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Kunnanhallitus

Kokousaika                        20.02.2017 klo 16:00-18.15
Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Jäsenet Jäsen 
 Jari Huotari, puheenjohtaja 
 Kari Akujärvi, I varapuheenjohtaja  
 Veikko Väänänen, II varapuheenjohtaja 
 Valtteri Huhtamella 
 Heli Portti  
 Maire Puikko 
 Eeva Harmanen
 Anne Tuovila 
 Timo Väisänen 

Muut  
 Pentti Tarvainen, vs. kunnanjohtaja, esitteli jä
 Anne-Marie Kalla, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
 päätösvaltaiseksi.

Asiat 43 - 60

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Veikko Väänänen ja Valtteri Huhtamella

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Jari Huotari Anne-Marie Kalla
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   6.3.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa 7.3.2017.

 Pentti Tarvainen
  hallintojohtaja
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43
Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat

KHALL Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden
 perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat

näh tä vil lä päätöksen tehneillä ja il moi tus asiat kokoushuoneessa.

 Tiedoksi:
 Johtoryhmän muistiot 3.2.2017 ja 10.2.2017
 Saamelaiskäräjien päätös 3.2.2017 valtionavustuksen maksaminen

saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 2017

 Aran ehdollinen varaus 3.2.2017 erityisryhmien investointiavustuksen
myöntämiseen ja vuokra-asuntojen perusparantamisen korko-

  tukilainaksi hyväksymiseen / Männikön Palvelukoti

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi

 1.  viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 51 §:n
      mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan

 2.  muut luetellut asiat.

Käsittely:
  Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriön 15.2.2017
 lähettämä kirje koskien Venäjän osallistuminen Inarijärven kalakantojen
 hoitoon.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   hallinto / asiakirjapalvelu
  Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
       puh. 0400 317 552 

  __________
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44
Kutsuja tilaisuuksiin

8/07.02.02.00/2017

KHALL Hallintojohtaja

 Luke on toimittanut kuntaan kutsun 22.3.2017 pidettävälle
madekeittolounaalle Luken Inarin toimipisteessä. Tilaisuuteen on ilmoitettu
alustavasti hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, kalatalouden
kehittämisrahaston hallituksen puheenjohtaja ja esittelijä. 

 Kutsut ja tilaisuuksien ohjelmat ovat ohessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää, että em. tilaisuuteen osallistuvat sinne ilmoitetut.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

Toimeksi:   hallinto / asiakirjapalvelu
Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
    puh. 0400 317 552 

__________
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45
Inarin kunnan edustajien nimeäminen Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään

69/07.02.02.00/2017

KHALL Hallintojohtaja

  Lapin liitto pyytää oheisella 13.2.2017 päiväämällään kirjeellään eri tahoja
nimeämään 3.3.2017 mennessä edustajansa  Pohjois-Lapin maakuntakaavan
ohjausryhmään. Inarin kuntaa pyydetään nimeämään 3+1 edustajaa.
Tarkoitus on, että kolme edustajista on luottamushenkilöitä ja yksi kunnan
virkamiesjohtoon kuuluva esim. kunnanjohtaja. Kaavoituksesta vastaava
(Inarissa tekninen johtaja) voi osallistua ohjausryhmän kokouksiin
asiantuntijana. Ainakin luottamushenkilöiden osalta tulee ottaa huomioon
tasa-arvon toteutuminen. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää nimetä Inarin kunnan edustajat Pohjois-Lapin

maakuntakaavan ohjausryhmään kunnanjohtajan ja kolme
luottamushenkilöedustajaa. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja päätti
valita edustajiksi kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja varajäseniksi
valtuuston puheenjohtajiston. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   hallinto / asiakirjapalvelu
  Tiedoksi:   Lapin liitto, nimetyt
  Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 

  __________
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46
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toukokuun 2017 loppuun

10/00.00.01.00/2015

KHALL Hallintojohtaja

  Valtuuston puheenjohtajaksi on valtuuston yksimielisesti 29.1.2015
kokouksessaan vlinnut Anu Avaskarin, I varapuheenjohtajaksi Toini
Sanilan ja II varapuheenjohtajaksi Marko Katajamaan. Valinnan
käsittelyotsikkona on ollut "Valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016". 

 Uusi kuntalaki  tuli voimaan 1.5.2015. Kuntalain 147 §:n 2 mom. mukaan
lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu
toukokuun 2017 loppuun. Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentti on
seuraava:

"Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta".

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston

puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 

  __________
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47
Ivalon asemakaavan muutos: Männiköntien liikennejärjestelyt

69/10.02.03/2016

TEKLTK § 18 Tekninen johtaja

 Asunto Oy Männiköntien hallituksen jäsenet ja osakkaat ovat esittäneet,
että Inarin kunta ryhtyy laatimaan kaavamuutosta uuden lyhyemmän
tieyhteyden avaamiseksi palvelukodilta Ivalontielle. Uusi tieyhteys tulisi
nykyisen kevyen liikenteen väylänkohdalle. Lisäksi Männiköntien
pohjoisosa välillä palvelukoti-Ivalontie muutettaisiin pihakaduksi. Esitys
ohessa. Ely-keskuksen lausunto esityksestä ohessa.

 Esityksestä on pyydetty kommenttia niiltä kiinteistön omistajilta, jotka
omistavat kiinteistön Männiköntien varressa välillä
Näveriniementie-Ivalontie. Asukaskysely ohessa. Määräaikaan 31.3.2016
saapui 2 kommenttia. Kommentit puoltavat kaavamuutoksen tekemistä.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ivalon asemakaavan muutoksen

Männiköntien vaikutusalueella esityksen mukaisesti.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 5 Tekninen johtaja

 Kaavoitus kuulutettiin vireille 8.6.2016. Valmisteluvaiheen kuuleminen on
ollut 30.8.2016 - 30.9.2016. 

 Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 26.10.2016 - 25.11.2016 välisen
ajan. Kuulutus ohessa. Kaavaehdotus ja kaavaselostus ohessa.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Lapin ELY-keskukselta, Lapin
liitolta, Saamelaismuseo Siidalta, Inarin kunnan ympäristöyksiköltä, Inarin
kunnan rakennusvalvonnalta. Tunturiverkko Oy:ltä ja Inarin Lapin Vesi
Oy:ltä. Lausunnon antoivat Lapin Ely-keskus, Lapinliitto,  Saamelaismuseo
Siida, Lausunnot ohessa. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei jätetty.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 
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  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Ohessa
 -  kuulutus
 -  kaavaehdotus ja -selostus
 -  kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

 Maire Puikko (intressijäävi)

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
 Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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48
Ivalon asemakaavan muuttaminen: Kirkkokujan alue

146/10.02.03/2016

TEKLTK § 17 Tekninen johtaja
liite 1
 Ivalon keskustan asemakaava entisen emäntäkoulun alueella on saanut

lainvoiman 18.11.2013. Kaavamuutoksessa muodostui kortteliin 154 
tonttinumerot 5 ja 6 kahteen kertaan. Lisäksi tekninen lautakunta on
18.11.2014 § 104 päättänyt muuttaa kortteliin 154 rajoittuvan kadun
nimeksi Jokipolku, mutta muutosta ei ole toteutettu. Päätös ohessa.

 Edellä olevat pienet asemakaavan tarkennukset edellyttävät asemakaavan
muutosta. Samalla on syytä tarkistaa korttelin 408 joen puoleisen rajan
paikka. Tonteille on olemassa kysyntää, mutta ostajaehdokkaat vierastavat
rantaan jäävän puistoalueen laajuutta. Lähtökohtaisesti puistokaistaletta on
vaadittu poistettavaksi ja toissijaisesti puitokaistaletta on toivottu
kavennettavaksi siten, että tontin omistaja hallitsisi jokinäkymää rajoittavaa
puustoa. Kartta liitteenä nro1.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää aloittaa asemakaavan muutoksen koskien

kortteleita 154 ja 408 sekä niihin liittyviä katu- ja lähivirkistysalueita.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 63 Tekninen johtaja
liite 3
 Kortteliin 408 kuuluvat tontit 1 ja 2 on myyty nykyisen kaavan mukaisena.

Kauppakirjassa ei ole ollut optiota kaavamuutoksesta. Tonttien ostajien
kanssa on solmittu erillinen sopimus, jonka mukaan he saavat hoitaa
rantapuistoa Inarin kunnan ohjauksessa saamatta kuitenkaan sulkea aluetta
muilta liikkujilta. Sopimukset ohessa.

 Edellä kuvatussa tilanteessa kaavamuutos on syytä rajata koskemaan vain
korttelia 154 ja siihen liittyvää Jokikujan katualuetta. Kartta liitteenä.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää, että kaavamuutosalue rajataan koskemaan

vain korttelia 154 ja siihen liittyvää Jokikujan katualuetta. 
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Käsittely:
 Maire Puikko jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon

ajaksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

 Pöytäkirjan tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 4 Tekninen johtaja

 Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) on
ollut 12.10. - 11.11.2016. 

 Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 23.11. - 23.12.2016.
 Asemakaavan muutoksella korttelin 154 tonttien numerointi muuttuu ja

Jokikuja -katu nimetään Jokipoluksi. Kaavaehdotus ja kaavaselostus
ohessa.

 Määräaikana ei saapunut yhtään lausuntoa tai muistutusta.  

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavamuutoksen kunnanhallituksen

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Ohessa
 -  kaavaehdotus ja -selostus

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
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      puh. 0400 692 363
  __________
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49
Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran muuttaminen kiinteistöpäällikön viraksi

51/01.01.00.01/2017

TEKLTK § 1 Tekninen johtaja

 Keväällä 2016 Tilapalvelu -liikelaitoksen ja Inarin Kiinteistöt Oy:n
välisessä kiinteistönhoitosopimuksessa järjesteltiin Inarin Kiinteistöt Oy:ltä
ostettavia kiinteistöhoitopalveluja siten, että palvelusopimuksen hinta aleni
186.000 €/vuosi. Järjestely edellytti, että kiinteistöpäällikkö-
rakennustarkastaja siirrettiin määräajaksi kokoaikaisesti kiinteistöpäällikön
tehtäviin. Samalla avoinna ollut apulaisrakennustarkastajan virka täytettiin
määräajaksi. 

 Henkilöstöjärjestely on ollut kunnan kustannusten kannalta neutraali
palvelusopimuksen hinnan alenemisen vuoksi.

 Vuoden talousarvion 2017 yhteydessä on päätetty henkilöstöjärjestelyn
vakinaistamisesta. 

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen

valtuustolle
 1. lakkautettavaksi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran,
 2. perustettavaksi kiinteistöpäällikön päävirka.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
 1.  lakkautettavaksi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran,
 2.  perustettavaksi kiinteistöpäällikön päävirka.

Käsittely:
Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.47-17.08. 

 Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
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 Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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50
Kunnanjohtajan irtisanoutuminen ja viran haettavaksi julistaminen / virkaa hakeneet /
haastattelut / valinta/virkavaalin vahvistaminen

320/01.01.01.01/2016

KHALL § 219 Hallintojohtaja

 Kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen on 16.8.2016 irtisanoutunut kunnanjohtajan
vi ras ta siten, että hänen virkasuhteensa viimeinen päivä on 31.10.2016. 
Kir je irtisanoutumisesta on ohessa.

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se,
jo ka valitsee viranhaltijan. Kunnanjohtajan on valinnut valtuusto. Vi ran hal-
ti jal la on oikeus irtisanoutua. Edellisen kunnanjohtajan irtisanoutuessa
v. 2014 eläkkeelle siirtymisen johdosta, irtisanoutuminen annettiin val tuus-
tol le tie dok si. 

 Hallintosäännön 33 §:n mukaan "Viran julistaa haettavaksi se, jonka teh tä-
vä nä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto
va lit see viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus". 

 Kuntalain 24 §:n 1 mom. mukaan "Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja
muu ta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai por-
mes ta ri. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja
on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Por-
mes ta ri na toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja."

 Kuntalain 24 §:n 2 mom. mukaan "Kunnanjohtaja voidaan valita joko tois-
tai sek si tai määräajaksi." Inarin kunnanjohtaja on valittu toistaiseksi. 

 Kunnanjohtajan valinta tapahtunee niin, että kunnanhallitus päättää antaa
kun nan joh ta jan irtisanoutumisen tiedoksi valtuustolle ja julistaa viran haet-
ta vak si esim. oheisella viranhakuilmoituksella. Jos viran kelpoisuusehtoja
pi det täi siin tarpeellisena muuttaa, niistä päättäminen kuuluu valtuustolle.
Ha ku ai kaa on oltava riittävästi, jotta hakuilmoitus saadaan julkaistuksi ai-
na kin Kuntalehdessä. Seuraava Kuntalehti, johon ilmoitus ehtii ilmestyy
15.9.2016. Edellisellä kerralla ilmoitus julkaistiin Inarilainen lehden lisäksi
La pin Kansassa ja Helsingin Sanomissa. Nyt uutena hakukanavana on kun-
ta re kry- pal ve lu. 

 Joissain kunnissa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa jo viran haettavaksi
ju lis ta mi ses ta lähtien. Toinen vaihtoehto on ottaa ulkopuolisen asiantuntijan
käyt tä mi nen esille haastattelujen jälkeen niin, että joistakin haastatelluista
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pyy de tään ulkopuolisen asiantuntijan arvio. 

 Hallintosäännön 14 §:n mukaan "Toimielin voi erityisestä syystä päättää, et-
tä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esit te lyä." Vuonna 2015 kunnanhallitus päätti näin tehdä ja kirjasi eri tyi sek-
si syyksi sen, että kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan
kun nan hal li tuk sen alaisuudessa. 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää, että

1. kunnanjohtajan valintaan liittyvät asiat käsitellään kunnanhallituksessa
kun nan hal li tuk sen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi ran hal ti-
jan esittelyä, koska kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on
suo raan kunnanhallituksen alaisuudessa

2. merkitsee tiedoksi ja antaa valtuustolle tiedoksi kunnanjohtajan ir ti sa-
nou tu mi sen

3. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi oheisella kuulutuksella, joka
jul kais taan ilmoitustaulun, ilmoituslehden, nettisivujen ja kuntarekryn
li säk si Kuntalehdessä ja Lapin Kansassa  

4. ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä harkitaan sen jälkeen, kun on sel-
vil lä virkaa hakeneet ja haastattelut on tehty

5. haastateltavaksi kutsuttavat päätetään kunnanhallituksessa
6. kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajat haastattelevat  harkintansa

mu kaan virkaa hakeneita, sihteerinä toimii hallintojohtaja.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:
 Jyrki Hyttinen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja pää tök-

sen teon ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan
ehdotuksen.

 Lehdissä ja Kuntarekryssä julkaistaan lyhenneilmoitus, joka jaettiin
ko kouk ses sa.

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle (kohta 2)
 Toimeksi:   hallinto-osasto
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
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  __________

KHALL § 263 Hallintojohtaja
Liite 6
  Virkaa määräaikaan mennessä on hakenut 26 henkilöä. Luettelo ha ki jois ta

on ohessa. Luetteloon on merkitty ne hakijat, jotka eivät täytä vi ran kel poi-
suus eh to ja (Aminoff, Haapakoski, Heikkinen, Härkönen, Inkinen, Ke rä nen,
Mä ke lä, Mäntykangas, Mörk, Niemelä, Nyberg, Similä, Vilmilä, von Ko-
now). Kaikenlainen kunnan palvelu (esim. opettajana) on tulkittu käytännön
ko ke muk sek si kunnallishallinnosta. Luettelo virkaa hakeneista on myös
pos ti tet tu kai kil le kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti asia ratkaistaan puheenjohtajan se-
los tuk sen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 Vuonna 2015 kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettiin kahdesti. Toinen
ha ku ajan jatkopäätös tehtiin ensimmäisten haastattelujen jälkeen. 

 Kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 2 mom. mukaan viran hakuaikaa voidaan
pe rus tel lus ta syystä jatkaa. Silloin on virkaa hakeneille ilmoitettava ote taan-
ko aikaisemmat hakemukset huomioon. Hakuajan jatkamista perusteltiin
sil lä, että täytettävänä on useita kunnanjohtajan virkoja, joihin mm. kaikki
haas ta tel ta vat ovat hakeneet.

 Jos viran täytössä edetään nyt virkaa hakeneista, kunnanhallitus olisi pää tet-
tä vä haastattelupäivästä ja haastatteluun kutsuttavista.

 Puheenjohtajan selostus:
 Puheenjohtajan selostus esitettiin kokouksessa.

 Käsittely:
 Todettiin, että Jukka Haapakoski on lähettänyt kuntaan 1.10. 2016 pyynnön

kel poi suus vaa ti muk sen täyttämisedellytyksen uudelleen tulkinnasta.  

 Todettiin, että Olli-Pekka Salminen on toimittanut 2.10.2016 kun nan hal li-
tuk sen puheenjohtajalle suostumuksen kunnanjohtajan virkaan. 

 Kunnallisen viranhaltijalain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan
va li ta suostumuksen mukaisesti sellainen henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja
jon ka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Salmisen kelpoisuudesta on esi tet-
ty selvitys edellisellä kunnanjohtajan hakukierroksella.   

 Jari Huotari ehdotti Kari Akujärven ja Tanja Sanilan kannattamana, että
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kun nan hal li tus päättää jatkaa hakuaikaa 31.10.2016 asti, jotta mahdollisesti
saa tai siin useampia kunnallishallinnon käytännön kokemusta omaavia ha ki-
joi ta. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon. 

 Veikko Väänänen ehdotti Timo Väisänen kannattamana, että hakua ei jat ke-
ta vaan haastatellaan. 

Koska oli tehty kaksi poikkeavaa kannatettua ehdotusta, 
puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin
toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat Huotarin ehdotusta, äänestävät "jaa", jos
"ei" voittaa, on Väänäsen ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hy väk-
syt tiin yksimielisesti. 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä: 5 jaa-ääntä, 3 ei-ääntä ja
1 tyhjä ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 6. 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Huotarin ehdotuksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus päätti Jari Huotarin ehdotuksen mukaisesti jatkaa hakuaikaa
31.10.2016 asti. Ilmoitus julkaistaan tavanomaisen ilmoituskäytännön li säk-
si 13.10.2016 ilmestyvässä Kuntalehdessä. 

 Kunnanhallituksen mielestä Jukka Haapakoski täyttää viran kel poi suus-
 eh dot. 

  Toimeksi:   hallintojohtaja
  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL § 299 Hallintojohtaja

  Ennen uuden hakuajan loppumista hakemuksensa ovat vetäneet pois Mari
Pa lo lah ti (9.10.2016), Timo Antikainen (21.10.2016) ja Pasi Näsänen
(26.10.2016). Heidät on poistettu hakijaluettelosta. 

 Hakijoista FL Ritva Heikkinen on viimeksi sähköpostillaan 5.10.2016 pyy-
tä nyt, että hänet katsottaisiin virkaan kelpoiseksi. Hänellä ei ole katsottu
ole van käytännön kokemusta kunnallishallinnosta. Hän toivoo, että hänen
työn sä innovaatiokeskus Tekesissä erityisesti kun tien ke hit tä mis toi men pi-
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tei den rahoitukseen liittyvissä asioissa katsottaisiin käy tän nön ko ke muk sek-
si kunnallishallinnossa. Hän ei ole työskennellyt pe rus kun nan eikä kun ta yh-
ty män palveluksessa. Hakijaluetteloon merkitty kelpoisuusarvio on oma kä-
si tyk se ni asiasta. 

 Hakuajan päättymiseen mennessä hakijoita on kaikkiaan 34. Luettelo ha ki-
jois ta ja arvio heidän muodollisesta kelpoisuudestaan on ohessa. Luettelo
ha ki jois ta on toimitettu 31.10.2016 kunnanhallituksen jäsenille ja val tuus-
ton puheenjohtajille.

 Kel poi suus eh dot täyttävien hakemukset toimitetaan kunnanhallituksen jä se-
nil le ja valtuuston puheenjohtajille sähköisesti. Kaikki hakemukset ovat
näh tä vil lä kokousasiakirjoissa. 

 Kunnanhallitus päättänee haastatteluun kutsuttavista ja haas tat te lu ajan koh-
das ta. Haastattelut voinevat olla aikaisintaan viikolla 46 esim. ma - ti 14. -
15.11. (aamupäivä) tai to - pe 17. - 18.11. (iltapäivä) 2016. Seuraava val-
tuus to on sovittu pidettäväksi 8.12.2016. Jos virkavaali on tarkoitus viedä
tä hän valtuustoon, kunnanhallituksen tulisi pitää kokous viimeistään
30.11.2016.

 Puheenjohtajan selostus:
  Puheenjohtaja ehdotti, että haastateltavaksi kutsutaan oikeustieteen maisteri

Juk ka Feodoroff, hallintotieteiden maisteri Toni K. Laine ja oikeustieteen
mais te ri Kari Kuusisto. Haastattelut pyritään järjestämään perjantaina
18.11.2016. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan selostuksen.

  Toimeksi:   vs. kunnanjohtaja
  Lisätietoja:   vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL § 325 Hallintojohtaja

  Kunnanhallitus on haastatellut 18.11.2016 Toni K. Lainetta, Jukka Feo do-
rof fia ja Kari Kuusistoa. Haastattelujen perusteella kunnanhallitus päättänee
esit tää kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta kun nan joh ta-
ja valittavaksi 8.12.2016 pidettävässä valtuustossa. 
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  Puheenjohtajan selostus:
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus esittää val-

tuus tol le valittavaksi Inarin kunnanjohtajaksi Toni K. Laineen. 

 Johtajasopimusta valmistelemaan valitaan valtuuston puheenjohtaja, kun-
nan hal li tuk sen puheenjohtaja ja vs. kunnanjohtaja. Joh ta ja so pi mus luon nos
lähetetään kunnanhallitukselle sähköpostitse ja siitä päätetään en nen
valintaa. 

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-
mit ta nut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja että vi ran-
hoi don alkuun sisältyy kuuden kuukauden koeaika. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan selostuksen ja
esittää val tuus tol le valittavaksi Inarin kunnanjohtajaksi Toni K. Laineen.
Vaali on eh dol li nen ja koeaika on kuusi kuukautta.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

VALT § 49 Ohessa yhteenveto hakijoista. 
Liite 3
 Kelpoisuusehdot täyttävien hakemukset ovat sähköisessä kokouksessa vä li-

leh den valtuusto alla. Kaikki hakemukset ovat nähtävillä ko kous asia kir jois-
sa. 

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle valittavaksi Inarin kunnanjohtajaksi

To ni K. Laineen. 

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-
mit ta nut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Vi ran hoi don
al kuun sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Käsittely:
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Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanhallitus on hyväksynyt tänään kun ta joh-
ta jan johtajasopimuksen, joka tulee valtuustoon myöhemmin. 

 Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi kunnanjohtajan vaalin, joka toi mi te-
taan lipuin. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Jaettavaan vaalilippuun
kir joi te taan yksi valittavaksi haluttavan nimi. Valituksi tulee se, joka saa yli
puo let annetuista äänistä. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöy tä-
kir jan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

 Toimitetussa vaalissa Toni K. Laine sai 19 ääntä, Jukka Feodoroff 4 ääntä,
Ma ri Palolahti 2 ääntä ja tyhjiä ääniä 2. 

 Puheenjohtaja totesi, että Toni K. Laine on saanut yli puolet annetuista ää-
nis tä, joten kunnanjohtajan virkaan on valittu Toni K. Laine.

 Matti Kyllönen ehdotti Timo Väisäsen kannattamana, että varalle valitaan
Juk ka Feodoroff. 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
  puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin
  toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:
  Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta, että varalle ei va-

li ta ketään äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat että varalle valitaan
hen ki lö, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

  Toimitetussa äänestyksessä annettiin 27 ääntä: 23 jaa-ääntä, 3 ei-ääntä ja
  1 tyhjä ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen, että varalle ei valita ketään.  

 Päätös:
Valtuusto valitsi Inarin kunnanjohtajaksi Toni K. Laineen.

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-
mit ta nut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Vi ran hoi don
al kuun sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

  Lisätietoja:  vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 

KHALL Hallintojohtaja

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta on saatu 7.2.2017 päivätty todistus
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siitä, että em. päätöksestä ei ole määräaikana jätetty valitusta. Toni K. Laine
on toimittanut 8.2.2017 hyväksyttävän lääkärinlausunnon
terveydentilastaan, Johtajasopimuksessa, jonka valtuusto käsittelee
16.3.3017 kokouksessaan, on sovittu alustavasti, että Laine ottaa viran
vastaan 15.3.2017, minkä hän on sähköpostillaan 7.2.2017 varmistanut.
Virkavaali voidaan siis vahvistaa. 

 Hallintosäännön 14 §:n mukaan "Toimielin voi erityisestä syystä päättää,
että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esittelyä". Kunnanjohtajan valinta on käsitelty puheenjohtajan selostuksen
pohjalta. 

Puheenjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää
 1. käsitellä virkavaalin vahvistamisen puheenjohtajan selostuksen pohjalta
 2. vahvistaa kunnanjohtaja Toni K. Laineen virkavaalin
 3. antaa kunnanhallituksen puheenjohtajalle oikeuden allekirjoittaa              

    virkamääräys Toni K. Laineelle Inarin kunnanjohtajan virkaan 15.3.3017 
    lukien toistaiseksi.

 4. todeta, että virkasuhteessa noudatetaan koeaikaa, joka loppuu 16.9.2017.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   hallinto / asiakirjapalvelu (virkamääräys)
Tiedoksi:   Toni K. Laine, Kunnan Taitoa Oy, 

   MedInari työterveyshuolto 
  Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 

  __________
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51
Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite / Rivitalotonttien varaaminen Ivalon, Inarin,
Saariselän ja Sevettijärven alueelle sekä vuokra-asuntojen rakentaminen/Sevettijärven ja
Näätämön taajamat

364/10.03.02/2016

KHALL § 250 Hallintojohtaja

  Vasemmiston valtuustoryhmä jätti 12.9.2016 oheisen valtuustoaloitteen,
jos sa esitetään, että kunta varaisi rivitalotontteja Ivalon, Inarin, Saariselän ja
Se vet ti jär ven alueelle sekä rakentaisi vuokra-asuntoja. Kunta ei ole moniin
vuo siin rakentanut itse vuokra-asuntoja vaan on antanut asuntojen tuot ta mi-
sen Inarin Vuokra-asunnot Oy:lle. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus pyytää aloitteesta

1. rivitalotonttien osalta teknisen osaston lausunnon
2. asuntojen tuottamisesta Inarin Vuokra-asunnot Oy:n lausunnon.

 Lausunnot on annettava viimeistään 28.11.2016. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen osasto (kohta 1),
   Inarin Vuokra-asunnot Oy (kohta 2)
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL § 17 Tekninen johtaja

 Inarin kunnalla on vapaana olevia rivitalotontteja Inarin, Ivalon ja Saa ri se-
län asemakaava-alueella. Kartat tyhjistä rivitalotonteista ovat ohessa. 
Li säk si Ivalon keskustassa on yksi asuntokerrostalotontti vapaana.

Hallintojohtaja

  Inarin Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tauno Vesterinen on antanut
asias ta 3.1.2017 oheisen lausunnon. Sen mukaan eniten asunnontarvetta ja
-ky syn tää on Ivalossa, jonne ollaan toteuttamassa pienkerrostaloa ja pe rus-
kor jaa mas sa 1 - 2 kohdetta. 

 Teknisen johtajan mukaan rivitalotontteja on kaava-alueilla. Sevettijärven
ja Näätämön taajamissa kunnalla ei ole rivitalotontteja.
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 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi annetut selvitykset
2. antaa teknisen osaston selvitettäväksi rivitalotonteiksi käyvät alu eet Se-

vet ti jär ven ja Näätämön taajamien alueella
3. todeta aloite loppuun käsitellyksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen osasto (kohta 2)
  Tiedoksi:   vasemmiston valtuustoryhmä, 

  Inarin Vuokra-asunnot Oy
  Lisätietoja:   vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL Tekninen johtaja

 Sevettijärven ja Näätämön alueet ovat normaaleja hajarakenteisia taajamia,
joissa ei ole maankäyttöä ohjaavaa kunnallista kaavaa. Sevettijärven
taajamassa ja Näätämön taajamassa Inarin kunnalla ei ole maanomistusta
lukuun ottamatta Sevettijärven koulukeskuksen aluetta. Selvityspyynnön
kohteissa merkittävä maanomistaja on valtio. Tekninen osasto on pyytänyt
Metsähallitukselta lausuntoa rivitalotonteiksi käyvistä alueista Sevettijärven
ja Näätämön taajamien alueilla. Lausunto ohessa. 

Hallintojohtaja
  Metsähallituksen lausunnossa todetaan, että molempien kylien tuntumassa

on useitakin rivitalotonteiksi sopivia kohteita ja että tarpeen tullen
tonttipaikka löytyy. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Tiedoksi:   Inarin vasemmiston valtuustoryhmä
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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52
Valtuustoaloite Lappispolan veneenlasku- ja nousupaikan kunnostamisesta

447/10.03.01.04/2016

KHALL § 343 Hallintojohtaja 

  Valtuustossa 10.11.2016 Suomen Keskustan valtuustoryhmä jätti oheisen
aloit teen Tolosessa olevan Lappispolan veneenlasku- ja nousupaikan kun-
nos ta mi ses ta. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta 28.2.2017 mennessä teknisen lau-

ta kun nan lausunnon ja mahdollisen esityksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen lautakunta
  Tiedoksi:   Keskustan valtuustoryhmä
  Lisätietoja:   vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

TEKLTK § 9 Tekninen johtaja

 Suomen Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 10.11.2016 val tuus to aloit-
teen, jossa esitetään, että Tolosessa Lappispolan veneenlasku- ja nou su paik-
ka kunnostetaan. Aloitteen mukaan sinne tarvitaan kyltti, parkkipaikka, wc
ja jätehuolto. Valtuustoaloite ohessa.

 Lappispolan veneenlaskupaikalle on olemassa normaali kunnassa käytössä
ole va osoitekyltti. Kuva ohessa.

 Pysäköintipaikkaa ei ole, eikä vessaa. Myöskään jätehuoltoa ei alueella ole
jär jes tet ty. Jätehuollon järjestäminen kuuluu Lapin Jätehuolto kun ta yh ty-
mäl le.

 Kutturan jätehuolto-ongelmasta on viety tieto kuntayhtymäkokoukselle.

 Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää
 1. Tekninen osasto selvittää maanomistajan (Metsähallitus) kanssa py sä-

köin ti alu een rakentamismahdollisuuden sekä mahdollisuuden sijoittaa
vessat py sä köin ti alu een yhteyteen,

 2.  merkitä edellä lausutun tietoon tulleeksi sekä esittää Lapin Jätehuolto 
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 kun ta yh ty mäl le, että Lappispolan veneenlaskuluiskan yhteyteen asen ne taan
 jätepiste.
 3. todeta aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen osasto, Lapin jätehuolto kuntayhtymä
  Tiedoksi:   Keskustan valtuustoryhmä
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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53
Valtuustoaloite Nanguniemen sataman ostamisesta ja veneiden talvisäilytystiloista

448/02.07.00/2016

KHALL § 342 Hallintojohtaja 

  Valtuustossa 10.11.2016 Suomen Keskustan valtuustoryhmä jätti oheisen
aloit teen Nanguniemen saaman ostamisesta. 

 Lisäksi aloitteessa esitetään veneiden talvisäilytystilojen osoittamista.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta 28.2.2017 mennessä teknisen lau-

ta kun nan lausunnon ja mahdollisen esityksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen lautakunta
  Tiedoksi:   Keskustan valtuustoryhmä
  Lisätietoja:   vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

TEKLTK § 8 Tekninen johtaja

 Suomen Keskustan Inarin valtuustoryhmä on esittänyt 10.11.2016 päi vä tyl-
lä valtuustoaloitteella, että Metsähallituksen kanssa neuvotellaan Nan gu nie-
men sataman ostosta Inarin kunnalle kiireellisesti. 

 Lisäksi Suomen Keskustan Inarin valtuustoryhmä esittää, että tal vi säi ly tys-
pai kat Veskoniemen veneille voitaisiin osoittaa Peuravuonosta.

 Valtuustoaloite ohessa.

 Valtuusto on 8.12.2016 § 51 on äänestänyt Toini Sanilan tekemästä ja Matti
Kyl lö sen kannattamasta ehdotuksesta, että talous- ja toimintasuunnitelman
2017 - 2019 painopisteisiin lisättäisiin Nanguniemen sataman ke hit tä mis-
suun ni tel man laatiminen. Äänestyksessä Toini Sanilan esitys kaatui äänin
18 - 9.

 Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää

1. että valtuuston äänestystuloksen perusteella valtuustoaloite ei anna ai-
het ta toimenpiteisiin,

2. Peuravuonon talvisäilytysalue on käsitelty satamaselvityksessä,
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3. todeta aloite loppuun käsitellyksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Tiedoksi:   Keskustan valtuustoryhmä
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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54
Valtuustoaloite yleisistä WC-tiloista

494/10.03.02/2016

KHALL § 363 Hallintojohtaja 

  Inarin vasemmisto ry:n valtuustoryhmä jätti valtuustossa 8.12.2016 oheinen
aloit teen yleisistä WC-tiloista Ivalon ja Saariselän alueelle. Aloitteessa esi-
te tään, että Ivalon ja Saariselän alueelle rakennettaisiin yleiset WC-tilat
mal li na Inarin yleiset WC-tilat, jotka kunta on tehnyt.  

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta 28.2.2017 mennessä teknisen lau-

ta kun nan lausunnon ja mahdollisen esityksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen lautakunta
  Tiedoksi:   Inarin vasemmiston valtuustoryhmä
  Lisätietoja:  vs. kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

TEKLTK § 7 Tekninen johtaja

 Tekninen osasto toteutti yleisö-WC:n  Inarin keskustaan kesällä 2016.
Ratkaisu perustui merikonttiin rakennettun wc-ratkaisuun, joka sisälsi
naisten ja miesten erilliset wc-tilat. Kontin hinta oli 12500 €. Lisäksi
konttiin tuli hankttavaksi vesi-, viemäri- ja sähköliittymä, joiden yhteisarvo
oli 4892,00 €. Perustukset maksoivat 3357,21 €. Sähkö- ja LVItyöt
maksoivat 4096,99 €. Kontin lähisiirto varastolta Inariin maksoi 873,56 €.
WC-tilan rakentamiskustannus oli yhteensä 25719,76 € + alv.

 Inarin WC-konttiin rakennettiin valeseinät, jotta kontti istuisi paremmin
keskustan maisemaan. Seinien suunnittelu maksoi 2050 € ja verhoilun
materiaalit 5373,45 € + alv.

 Inarin kontin rakentamiskustannukset olivat siten yhteensä 33143,21 € +
alv.

 Ivalossa julkisia wc-tiloja tarjoavat esimerkiksi marketit, jotka ovat auki klo
8.00-21.00. Saariselällä yleisön käytettävissä oleva wc löytyy mm. Siulasta
sekä hotelleista..
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 Ivaloon ja Saariselälle rakennettavien wc-konttien hinta tulisi olemaan
vastaavaa luokkaa. Ivalossa sjaintipaikka voisi olla kunnantalon
pysäköintialueen ja vt 4_n välinen puistikko ja Saariselällä sijoituspaikka
voisi olla Kiveliöntien varrella vt 4:n alikulkutunnelille menevän uran
reunassa.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle lausuntonaan, että teknisen

osaston budjetissa ei ole varauduttu yleisien wc-tilojen rakentamiseen tänä
vuonna. Mikäli valmistelussa olevasta päällystysohjelmasta jää määrärahoja
käyttämättä, asiaan voidaan palata myöhemmin syksyllä.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Mahdolliset wc-tilojen rakentamisesta Ivaloon ja Saariselälle jää teknisen
lautakunnan harkittavaksi ja ne käsitellään tarvittaessa talous- ja
toimintasuunnitelman yhteydessä. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Tiedoksi:   Inarin vasemmiston valtuustoryhmä, tekninen
  osasto

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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55
Inarin Luonnonystävät ry:n aloite Inarijärven rantametsistä

72/10.02.02/2017

KHALL Hallintojohtaja

  Inarin Luonnonystävät ry on jättänyt kuntaan 14.2.2017 oheisen aloitteen
Inarijärven rantametsistä. Aloitteessa he esittävät kunnanhallitukselle, että
Inarijärveen liittyvissä Ivalo- ja Inarijärven osayleiskaavoissa sekä Inarin
kirkonkylän kaavassa Inarijärven rantametsät merkitään kaavamerkinnällä,
joka kieltää metsänhakkuut.

 Aloite on toimitettu tekniselle osastolla ja teknisen johtajan mukaan aloite
käsitellään kaavoituksen yhteydessä. Inarijärven osayleiskaava on tarkoitus
käsitellä 6.3.2017 kunnanhallituksessa ja 16.3.2017 pidettävässä
valtuustossa. 

 Kuntalain 23 §:n mukaan mm. kunnassa toimivalla yhteisöllä on oikeus
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on
ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää käsitellä aloitteen kaavoituksen yhteydessä ja

ilmoittaa tämän aloitteen tekijälle. 

Käsittely:
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.47-17.08. 
 Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
 Kunnanhallitus päättää käsitellä aloitteen kaavoituksen yhteydessä ja

ilmoittaa tämän aloitteen tekijälle. Lisäksi kunnanhallitus esittää
valmisteltavaksi Inarijärven rantametsät säilyttävän kaavamerkinnän-ja
määräyksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen osasto
  Tiedoksi:   Inarin Luonnonystävät ry
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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56
Viestintäpajan kehittämissuunitelma 2017 - 2019

77/12.05.05/2017

KHALL Hallintojohtaja

  Nuorisosihteeri Seppo Körkkö on toimittanut 13.2.2017 kunnanhallitukselle
oheisen Juho Niskasen laatiman Inarin kunnan viestintäpajan arviointi ja
kehittämissuunnitelma 2017-2019 seuraavalla saatekirjeellä:

"Viestintäpajalla on ollut kunnanhallituksen hyväksymä kehittämis-
 suunnitelma vuosille 2014 – 2016.
 Uutta kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017 – 2019 ryhdyttiin laatimaan

keväällä 2016. Työ on tehty osana opinnäytetyönä, ja sitä on ohjannut
yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opiskelija Juho Niskanen Ivalosta.
Kehittämissuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet viestintäpajan
toiminnanohjaaja, työvalmentaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä
nuorisosihteeri ja loppuvaiheessa nuorisotakuutyöryhmän puheenjohtaja.

 Viestintäpajan ohjausryhmänä toimiva ja kunnanhallituksen asettama
nuorisotakuutyöryhmä on käsitellyt uuden kehittämissuunnitelman
laadintaa kokouksissaan 12.5.2016 (Toivoniemi) ja 2.11.2016 (Ivalo) sekä
käynyt oman lopullisen käsittelynsä Ivalossa 19.1.2017.
Nuorisotakuutyöryhmä on lähettänyt kehittämissuunnitelman sekä sen
pohjalta kootut tiivistetyt toimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen
käsittelyyn ja edelleen sieltä lausunnolle ainakin sivistyslautakuntaan,
sosiaali- ja terveyslautakuntaan, nuorisovaltuustolle sekä Radio Inaria
koskeviin asioihin liittyen Inarin Paikallisradioyhdistykselle."

 Kehittämissuunitelman laajempi versio löytyy sähköisestä kokouksesta.

 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja suunnitelman laatija Juho Niskanen
tulevat esittelemään suunnitelmaa kokouksen alussa. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää pyytää suunnitelmasta sivistyslautakunnan, sosiaali-

ja terveyslautakunnan, nuorisovaltuuston sekä Radio Inaria koskevilta osin
Inarin Paikallisradioyhdistyksen lausunnot 31.3.2017 mennessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja viestintäpajan kehittämissuunnitelman

laatija Juho Niskanen olivat  paikalla asiantuntijana klo 16.04 - 16 .46.
Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 



Inarin kunta Esityslista 4/2017 34

Kunnanhallitus 20.02.2017

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta
   nuorisovaltuusto, Inarin Paikallisradioyhdistys ry
  Lisätietoja:   nuorisosihteeri Seppo Körkkö 
    puh. 0400 313 532 
 _________
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57
Luvaton Husky-tarha kunnan maalla/oikaisuvaatimus

9/10.03.00.14/2017

KHALL § 20 Tekninen johtaja
Liite 1
 Riutulassa Inarin kunnan omistamalle maalle Leirikeskus 148-402-1-30 on

sak sa lai nen Anna Catarina Mueller perustanut luvatta husky-tarhan. Kartta
liit tee nä 1 ja kuva ohessa. 

 Asia tuli ilmi kun Riutula-Tirro alueelta tuli yhteydenottoja, joissa ker rot-
tiin, että yrittäjän koirat ovat irrallaan porojen aitauksien lähettyvillä. Kes-
kus te luis sa selvisi, että yrittäjä on tosiasiassa jo rakentanut koiratarhan kun-
nan maalle. Yrittäjälle ilmoitettiin välittömästi, että hänen tulee poistua alu-
eel ta tai hakea toiminnalleen lupa. Sähköposti 18.11.2016 ohessa.

 Lisäksi Anna Catarina Muellerille annettiin kunnanvirastolla ohessa oleva
kir jal li nen kehoitus siirtyä pois kunnan omistamalta maalta.

 Samaan aikaan kunnaneläinlääkäri oli vaatinut yrittäjää rakentamaan koi ril-
le asianmukaiset kopit 12.12.2016 mennessä. Kunnaneläinlääkäri ilmoitti
21.12.2016, että yrittäjä on rakentanut vaatimuksen mukaiset tilat koirille,
ei kä heidän puolestaan ole asiaan huomauttamista. Tämä kaikki on ta pah tu-
nut luvatta kunnan maalla.

 Yrittäjälle annettu kehoitus poistua alueelta on toimitettu poliisille. Poliisi
lu pa si vauhdittaa lähtöä, mutta poliisin kehoituksesta huolimatta hus ky-tar-
haa ei ole purettu. Poliisi on antanut menettelyohjeen, jonka mukaan tar hal-
le tulee antaa kir jal li ses ti määräaika, johon mennessä tarhan tulee olla pu-
ret tu. Määräajan jäl keen kunnalla on oikeus purkaa leiri ja pitää tavarat
pant ti na pur ku kus tan nuk sis ta.

 Kunnaneläinlääkärin mukaan jos alue päätetään purkaa ja koirat ovat jää-
mäs sä heitteille, niille löytyy ostajia.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää, että

1. Anna Catarina Muellerin on purettava husky-tarha ja poistuttava alu eel-
ta 31.1.2017 mennessä

2. mikäli husky-tarhaa ja siihen liittyviä rakenteita ei ole purettu mää rä päi-
vään mennessä, kunta purkaa alueen ja puretut tarvikkeet ja tavarat voi
lu nas taa purkukustannuksia vastaan tekniseltä osastolta

3. mikäli koirille ei löydy eläinsuojelulainsäädännön mukaisia tiloja, koirat
myy dään omistajan lukuun tarhalle, joka pystyy tarjoamaan koirille so-
vel tu vat tilat

4. luvattomasta leiriytymisestä peritään korvausta haitasta ja vahingosta
100 euroa kuukaudessa al kaen 1.9.2016.
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:n toimitusjohtaja Mika Suomaa
oli paikalla kuultavana klo 16.07-16.40. Kokous keskeytettiin kuulemisen
ajak si. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen johtaja
 Tiedoksi:  tekninen osasto
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________

KHALL § 41 Hallintojohtaja

  Anna Catarina Muellerin puolesta varatuomari Jouni Vihervalli on
toimittanut kuntaan 30.1.2017 oheisen oikaisuvaatimuksen, jossa mm.
vaaditaan asiaa toimenpidekieltoon ja Muellerin kuulemista. Asiassa ollaan
valmistelemassa sopimusta, jossa Mueller sitoutuu siirtymään alueelta pois
sovittavassa ajassa ja maksamaan käyvän korvauksen luvattta
käyttöönottamastaan alueesta. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää oikaisuvaatimuksen johdosta
 1. keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon
 2. pyytää teknistä johtajaa valmistelemaan asiaan niin, että                            

    oikaisuvaatimus ja mahdollinen sopimus voidaan käsitellä 20.2.2017 tai  
    tätä seuraavassa kunnanhallituksessa.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen johtaja
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
 __________
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KHALL Tekninen johtaja

 Varatuomari Sami Tervehauta on laatinut sopimusluonnoksen, joka
voitaisiin esittää sovintoesityksenä Anna Catarina Muellerin asianajajalle.
Sopimusluonnos ohessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää, 
 1. että asia voidaan tehdä sopimus ohessa olevan sopimusluonnoksen           

    pohjalta. Sopimusluonnokseen voidaan tehdä neuvottelun tuloksena         
    pieniä tarkentavia korjauksia. 

 2.  valtuuttaa varatuomari Sami Tervahaudan allekirjoittamaan sopimuksen
     Inarin kunnan puolesta.

 3.  hylätä oikaisuvaatimuksen.

Käsittely:
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.47-17.08. 
 Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Muellerilta ei ole saatu vastausta sovintoesitykseen.

 Muutettu  päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja siirtää asian muilta
osin seuraavaan kokoukseen ( 6.3.)

Päätös:
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun

päätösehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen johtaja
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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58
Satamapalveluiden kehittäminen

328/10.03.01.04.00/2015

TEKLTK § 21 Tekninen johtaja
liite 2
 Sataman pelveluiden kehittämisestä on tullut yksilöimättömiä esityksiä

vuosien saatossa. Tekninen osasto on lähettänyt oheisen asiakaskyselyn
venepaikan haltijoille satamapalvelujen kehittämistarpeesta. Määräaikaan
mennessä saapui 28 vastausta. Vastaukset ohessa.

 Vastauksista 13 kappaletta kohdistui Inarin satamaan, 6 kpl Veskoniemen
satamaan, 5 kpl Nellimin satamaan ja 4 kpl Koppelon satamaan.
Vastauksissa oli myös useampia satamia koskevia kannanottoja.

 Useassa esityksessä toivottiin 'laiturisähköä' ja lastauslaituria sille varattuun
käyttöön. Polttoaineen jakelupiste oli monessa esityksessä toiveena. 

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta merkitsee esitykset tietoon tulleeksi. Seuraavaan

lautakuntaan laaditaan ehdotus kesällä 2016 satamiin kohdistuvista
toimenpiteistä.

Käsittely:
 Lautakunta keskusteli satamatoiminnan kehittämisen periaatteista. 

 Marko Katajamaa esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
satamien vuokraamista yksityisisille toimijoille. Esitystä kannattivat Ari
Seipiharju, Eeva Harmanen, Ritva Hirvelä ja Maire Puikko.

 Kari Tammela esitti, että asiaa ei viedä kunnanhallituksen käsittelyyn.
 Tammelan esitystä ei kannatettu.

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,
puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa
nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat
esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "Jaa", jos "ei" voittaa on Marko
Katajamaan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin
yksimielisesti. 

  Äänestyksessä annettiin 8 ääntä: 3 "jaa" ääntä ja 5 "ei" ääntä. 
  Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. 

  Päätös:
  Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Marko Katajamaan ehdotuksen. 
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 Kari Tammela pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 016 - 687 207. 

  __________

KHALL § 121 Hallintojohtaja
Liite 1
  Ohessa

 asiakaskysely Inarin kunnan ylläpitämien satamien kehittämiseksi
 yhteenveto kyselyn vastauksista ja vastaukset (29 kpl)
 teknisen lautakunnan 12.4.2016 § 21 äänestysluettelo. 

 Määräajan jälkeen on saapunut yksi vastaus joka on jaettu teknisen
 lautakunnan kokouksessa ja on nyt liitetty muihin vastauksiin.

 Kunnanhallitus on 21.12.2015 § 441 päättänyt ostaa Veskoniemen sataman
ke hit tä mis tä silmällä pitäen Pikkuvaara-nimisen tilan 148 000 euron kaup-
pa hin nal la edellyttäen, että maanmyyntituloa kertyy kuluvana vuonna riit tä-
vän paljon tai että valtuusto myöntää maanostoon erillisen määräraha.
Kaup pa on tehty 8.4.2016. Maa-alueen käytöstä ei ole tehty tarkempaa
suun ni tel maa. Tällainen tulisi tehdä ennen kuin ryhdytään teknisen lau ta-
kun nan esittämiin toimiin. Teknisen lautakunnan esittämän vuokrauksen
käy tän nön toteutus olisi myös hyvä selvittää. 

 Satamien käyttöä tulisi muutoinkin selvittää esim. siitä näkökulmasta, mi-
ten niissä turvataan ammattikalastajien tarvitsemat laituripalvelut. Nyt Ves-
ko nie mes sä ei ole osoittaa mahdollisille uusille ammattikalastajille lai tu ri-
paik ko ja. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen
2.2. pyytää tekniseltä osastolta alustavan satamien kehittämissuunnitelman;

suun ni tel man tulee sisältää ainakin selvitys uuden ostetun maa-alueen
käy tös tä ja selvityksen kuluvana vuonna satamiin kohdistettavista toi-
men pi teis tä, selvityksen siitä, miten teknisen lautakunnan esittämä
vuok raus toteutetaan ja miten ammattikalastajille voidaan osoittaa am-
ma tin har joit ta mi sen edellyttämät laiturit

3. käsitellä teknisen lautakunnan vuokrausesityksen sen jälkeen, kun em.
ke hit tä mis suun ni tel ma ja selvitys toimenpiteistä on saatu.

 Käsittely:
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 Timo Väisänen ehdotti Veikko Väänäsen kannattamana, että ehdotuksen
kohta 2 muutetaan muotoon "Kunnanhallitus päättää pyytää tekniseltä
osastolta alustavan satamien kehittämissuunnitelman; suunnitelman tulee
sisältää ainakin selvitys uuden ostetun maa-alueen käytöstä ja selvityksen
kuluvana vuonna satamiin kohdistettavista toimenpiteistä" ja ehdotuksen
kohta 3 poistetaan kokonaan.

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin
toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos
"ei" voittaa, on Väisäsen ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti. 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä: 6 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen osasto
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________

KHALL § 197 Tekninen johtaja

 Inarin ja Veskoniemen satamien nykytilasta ovat reittimestari Teemu
Mikkola ja valtuutettu Veikko Väänänen tehneet katselmuksen 16.6.2016.
Muistio katselmuksesta ohessa.

 Inarin satama.

Inarin satamassa ollut vesi-WC poistui käytöstä keväällä 2016 johtuen
jäähileaseman järjestelyistä. Tilalle tuotiin ulkohuussi. Inarin vesi-WC on
ollut alussa avoinna, mutta ilkivallan ja matkailuautojen takia WC on
ilmeisesti suljettu. WC-tiloihin pääsi lukitsemisen jälkeen jäähileaseman
avaimella, mutta jäähileaseman lukkojärjestelmän uusimisen jälkeen
WC-tiloihin ovat päässeet vain ne, jotka olivat säilyttäneet vanhan
jäähileaseman avaimen. Venepaikkojen porttien avaimilla WC-tiloihin ei
ole päässyt. Avoimet WC-tilat ovat osoittautuneet ongelmalliseksi, koska
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ne vetävän puoleensa matkailuautoja. Matkailuautot tukkivat sataman
pysäköintialueet. Jatkossa yksi vaihtoehto on rakentaa wc-tilat, joihin
pääsee vain mobiilimaksun kautta kuten jäähileasemaankin tänä päivänä.

 Inarin satamaa käyttää tällä hetkellä muutama kokopäiväinen
ammattikalastaja. Kalastajilla on normaali venepaikka satamassa. 

 Inarin satamassa sähköä on kysynyt yksi venepaikanhaltija. Vastaavassa
tilanteessa pelastustoimi on ottanut käyttösähkönsä rakennuksesta pitkällä
jatkojohdolla.

 Lammen aukaisemiseksi ja rakentamiseksi pienvenesatamaksi on olemassa
mitoitussuunnitelma. Mitoitussuunnitelma ohessa.  Hankkeen
toteuttamiseen ei ole vielä ollut tarvetta, mutta luo mahdollisuuden kehittää
aluetta joustavasti. Satamatoiminnan sijoittaminen lammen alueelle siirtäisi
pysäköintipainetta entiselle talvisäilytysalueelle.

Veskoniemen satama

 Veskoniemen sataman suurin ongelma on ollut talvisäilytysalueen ja
pysäköintialueen ahtaus. Satama-alueella säilytetään veneitä ja
venetrailereita ympäri vuoden, jolloin sataman käyttäjille ei löydy tarpeeksi
pysäköintitilaa. Aluetta kuormittavat myös vierailijat, jotka eivät ole
venepaikan haltijoita. 

 Veskoniemen satamalle on 24.7.2014 myönnetty ympäristölupa, joka sallii
alueelle 100 venepaikkaa, mikä mahdollistaa n. 30 uuden venepaikan
sijoittamisen alueelle.  Mittava sataman laajentaminen edellyttää uutta
ympäristölupaa tai sopimusta vesialueen omistajan kanssa. Vesialueen
omistaa Veskoniemen osakaskunta. Veskoniemen osakaskunnan hallituksen
kanssa on ollut yksimielisyys siitä, että nykyisen luvan mukainen
venepaikkamäärä voidaan sijoittaa alueelle.

 Satama-alueella on pieni talvisäilytysalue, joka nykyisessä muodossaan
pienentää sataman pysäköintialuetta ja venepaikkojen lisääminen pahentaa
pysäköintiongelmaa. 

 Inarin kunta on ostanut talvella 2016 satama-alueeseen lisäaluetta n. 11 ha.
Alueelle on mahdollista rakentaa talvisäilytysaluetta, loma-asutusta ja
pysyvää asutusta. Taaja-asutusmaisen rakentamisen osoittaminen alueelle
edellyttää asemakaavaa. Asemakaavassa  tulee ratkaista alueen vesi- ja
jätevesihuolto yhdessä Inarin Lapin Vesi Oy:n kanssa. Asemakaavoitus
todennäköisesti edellyttää keskitettyä vesihuoltojärjestelmää, jossa
joudutaan ratkaisemaan mistä puhdasvesi on saatavissa ja miten jätevedet
alueella käsitellään.  

 Kesällä 2016 laaditaan alueelle asemakaavan edellyttämä pohjakartta ja
luonto- ja argeologiset selvitykset vastaisen asemakaavoituksen
nopeuttamiseksi.
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 Kunnan ostama lisäalue mahdollistaa mittavan talvisäilytysalueen
rakentamisen. Talvisäilytysalue pienentää olennaisesti rakentamiseen
osoitettavan alueen pinta-alaa, koska talvisäilytysalue laskee
asumisviihtyvyyttä näköetäisyydellä olevilta tonteilta. Maankäytöllisesti
alueen hyödyntäminen rakentamisessa ja talvisäilytysalueena muodostavat
vastakkaiset maankäyttötarpeet, jotka sortavat toinen toistaan. Jos alueesta
halutaan viihtyisä asuntoalue, talvisäilytystä ei alueella tulisi sallia
ollenkaan. Jos alueella sallitaan talvisäilytys, rakentamisalue pienenee
olennaisesti, koska talvisäilytysalueen ja asumisalueen väliin tulee jättää
riittävästi näkösuojaa. 

 Veskoniemen sataman kehittämisen kannalta tärkeintä on määrittää sataman
tavoitteellinen venepaikkamäärä suunnittelun pohjaksi. Sijoitettava
venepaikkamäärä määrittelee laitureiden määrän ja sijoittumisen sekä
tarvittavan pysäköintialueen laajuuden sekä mahdollisesti
talvisäilytysalueen laajuuden. Tällä hetkellä luvan mukainen
venepaikkamäärä on 100 venepaikkaa, joista n. 30 on vielä toteutumatta.

 Mikäli Veskoniemestä hankittu lisäalue halutaan taloudellisesti hyödyntää
maksimaalisesti, talvisäilytysalue tulisi siirtää Nanguniemen sataman ja/tai
Peuravuonon sahan alueelle. 

 Veskoniemen kalahallia käyttävät useat ammattikalastajat. Kalastajat ovat
pääsääntöisesti vuokranneet venepaikat laitureista lukuun ottamatta sellaisia
kalastajia, jotka eivät tarvitse pysyvää laituripaikkaa. Veskoniemen
kalasataman ongelma on, että pelastusviranomainen ja vapaaehtoinen
järvipelastusseura pitävät veneitään lastauslaiturissa, mikä haittaa
merkittävästi lastauslaiturin käyttöä siihen toimintaan, johon laituri on
alunperin tarkoitettu.

Kesän 2016 investoinnit

 Inarin satama

 Inarin satamaan on tuotu ulkohuussi sen jälkeen kun paljastui, että vesi-WC
on poistettu käytöstä. Mikäli satamaan muodostuu kysyntää laituripaikoista,
satamaan on mahdollista lisätä lisää laitureita tai ottaa satama-alueella oleva
lampi pienvenesatamaksi.

 Kalatalousrahasto on uudistanut jäähileaseman siten, että jäätä on
mahdollista saada mobiilikertamaksulla.

 Inarin satamassa on mahdollista saada sähköä päärakennuksesta.

 Veskoniemen satama
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 Veskoniemen osakaskunnan kanssa on neuvoteltu lisävesialueesta, joka
mahdollistaisi nykyisen luvan mukaisen venepaikkamäärän hyödyntämisen.
Osakaskunta on kokouksessaan hyväksynyt lisävesialueen vuokrauksen
periaatteet, mutta sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta lupa
laituripaikkojen lisäämiseksi on saatu. Lisävenepaikkoja rakennetaan lisää
oheisen suunnitelman mukaisesti kesäkuun aikana. Suunnitelma ohessa.

 Nykyisen luvan ylittävästä venepaikkamäärästä osakaskunta haluaa
kunnollisen suunnitelman jatkokeskustelujen pohjaksi. Sataman
jatkosuunnittelun kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää tehdä poliittinen
ratkaisu sataman tavoitemitoituksesta, jota suunnittelulla ryhdytään
ratkaisemaan. Tavoitemitoituksen selvittyä suunnittelu voidaan aloittaa
välittömästi.

 Sataman ulkohuussit siirretään sivummalle. Jätevesien puhdistusta
tehostetaan ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti (kalatalousrahasto).

 Veskoniemen satamassa on mahdollista saada sähköä.
 Sataman pysäköintialuetta laajennetaan nykyiselle talvisäilytysalueelle.

 Nanguniemen satama

 Rikkoontuneet laiturit korjataan alkukesällä 2016.

Satamien vuokraaminen yksityisille toimijoille

 Alueilla, joissa  satamayrittämisellä on perinteitä, pienvenesatamia
ylläpitävät veneseurat ja yksityiset henkilöt. Vuokrasopimusmalli ohessa.

 Inarin alueella kysyntää satamatoiminnan vuokraamiseksi tai ostamiseksi on
vähän, mutta Inarin satamasta on ollut muutamia yhteydenotto, joskaan ne
eivät ole johtaneet vielä varsinaiseen esitykseen. Mikäli kunta päättää
ulkoistaa satamatoiminnan yksityiselle tahtotila tulisi julkistaa ja
vuokralaista tulisi etsiä määrätietoisesti. Vuokrauspäätös ei kuitenkaan saisi
kuihduttaa satamien kuntapohjaista kehittämistä. 

 Satamien ulosvuokrauksen vaihtoehtoina ovat hoito- ja kunnossapidon
ulkoistaminen esimerkiksi paikalliselle toimijalle, kylätoimikunnalle tai
seuralle tai jatkaminen nykyisellä kuntavetoisella järjestelmällä.

Ammattikalastajien tarpeet

 Kalatalousrahasto on perinteisesti ollut linkki kalastajien ja kunnan
päättäjien välillä. Aikaisemmin kalatalousrahasto myös suunnittelutti ja
toteutti erilaisia hankkeita, joiden tavoitteena oli ammattikalastuksen
edellytysten parantaminen. Kalatalousrahaston käytettävissä olevien varojen
supistuessa olisi hyvä pohtia mikä toimintamalli valitaan jatkossa
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hankkeiden totetuttamiseksi. Käytännössä on osoittautunut hyväksi
sivistystoimen ja teknisen toimen välillä oleva ulkoliikuntapaikkoja
koskeva malli, jossa liikuntatoimi määrittää tarpeet, tekninen toimi laatii
tarvittaessa suunnitelmat ja kustannusarvion ja liikuntatoimi hankkiin
toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen (omarahoitusosuus, avustukset yms).
Tekninen osasto toteuttaa hankkeen tarvittaessa.

 Satamien osalta (pois lukien kalahallit) menettely voisi olla, että
kalatalousrahasto määrittelee tarpeet, tekninen osasto laatii suunnitelmat ja
alustavan kustannusarvion. Rahoituksesta vastaisi
kalatalousrahasto/kunnanhallitus/Nordica (eu-tuet). 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä on kuultavana kokouksessa.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää:
 1.  merkitä alustavan kehittämissuunnitelman tiedoksi,
 2.  käynnistää Veskoniemen sataman ja lisäalueen asemakaavoituksen,
 3.  että Veskoniemen sataman tavoitemitoitus on 150 venepaikkaa.
 4.  että satamia ei aktiivisesti tarjota vuokralle. Mahdolliset vuokraukset      

     käsitellään tapauskohtaisesti.
 5. että kalahallin edessä olevan lastauslaiturin itäreuna tulee säilyttää            

    vapaana lastausta ja tilapäistä kiinnittymistä varten.
 6. että Veskoniemen sataman talvisäilytys ratkaistaan laadittavassa               

    asemakaavassa. Asemakaavan hyväksymiseen asti talvisäilytys on            
    Veskoniemen satama-alueella kielletty.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
 Arto Leppälä oli kuultavana klo 16.05-16.58. Kokous keskeytettiin

kuulemisen ajaksi. 

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
  3.  että Veskoniemen sataman tavoitemitoitus on 250 venepaikkaa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
ehdotuksen muutoksen 1-5 kohdista.

 Kunnanhallitus päätti
 1.  merkitä alustavan kehittämissuunnitelman tiedoksi;
 2.  käynnistää Veskoniemen sataman ja lisäalueen asemakaavoituksen;
 3.  että Veskoniemen sataman tavoitemitoitus on 250 venepaikkaa;
 4.  että satamia ei aktiivisesti tarjota vuokralle. Mahdolliset vuokraukset      



Inarin kunta Esityslista 4/2017 45

Tekninen lautakunta § 21 12.04.2016
Kunnanhallitus § 121 02.05.2016
Kunnanhallitus § 197 04.07.2016
Tekninen lautakunta § 64 27.09.2016
Tekninen lautakunta § 6 31.01.2017
Kunnanhallitus 20.02.2017

      käsitellään tapauskohtaisesti;
 5.  että kalahallin edessä olevan lastauslaiturin itäreuna tulee säilyttää           

     vapaana lastausta ja tilapäistä kiinnittymistä varten;
 6.  että Veskoniemen sataman talvisäilytys sijoitetaan uudelle ostetulle         

     alueelle;
 7.  tekninen toimi tekee myös Nellimin sataman kehittämisestä selvitykset. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen osasto 
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________

TEKLTK § 64 Tekninen johtaja
liite 4
 Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy on laatinut alustavan ehdotuksen

Veskoniemen sataman kehittämiseksi kunnanhallituksen tavoitteiden
mukaisiksi. Alustava suunnitelma liitteenä.

 Suunnitelmassa uloimmat laiturit muodostavat aallonmurtajan ja
aallonmurtajien ulkosyrjä muodostaa asiointi-/lastauslaiturin. Samalla
aallonmurtajat muodostavat satamasta suljetun alueen, josta mahdolliset
roskat eivät leviä ympäristöönsä.

 Hanke on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

 Hankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea EU-tukea siltä osin, kun
kysymys on kaupallisen kalastuksen tukemisesta. Alustavan kyselyn
mukaan talvisäilytysalueen ja pysäköintialueen rakentamiseen tukea on
vaikea saada.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman Veskoniemen sataman

kehittämisen pohjaksi. Ehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ja siitä
pyydetään Veskoniemen osakaskunnan lausunto.

Osastopäällikön muutettu ehdotus:
 Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn alustavan suunnitelman

Veskoniemen sataman kehittämisen pohjaksi. Ehdotus laitetaan julkisesti
nähtäville ja siitä pyydetään Veskoniemen osakaskunnan lausunto.
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Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön muutetun

ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 6 Tekninen johtaja

 Veskoniemen osakaskunta ei ole antanut suunnitelmasta lausuntoa, mutta
Veskonimen osakaskunnalle on esitelty alustavaa suunnitelmaa 9.12.2016.
Kokouspalautteen perusteella tarve Veskoniemen sataman kehittämiseksi
on olemassa, mutta Veskoniemen rannan loma-asukkaat eivät pitäneet
pitkiä laitureita toivottavina, koska ne rajaavat järvinäkymiä heidän
tonteiltaan. Veskoniemen osakaskunnan tapaamisen perusteella laiturien
sijoitussuunnitelmaa on kehitetty siten, että Veskoniemen rannan
loma-asukkaiden näkymät eivät sulkeutuisi, ehkä jopa paranisivat.
Suunnitelma on lähetty kommentoitavaksi osakaskunnan puheenjohtajalle.
Lisäksi suunnitelmasta on pyydetty kommentti kunnan sataman ja
Ruotsalaisten ylläpitämän sataman välissä olevilta kolmelta loma-asunnon
omistajalta.

 Kunnavaltuusto päätti 8.12.2016 talousarvion hyväksymispäätöksessään,
että Veskoniemen, Nellimin ja Inarin satamiin laaditaan
kehittämissuunnitelmat. Inarin kunnan satamaselvitys/Veskoniemen,
Nellimin ja Inarin satamien kehittämissuunnitelma ohessa. 

 Kehittämissuunnitelmassa esitettyjen kehittämisperiaatteiden
hyväksymisellä on kiire, koska valtuusto on päättänyt myöntää määrärahan
Veskoniemen sataman kehittämiseksi ja Nellimin sataman kehittämisessä
on suunniteltu käytettävän Nellimin tien rakentamisessa mahdollisesti
syntyviä ylijäämämassoja. Nellimin tien rakentaminen käynnistynee
syksyllä 2017.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanhallituksen

hyväksyttäväksi Inarin kunnan satamaselvitys/Veskoniemen, Nellimin ja
Inarin satamien kehittämissuunnitelman.

Käsittely:
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Maire Puikko saapui kokoukseen ennen tämän

pykälän käsittelyä ja päätöksentekoa.
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Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   tekninen osasto
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363

  __________
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59
Kaavoituskatsaus vuodelle 2017

36/10.02.07/2017

TEKLTK § 3 Tekninen johtaja

 Teknisessä osastossa on valmistunut kaavoituskatsaus vuodelle 2017. 
 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, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja
toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä
edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. 

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen tietoon tulleeksi ja

esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL Ohessa kaavoituskatsaus 2017.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen tiedoksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________
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Poikkeamislupahakemus: Anna Siivikko ja Hannu Karjalainen

47/10.03.00.01/2017

KHALL Tekninen johtaja
Liite 1

Rakennushanke

 Anna Siivikko ja Hannu Karjalainen hakevat poikkeamislupaa tilalle
Jokiranta I 148-408-1-23 rakentaakseen 60 k-m² suuruisen
lomarakennuksen ja 15 m² suuruisen ulkosaunan. Kartta liitteenä 1.

Rakennuskielto tai rajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ran-
ta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman
ase ma kaa vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti
mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi-
sen perusteena. 

Asian esittely

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka on rakentamaton ja se sijaitsee
Nellimjoen rannalla. 

Tilalle on myönnetty Lapin elinkeino- ja ympäristökeskuksen päätöksellä
30.10.2013 poikkeamislupa 80 k-m² suuruisen lomarakennuksen ja 15 m²
suuruisen saunarakennuksen rakentamiseksi. Päätöksen voimassaoloaika on
päättynyt 30.10.2015. Päätös ohessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä
ha ke muk ses ta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla
an ne tus ta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä,
määräyksestä, kiel los ta tai muusta rajoituksesta.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden
käytön muul le järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saa vut ta mis ta; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
mer kit tä viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä
ra ken ta mi se na ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa
teollisuus- tai sa ta ma-alu eek si osoitetulle jo rakennetulle alueelle. 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä
eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suun nit-
te lu tar ve alu eel la
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Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-
kea mis pää tös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poik kea mis-
pää tök ses sä määrätä ehtoja poikkeamiselle. 
Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poik-
kea mis pää tös tä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla
enin tään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kui ten-
kin enintään viisi vuotta. 

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toi mi tet ta-
va poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muis-
tu tuk sen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa
muis tu tuk ses sa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen
jäl jen nös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.
En sim mäi nen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille al le kir joit-
ta neil le.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-
kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Päätöksen perustelut

Rakentamisen edellytykset on Lapin Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus selvittänyt kattavasti 30.10.2013 antamassaan päätöksessä.
Päätöksen antopäivän jälkeen rakennuspaikan ympäristössä ei ole
tapahtunut sellaista rakentamista, joka antaisi aihetta arvioida 30.10.2013
annetun päätöksen perusteita.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mu kai-
ses ti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-
pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen
ra ken nus toi men pi tei siin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava ra-
ken nus lu pa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.
Poik kea mis pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-
vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-
jaa mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava.

   _ _ _

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-
keen.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   hallinto / asiakirjapalvelu
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________
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