviivat ja periaatteet. Maakunta-

kaavassa käsitellään koko maakuntaa ja seutu-

kuntia koskevia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-

töä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomi-

oon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja 

katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan 

toteuttamista. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy 
maakunnan liitto. 
YLEISKAAVA 

Yleiskaava tai osayleiskaava on kunnan toimesta 

laadittu maankäytön suunnitelma, joka voidaan 

laatia sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan erilai-

sena. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan 

ohjata joko alueiden suunnittelua tai suoraan 

rakentamista, esimerkiksi ranta- tai kyläalueilla. 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutetta-

essa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 

toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta. 

ASEMAKAAVA 

Asemakaava yleiskaavaan pohjautuva yksityiskoh-

tainen suunnitelma sellaisille alueille, joiden ra-

kentamisen ja muun maankäytön yksityiskohtai-

nen järjestäminen on tarpeellista. Inarin kunnassa 

asemakaava-alueita on Ivalossa, Inarissa ja Saa-

riselällä. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. 

RANTA-ASEMAKAAVA 

Ranta-asemakaava on maakunta- tai yleiskaavaan 

pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma pääasi-

assa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-

alueelle. Ranta-asemakaava on ainoa maanomis-

tajan toimesta laadittu asemakaava

Maakuntakaava 

Ranta-asemakaava 

Asemakaava 

Yleiskaava 
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KAAVOITUSPROSESSIN PÄÄPIIRTEET 

ALOITUSVAIHE 

VALMISTELUVAIHE 

EHDOTUSVAIHE 

KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

VOIMAANTULO 

• Aloite kaavan laatimiseksi. 

• Osallistumis- ja arviointisuunni-

telman (OAS) laadinta. 

• Vireilletulosta kuuluttaminen. 

• OAS nähtäville. 

• Yksityishenkilö tai yhteisö voi teh-
dä aloitteen kaavan laatimiseksi. • Kunta päättää kaavan laatimisesta 

tai muuttamisesta. 

• Tarpeellisten selvitysten laatimi-
nen ja vaikutusten arviointi. 

• Kaavaehdotuksesta voi laatia kirjal-

lisen muistutuksen 

• Yleiskaavan ja asemakaavan hy-

väksyy kunnanvaltuusto.  

MRL 52 § 

• Kaava astuu voimaan valitusajan (30pv) päätyttyä kuulutuksella 

• Mikäli kaavasta on valitettu, kaava astuu voimaan oikeuskäsittelyn jälkeen, jos valitus hylätään. 

• Päätös kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta. 

• Kaavaehdotus asetetaan uudes-

taan nähtäville, mikäli kaavaa on 

olennaisesti muutettu. MRA 32 § 

• Kaavaluonnoksesta voi esittää 

mielipiteensä suullisesti tai kirjalli-

sesti. 

• Laaditaan vastine lausuntoihin ja 
muistutuksiin 

• Kaikki, joita kaava koskee voivat 

esittää mielipiteensä kaavoituk-

sesta kirjallisesti tai suullisesti. 

• Kaavaehdotuksesta pyydetään lain 

vaatimat ja muut tarpeelliset lau-

sunnot. MRL 62 §, MRA 20 §, 28 § 

• Ehdotus asetetaan yleisesti nähtä-

ville vähintään 30 pv. 

• Luonnoksesta saadun palautteen 

pohjalta laaditaan kaavaehdotus. 

• Viranomaisneuvottelu tarvittaes-

sa. MRL 66 §, MRA 26 § 

• Hyväksytystä kaavasta voi valittaa 

Pohjois-Suomen hallinto-

oikeuteen. MRL 188 § 

• Vastaus muistutuksen tehneille 

lähetetään sitä pyytäneille. 

• Tiedottaminen voimaan tulleesta kaavasta.  MRL 200 § MRA 93 § 

SUUNNITTELU PÄÄTÖKSENTEKO OSALLISTUMINEN 

• Kaavaluonnoksen valmistelu ja 

valmisteluvaiheen aineiston aset-
taminen nähtäville. 
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MITEN SEURATA KAAVOITUSTA? 
- Osallistuminen sallittua! 
 

Maankäyttöä suunnitellaan niin, 

että osallisilla ja muilla alueesta 

kiinnostuneilla on mahdollisuus 

saada tietoa suunnitelmista. Kaa-

voituksen edetessä siihen voi osal-

listua ja vaikuttaa eri tavoilla. Kaa-

voituksen etenemisestä kuulute-

taan Inarilaisessa ja internetissä. 

Kuulutukset ovat nähtävillä kunnan 

virallisella ilmoitustaululla.  Kuulu-

tusten tarkoitus on tavoittaa kaavaa 

koskevat osalliset ja aiheesta kiin-

nostuneet mielipiteen esittämistä 

varten luonnos- ja ehdotusvaiheis-

sa. Osallisille lähetetään tietoa 

myös kirjeitse. Varsinainen kaava-

kartta ja – selostus sekä mahdolli-

nen valmisteluaineisto ovat nähtä-

villä Inarin kunnan teknisellä osas-

tolla. 

Aloitus- ja valmisteluvaiheessa 

voit kertoa mielipiteesi osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelmasta ja 

kaavaluonnoksesta soittamalla, 

sähköpostitse tai tapaamalla. Voit 

myös lähettää mielipiteesi kunnan 

kirjaamoon. Jokainen mielipide 

kirjataan aina osaksi kaavan valmis-

teluasiakirjoja.  

Ehdotusvaiheessa voit esittää kir-

jallisen muistutuksen kaavan näh-

tävilläoloaikana. Muistutukseen 

laaditaan aina vastine. 

Kun kaava on hyväksytty, ei sen 

sisältöön voi vaikuttaa muutoin 

kuin valittamalla kaavasta Pohjois-

Suomen hallinto-oikeuteen. 

1 
Aloitusvaihe 

Laaditaan 
OSALLISTUMIS- JA 

ARVIONTISUUNNITELMA 
(OAS) 

Kaava vireille ja OAS nähtävil-
le ja kommentoitavaksi. 

3 
Ehdotusvaihe 

Huomioidaan annetut 
mielipiteet ja  

lausunnot, laaditaan  
KAAVAEHDOTUS. 

Päätös ehdotuksen 
asettamisesta yleisesti 
nähtäville ja kommen-

toitavaksi. 

  
Voimaantulo 

Kaava saa lainvoiman, 
mikäli siitä ei valiteta  
hallinto-oikeuteen tai  
hallinto-oikeus hylkää  

valituksen. 

2 
Valmisteluvaihe 

Selvityksiä, luonnostelmia, 
vaikutusten arviointia,  

laaditaan  
KAAVALUONNOS 

Luonnos nähtäville ja  
kommentoitavaksi 

Kaava vireille ja OAS nähtävil-
le ja kommentoitavaksi. 

4 
Hyväksymisvaihe 

Laaditaan vastineet  
muistutuksiin ja lausuntoihin 
sekä tarkennetaan tarvittaes-

sa kaavaehdotusta. 
Jos kaavaa muutetaan  

olennaisesti laitetaan kaava  
uudelleen yleisesti nähtäville. 
 

Päätös ehdotuksen 

Mielipiteet 

OAS:sista! 

Mielipiteet kaava-

luonnoksesta! 

Valitusmahdollisuus 

päätöksestä! 

Lausunnot ja muistutuk-

set kaavaehdotuksesta! 
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LAINVOIMAN VUONNA 2017 SAANEET 

KAAVAT - Valmista tuli! 

 
 

Kaunispään asemakaavan muutos:  

Tarpoma ja siihen liittyvä retkeily- ja 

ulkoilualue 

- Valtuusto hyväksyi kaavan 10.11.2016 § 44. 

- Lainvoimainen 3.1.2017. 

 

 

 
 

 

Ivalon asemakaavan muutos: 

Kortteli 154 ja kadun nimi 

- Valtuusto hyväksyi kaavan 16.3.2017 § 10. 

- Lainvoimainen 8.5.2017. 

 
 

Ivalon asemakaavan muutos:  

Männiköntien liikennejärjestelyt  

- Valtuusto hyväksyi kaavan 16.3.2017 § 9 

- Lainvoimainen 8.5.2017. 

 

 

 
Kaunispään asemakaavan muutos:  

Kiveliöntien ympäristö 

- Valtuusto hyväksyi kaavan 18.5.2017 § 15. 

- Lainvoimainen 28.8.2017.  

8
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YLEISKAAVAKOHTEET 2018  
- Vireillä olevat kaavoitukset

 

Inarijärven osayleiskaava 

Valtuusto hyväksyi kaavan 16.3.2017 § 8. 

Valtuuston päätöksestä valitettiin  

Pohjois-Suomen hallinto 

oikeuteen. 

 

Kunnanhallitus 5.6.2017:  

Lausunto valituksista, 

täytäntöönpanon keskeyttäminen 

 eräiltä osin ja kaavan 

määrääminen voimaan muilta osin. 

→ Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 24.8.2017: 

Täytäntöönpano kielletään, kunnes valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivalon alueen yleiskaava: Osa-alueet 1- 3 

Kaavaneuvottelu 12.5.2017 Lapin ELY-keskuksessa. 

Jatkossa:  

→ Selvitykset  - esittely – kaavaneuvottelu. 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito.  
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INARIN KIRKONKYLÄ 

ASEMAKAAVAKOHTEET 2018 
Karttoihin on merkitty vireillä olevat tai vireille tulevat kaavoitukset punaisella värillä. Vuonna 2017 lain-

voiman saaneet kaavat ovat vihreällä.  

Lisätietoja vireillä olevista kaavoituksista: 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/tekniset-palvelut/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/asemakaavat.html 
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IVALO 

11 
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SAARISELKÄ 

12
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ASEMAKAAVAKOHTEET 2018 
- Vireillä olevat kaavoitukset 
 

 

Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus:  
Rajankangas 

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 3.5. -2.6.2017. 

Jatkossa:  

→ Rajavartioston alueen tarkennukset. 

→ Hyväksymismenettely. 

 

 

 

 

 

 

 Ivalon asemakaavan muutos:  
3, 4, 403 ja 404 ja niihin liittyvät puisto- ja 
katualueet sekä kevyen liikenteen väylät  
(Terveyskeskus) 

Valmisteluaineisto  oli yleisesti nähtävillä 

16.11.– 16.12.2016. 

Tekninen lautakunta 4.4.2017:  Suunnittelualuetta 

laajennetaan koskemaan myös kortteleita 403 ja 404. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito. 

 

 

 

 

Puhakanmutkan teollisuusalueen 
laajentaminen 

Jatkossa: 

→ Selvitysten teko. 

→ Valmisteluaineiston nähtävilläpito. 
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Ivalon asemakaavan muutos ja laajennus: 
Eteläpää 

Ehdotusta hiottu lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito 

 

 

 

 

 

Kaunispään asemakaavan muutos:  
Luttorinne 

Jatkossa: 

→ Lisäselvitysten teko. 

 

 

 

 

 

 

Kaunispään asemakaavan muutos: 
Etelärinne II, korttelit 214, 215 ja 220 ja VR-
alue 

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 1.11. – 1.12.2017. 

Tekninen lautakunta 12.12.2017. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito. 

 

 

 

 

Kaunispään asemakaavan muutos:  
Etelärinne II, kerrosluvut 

Jatkossa: 

→ Valmisteluvaiheen kuuleminen. 
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Kaunispään asemakaavan laajennus:  
Varastoalue 

Valmisteluaineisto oli yleisesti nähtävillä 

 21.6. – 21.7.2017. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen laatiminen. 

 

 

 

 

 

 

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos: 
Korttelit 79 ja 80 sekä niitä ympäröivä kiin-
teistö 148-402-97-0 

Valmisteluaineisto oli yleisesti nähtävillä  

15.2. – 17.3.2017. 

Tekninen lautakunta 12.12.2017. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito. 

 

 

 

 

Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos: 
Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen 

Valmisteluaineisto oli yleisesti nähtävillä 20.9. – 20 

10.2017. 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen nähtävilläpito. 
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RANTA-ASEMAKAAVAKOHTEET 2018 
- Vireillä olevat kaavoitukset 

 

 

Mielganjargan ranta-asemakaavan 
muutos 

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä  

1.1. – 10.2.2017 

Jatkossa: 

→ Vastineet muistutuksiin. 

→ Hyväksymismenettelyyn. 

 

 

 

Sarmilompolon ranta-asemakaavoitus 

Jatkossa: 

→ Valmisteluaineiston nähtävilläpito 

 

 

 

 

Nellimvuono- Vuopajan ranta-
asemakaavan muutos 

Jatkossa: 

→ Kaavaehdotuksen laatiminen, 

 nähtävilläpito. 

Hirviniemen ranta-asemakaavoitus 

Kunnanhallitus 2.10.2017 

Kaavoitus kuulutettiin vireille 15.11.2017. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 

yleisesti nähtäville 15.11.2017. 

Jatkossa: 

→ Viranomaisneuvottelu. 

→ Valmisteluaineiston nähtävilläpito. 
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VIREILLE TULEVAT KAAVOITUKSET  

- Uusia hankkeita! 
- - Kaunispään asemakaavan muutos: Kortteli 

345 

Kunnanhallitus 18.4.2016 § 109 

- Inarin asemakaavan muutos: Kittilän ratsutie 

Tekninen lautakunta 5.9.2017 

- Ivalon asemakaavan muutos: Korttelit 28 sekä 

kortteliin rajoittuva kevyen liikenteen väylä 

Tekninen lautakunta 5.9.2017 

- Mellanaavan asemakaavoitus 

Tekninen lautakunta 5.9.2017 

- Ivalon asemakaavan muutos: Männiköntien 

katualue ja korttelit 65 ja 74 

Tekninen lautakunta 5.9.2017 

- Ivalon asemakaavatarkastelu Sudenpolun 

ympäristössä 

Tekninen lautakunta 5.9.2017 

- Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos: 

Saviojantie, Jokelantie ja Jomppasenpolku se-

kä niihin liittyvät EV, LT ja AO-alueet 

Tekninen lautakunta 10.10.2017 

- Ivalon asemakaavan muutos: Korttelit 13 -15 

Tekninen lautakunta 10.10.2017 

- Nelliminnuonon-Vuopajan ranta-

asemakaavan muutos 

Tekninen lautakunta 12.12.2017 

- Nellimin palstoitussuunnitelma 

Kunnanhallitus 23.1.2017 

 

INARIN KUNNAN AJANTASAISET KAAVAT 

KARTTAPALVELUSSA 
Inarin kunnan ajantasaisiin asema- ja ranta-asemakaavoihin on mahdollista tutustua kunnan karttapalvelus-

sa osoitteessa http://inari.karttatiimi.fi/ 

 Kaavamääräykset ja eri karttatasot 

löytyvät täältä! 
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LAPIN LIITTO - Maakuntakaavoitus 
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maa-

kuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan 

kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Lapissa maakuntakaavan laatimisesta vastaa Lapin liitto. 

Pohjois-Lapin maakuntakaava koskee Inarin, Utsjoen ja Sodankylän kuntia. Maakuntakaava on vahvistettu 

valtioneuvostossa 27.12.2007. Pohjois-Lapin maakuntakaava löytyy Lapin liiton sivuilta osoitteesta 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus/pohjoislapin_maakuntakaava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 

Maakuntakaava kuulutettiin vireille ja osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

2.5.2017. 

Rovaniemen ja itä-lapin maakuntakaava 

Natura-alueita korvaavista alueista on tehty sel-

vitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poik-

keamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran 

allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennus-

ta. 

Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laadi-

tut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä 

esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan 

28.11.2016. 

Kemi – Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.2.2017 

osittaisen kumoamisen vahvistamista koskevasta 

asiasta. 

18
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YLEIS- JA ASEMAKAAVAT 1.1.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEMAKAAVAT 
� Inarin kirkonkylän asemakaava 

� Kaunispään asemakaava 

� Kiilopään asemakaava 

� Ivalon asemakaava 

- Puhakanmutka 

- Pikkupetsamo 

- Sylvenvaara 

 

YLEISKAAVAT 
� Nellimin yleiskaava 31.5.1984 

� Saariselän yleiskaava 15.1.1992 

� Saariselän yleiskaava alue I 11.3.2004 oik. vaik. 

� Saariselän yleiskaava alue II 23.6.2004 oik. vaik. 

� Keväjärven yleiskaava 17.9.1992 

� Inarijärven yleiskaava 1.3.1996 oik. vaik. 

� Ivalon alueen yleiskaava 16.9.2010 oik. vaik. 

� Saariselän yleiskaava 10.11.2011, khall 16.4.2012 oik. vaik. 

� Ukonjärven yleiskaava 13.12.2013 oik. vaik. 

Ukonjärven yleiskaava 
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RANTA-ASEMAKAAVAT 1.1.2018 
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1.Nanguniemi 
     - Ämmänhiekka 6.5.1981 
     - Menesvaara 6.2.1985 
     - Kortteli 36  27.2.1986 
2. Laanioja 24.8.1981 
3. Laanila 23.9.1974 
4. Hangasoja 23.9.1974 
5. Kakslauttanen 23.9.1974 
6. Sulkusjärvi 15.6.1990 
7. Kaakkuriniemi 13.6.1986 
8. Paltokangas 29.12.1992 
9. Kesäkotamaa 12.5.1993 
10. Nuottamajärvi 25.2.1993 
11. Mahlattinuora 25.2.1993 
12. Hiiriniemi 27.5.1994 
 

13. Mielgnjarga 21.8.1995 
14. Peuravuono 4.9.1995 
15. Nellimö 9.7.1998 
16. Nilijärvi-Rautaperäjärvi 21.8.1998 
17. Mukkajärvi 27.8.1998 
18. Varpuniemi 26.10.1998 
19. Kankiniemi 4.11.1999 
20. Riutula 21.7.2000 
21. Seulavaara 22.2.2001 
       -voimaan 13.12.2001 
22. Solojärven Ahkioniemi 12.12.2002 
23. Illestijoensuu 5.11.2003 
24. Nellimövuonon Vuopaja 5.11.2003 
25. Siikajärvi-Saarijärvi 26.10.2006 
26. Rahajärvi 28.2.2013 
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INARIN KUNNAN VAPAAT ASUINTONTIT 
1.1.2018 
Inarin kunnan vapaat teollisuus-, rivitalo-, kerrostalo- ja liiketontit löytyvät osoitteesta: 

http://www.inari.fi/fi/palvelut/tekniset-palvelut/ivalon-ja-inarin-tontit 

INARIN KIRKONKYLÄN ALUE 
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IVALON ALUE 

2222
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MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 
2017 
Päätökset ovat luettavissa Inarin kunnan sivuilta www.inari.fi 
 

Valtuusto 
26.9.2017 § 59   Inarin kirkonkylän tieympäristön parantaminen  

 

Kunnanhallitus 
9.1.2017 § 18  Tienvarsien ja puistoalueiden siistiminen 

23.1.2017 § 30  Nellimin kylän asemakaavoittaminen 

20.2.2017 § 51 Rivitalotonttien varaaminen Ivalon, Inarin, Saariselän ja Sevettijärven  

alueelle sekä vuokra-asuntojen rakentaminen/Sevettijärven ja Näätämön 

taajamat 

20.2.2017 § 55 Inarijärven rantametsät 

20.2.2017 § 58 Satamapalvelujen kehittäminen 

6.3.2017 § 71 Lausunto pohjavesialueiden luokitusmuutoksista Inarin kunnassa 

20.3.2017 § 85 Leikkikentän rakentaminen Nellimiin 

3.4.2017 § 106 Lausunto Mt 969 Nellimintien tiesuunnitelmasta 

18.4.2017 § 131 Inarijärven rantametsien käyttö 

5.6.2017 § 204 Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita  

koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi 

23.10.2017 § 360 Inarin kunnan lausunto Lappi-sopimus – Lapin maakuntaohjelmasta  

2018 – 2021 

23.10.2017 § 363 Nopeusrajoituksen laajentaminen Inarin kirkonkylällä 

6.11.2017 § 380 Suojeluohjelmien ja alueiden päivittäminen 

18.12.2017 § 419 Leikkikentän rakentaminen Törmäseen 

18.12.2017 § 427 Saariselkä, pulkkarinteen valaistus 

 

Tekninen lautakunta 
31.1.2017 § 10 Tien nimeäminen: Arvonrannantie 
21.2.2017 § 21 Kadun nimeäminen: Venevalkamantie 
4.4.2017 § 26 Veskoniemen kalasataman suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen 

4.4.2017 § 29 Kesäretkeilyreitin rakentaminen Ivalo - Akupää - Kurupää - Raja-Joosepintie 

4.4.2017 § 31 Kiilopään asemakaavan katujen nimeäminen: Rajalatu, Luppolatu,  
Konstanlatu ja Lepolatu 

6.6.2017 § 41 Veskoniemen kalasataman rakentaminen 

5.9.2017 § 57 Männiköntien liittymien suunnitemaehdotuksen hyväksyminen 

5.9.2017 § 58 Jokelantien kaavakadun suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen 

5.9.2017 § 59 Puustellintien kevyenliikenteenväylän muutosuunnitelmaehdotuksen  

hyväksyminen 

5.9.2017 § 65 Haja-asutusalueen tien nimeäminen: Niemeläntie 

5.9.2017 § 66 Haja-asutusalueen tien nimeäminen: Eemintie 
10.10.2017 § 81 Leikkikentän ja yleisövessan sijoittaminen Inarin kirkonkylällä 

10.10.2017 § 82 Yksityisen tien nimeäminen: Keinolahdentie 
12.12.2017 § 88 Jänkkätie ja Kuokkamaantie kaavakatujen suunnitelmaehdotuksen  

nähtäville asettaminen 

12.12.2017 § 89 Seitapolun ja Vahtamantien välisen kevyenliikenteen väylän  

suunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen 

12.12.2017 § 94 Yksityisen tien nimeäminen: Paloseläntie, Haukkavaaran metsätie  
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YHTEYSTIEDOT 
Teknisen toimen ylin päättävä elin on tekninen lautakunta, jonka toimialaan kuuluvat: 

� Asemakaavoitus ja ympäristön suunnittelu  

� Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimiminen rakennusvalvontaviranomaisena 

� Maa-aineslain mukaiset tehtävät  

� Liikenneväylien, katujen, torien, puistojen, reittien yms. valvonta, hoito ja    

rakentaminen sekä yksityistieasiat  

� Tilapalvelut -liikelaitos  

� Romuajoneuvolain mukaiset tehtävät  

 

 

 

Teknisen osaston yhteystiedot: 

 
Tekninen johtaja  

Arto Leppälä 
0400 692 363 

  

Hallintosihteeri 

Leila Passi  
0400 674 546 

 

Toimistosihteeri 

Pirjo Kotikangas 

0400 984 670  

       

Kaavoitusinsinööri 

Pekka Junttila 
 0400 967 637 

 (maanantai – keski-

viikko) 

 

Kaavasuunnittelija  

Venla Jomppanen 
040 625 3823 

 

Suunnitteluavustaja 
Päivi Semenoff  

0400 738 995 

 

Mittausinsinööri 

Mika Roininen 
0400 943 534 

 

Maanrakennusmestari 

Kari Aalto 
 0400 622 639 

 

Reittimestari  

Teemu Mikkola  
0400 174 837 

 

Rakennustarkastaja  

Vesa Pietikäinen 
040 7705 173 

 

Tilapalvelut –  
liikelaitos 
Kiinteistöpäällikkö 

Erkka Tervo  
0400 398 253 

 

Osoite:  

Inarin kunta 

Piiskuntie 2 

99800 IVALO 

 

 

Puhelinvaihde 

p. +358 40 188 7111 

avoinna arkisin 8-15  

Faksi 

f. +358 16 662 628 

 

Virastoaika: 

Arkisin klo 

 9:00 - 15:00. 

 Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@inari.fi 

 


