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Ptk:n tarkastus 

 

EPÄVIRALLINEN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

Valtuusto 
 

Kokousaika 22.04.2021 klo 14:00 - 16:37 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, etäyhteysmahdollisuus 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. 

  

 Poissa oli valtuutetut Hannu Alenius, Aleksi Kinnunen, Pekka Pekkala ja 

Tapani Pennanen joiden tilalla oli varavaltuutetut Kari Knuutila, Pekka 

Roinesalo ja Ensio Mäntykangas. 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Mari Palolahti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja, etäyhteydellä 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja, etäyhteydellä 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

  

Asiat 11 - 16 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Allekirjoitukset ? 
 sähköpostitse  sähköpostitse 

 Riitta Näkkäläjärvi  Kalle Kuhmonen  

 

Pöytäkirjan nähtävänä 

pitäminen Pöytäkirja on viety 30.4.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 

osoitteeseen www.inari.fi. 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Valtuusto 
 

Kokousaika  22.04.2021 klo 14:00 - 16:37 
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Valtuusto § 11 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT § 11  

Liite 1 Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjoh-

taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu 

on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin val-

tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvolli-

suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsitel-

tävistä asioista ja -ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskut-

sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheisma-

teriaali voidaan lähettää sähköisesti. Valtuusto on 15.6.2017 päättänyt, että 

kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetetään sähköisesti 

päätöksessä mainituin poikkeuksin. 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 

jäsenille ja kunnanjohtajalle 14.4.2021. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.inari.fi 14.4.2021. 

 

Kuntalain 103 §:n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Hallintosäännön 94 §:n 1. momentin mukaan läsnä olevat valtuutetut ja va-

ravaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aak-

kosjärjestyksessä. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1. 

 

Hallintosäännön 94 §:n 2. momentti: "Todettuaan läsnä olevat valtuutetut 

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varaval-

tuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."  

Puheenjohtaja ilmoitti, että Aslak Pekkala, Hannu Alenius, Aleksi 

Kinnunen ja Tapani Pennanen ovat työn vuoksi estyneet saapumasta 

kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen.  

Puheenjohtaja kutsui  

- Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Pekka Roinesalon. 

- Hannu Aleniuksen tilalle Keskustan valtuustoryhmän toisen varajäsenen 

Sergei Kp. Fofonoffin, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi ja  Aleksi 

Kinnusen tilalle kolmannen varajäsenen Kari Knuutilan 

- Tapani Pennasen tilalle SDP:n valtuustoryhmän kolmannen varajäsenen 

Ensio Mäntykankaan, ensimmäisen ja toisen varajäsenen esteiden vuoksi. 

 

Päätös: Merkittiin varajäsenistä Pekka Roinesalo, Kari Knuutila ja Ensio 

Mäntykangas saapuneiksi. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska 

paikalla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista 

oli poissa 4 valtuutettua. 
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Valtuusto § 11 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myöskin kunnanjohtaja Toni K. 

Laine ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mari Palolahti sekä 

toimialajohtajat Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Arto Leppälä.  

Lisätietoja:           hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 

__________  
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Valtuusto § 12 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT § 12 Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. Valtuusto on valinnut kaksi valtuutettua 

pöytäkirjantarkastajiksi.  

 

Valtuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän 

kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Kalle 

Kuhmonen ja Riitta Näkkäläjärvi. 

 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine 

valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 29.4.2021 ja viedään 30.4.2021 

nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi. 

 

Päätös:  

Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Kuhmosen ja 

Riitta Näkkäläjärven.   

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

__________  
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Tarkastuslautakunta § 15 08.04.2021 

Valtuusto § 13 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle 

 

583/00.01.02/2017 

 

TARKLTK § 15 Puheenjohtajan ehdotus: 

 Käydään läpi päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja valtuutetaan 

sidonnaisuusilmoitusten pääkäyttäjä julkaisemaan tiedot kunnan internet-

sivuilla. 

 

 Kaikki sidonnaisuusilmoitukset viedään valtuustolle tiedoksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
 Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 _________ 

 

 

VALT § 13 Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin 

julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Inarin kunnan hal-

lintosäännön § 73 mukaan  tarkastuslautakunta tuo sidonnaisuusilmoitukset 

tiedoksi valtuustolle kerran vuodessa. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri 

ohessa.  

 

 Tarkastuslautakunnan ehdotus:  
 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tiedoksi ajantasaiset sidonnaisuusil-

moitukset.   

 

 Käsittely: 

 Todettiin, että ilmoituksissa oleva Reijo Palokangas on aiemmin menettänyt 

vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto merkitsi yksimielisesti tiedoksi ajantasaiset sidonnaisuusilmoi-

tukset.   

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

Valtuusto § 14 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Keskusvaalilautakunnan asettaminen valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

261/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 176 Hallintojohtaja 

 

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskus-

vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäse-

niä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Vara-

jäsenet on asetettava siihen järjestykseen jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

 Jäsenet, joista valtuuston on valittava yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapu-

heenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan 

vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan 

edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryh-

miä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimitukses-

sa (KuntaL 20 §). 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mikaudeksi  

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimitetaan valtuustolle nimilista aikaisemman lautakunnan jäsenistä.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 36 Ohessa keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikauden 2013 - 31.5.2017 

lopussa. 
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

Valtuusto § 14 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mikaudeksi  

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen 

Pekka Välitalo 

Heli Aikio 

Kalervo Maununen 

Eija Jääskeläinen 

Maijukka Pyykkö 

  

Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt, jotka tulevat jäsenten sijaan 

seuraavassa järjestyksessä:  

 

1. Tapio Ulvinen 

2. Veikko Tarvainen 

3. Kaisa Tanhua 

4. Riitta Näkkäläjärvi 

5. Eila Kallioinen 

 

1. puheenjohtajaksi Pekka Välitalon ja varapuheenjohtajaksi Heli Aikion. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 71 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Pekka Välitalo on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja 

sen puheenjohtajuudesta, koska hän on kuntavaaleissa esteellinen 

toimimaan keskusvaalilautakunnassa. Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja 

varajäsenten esteellisyys määräytyy hallintolain 28 § 1 momentin 

esteellisyysperusteiden mukaan. 

 

 Keskusvaalilautakunnan varajäsenet Eila Kallioinen ja Riitta Näkkäläjärvi 

ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, koska he 

ovat ehdokkaina kuntavaaleissa ja näin ollen eivät voi osallistua keskusvaa-

lilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa vaalilain (714/1998) 13 

§:n mukaan.  
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

Valtuusto § 14 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

  Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnassa on oltava viisi jäsentä 

sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään vii-

si. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. Koronatilanteesta johtuen keskusvaalilautakuntaan olisi hyvä nimetä 

uusia varajäseniä vähintään 3 henkilöä, jolloin varajäseniä olisi yhteensä 6. 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Pekka Välitalolle ero keskusvaalilautakunnan jäsenyy-

destä ja puheenjohtajuudesta 

2. valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen hänen tilalleen 

3. valittavaksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 

4. myönnettäväksi Eila Kallioiselle ja Riitta Näkkäläjärvelle ero keskus-

vaalilautakunnan varajäsenyydestä 

5. valittavaksi keskusvaalilautakunnan 4.-6. varajäsenet. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Mari Palolahti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle    

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT § 14 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Pekka Välitalolle ero keskusvaalilautakunnan jäsenyy-

destä ja puheenjohtajuudesta 

2. valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen hänen tilalleen 

3. valittavaksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 

4. myönnettäväksi Eila Kallioiselle ja Riitta Näkkäläjärvelle ero keskus-

vaalilautakunnan varajäsenyydestä 

5. valittavaksi keskusvaalilautakunnan 4.-6. varajäsenet. 

 

 Päätös:  
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

Valtuusto § 14 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Juha Saari. 

 

 Keskusvaalilautakunnan 4. varajäseneksi valittiin Tapani Silventoinen ja 5. 

varajäseneksi valittiin Emilia Nieminen. 6. varajäsentä ei valittu. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kunnanhallitus § 220 02.09.2019 

Tekninen lautakunta § 7 03.02.2021 

Kunnanhallitus § 44 15.02.2021 

Kunnanhallitus § 82 29.03.2021 

Valtuusto § 15 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Nanguniemen ranta-asemakaava 

 

362/10.02.04/2019 

 

KHALL § 220 Kaavoitusinsinööri vt. 

 

 Metsähallitus esittää Inarin kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n 

mukaisesti MRL 63 §:n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

ranta-asemakaavan laatimiseksi Nanguniemen alueelle. Esitys ohessa. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma ohessa. 

 

Ranta-asemakaava on tarkoitus laatia MRL 74 §:n tarkoittamalla tavalla 

niin, että Metsähallitus alueen maanomistajana huolehtii ranta-asemakaavan 

laatimisesta. Kaavoitustyön suorittaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.  

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan Maanomistaja voi huolehtia ran-

ta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. 

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kun-

nalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoi-

tuksenmukainen kokonaisuus. 

 Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitetta-

va kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja 

käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.  

 Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudate-

taan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asema-

kaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan Kaavaa laadittaessa tulee riittä-

vän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tar-

peellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 

vaikutusten arvioinnista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan 

muutosta. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdol-

lisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä 

osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tar-

koituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua 

myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottami-

sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on täydentyvä asiakirja, joka elää kaa-

voitusprosessin etenemisen mukana. 

 

Inarin kunnan hallintosäännön mukaan toimivalta ranta-asemakaavoissa on 

teknisellä lautakunnalla, mutta kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu 

maankäytön strateginen suunnittelu ja yleissuunnittelu. Nanguniemen ranta-

asemakaavoitus sijoittuu alueelle, jolla ei mantereen osalta ole voimassa 
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Kunnanhallitus § 220 02.09.2019 

Tekninen lautakunta § 7 03.02.2021 

Kunnanhallitus § 44 15.02.2021 

Kunnanhallitus § 82 29.03.2021 

Valtuusto § 15 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

olevaa yleiskaavaa ja asia on syytä käsitellä kunnanhallituksessa maankäy-

tön strategisena linjauksena. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee Nanguniemen ranta-asemakaavoituksen vireille 

tulleeksi MRL 74 §:n mukaisesti ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-

telman yleisesti nähtäville. 

 

 Käsittely: 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä ja vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen 

olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.04 - 16.21. Kokous keskeytettiin kuu-

lemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   vt. kaavoitusinsinööri  

  Tiedoksi:   Metsähallitus Kiinteistökehitys 

  Lisätietoja:   vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen, 

   puh. 040 621 3823 

  __________ 

 

TEKLTK § 7 Tekninen johtaja 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 4.9.2019.  

 Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 15.1. - 13.2.2020 välisen ajan. 

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus on järjestetty 30.1.2020. Yleisötilaisuuteen 

osallistui 15 henkilöä. Valmisteluaineistosta annettiin kahdeksan lausuntoa 

ja yksi mielipide. 

 

 Ranta-asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtäville 18.8. - 23.9.2020. 

Kuulutus ohessa. Kaavaehdotus ohessa. Kaavaselostus ohessa. 

  

 Ranta-asemakaavan kokonaispinta-ala on 132 ha. Kaavalla muodostuu 

alueelle yhdeksän uutta korttelia, joilla on yhteensä 21 rakennuspaikkaa ja 

niiden yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus on 9950 k-m². 

Rakentamiseen osoitetut alueet ovat matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue RM (104), loma-asuntojen korttelialueet RA ( 100, 101, 104, 

106 ja 107), sekä näitä palveleva korttelialue Erityistoimintojen ja huollon 

alue ET ( 105). Kauppaa, liikennettä ja matkailua palvelevat korttelialueet 

KLM (100 ja 102) ovat venesataman (LV) yhteydessä tavoitteena kehittää 

venesatamapalveluita. Vesialueelle (W) on osoitettu rakennusoikeutta 

saunan rakentamiseen.  
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 Ranta-asemakaavassa loma-asuntokortteleita (RA), Matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialuetta (RM) ja Kauppaa, liikennettä ja matkailua 

palvelevia korttelialueita (KLM) koskee erityismääräys, jonka mukaan 

Kortteleihin saa myöntää rakennusluvan, kun sinne on laadittu kunnan 

hyväksymä korttelisuunnitelma. Korttelisuunnitelmassa tulee esittää alueen 

käytön, koko rakennusoikeuden jakaantumisen lisäksi julkisivuluonnoksia, 

joista ilmenee värit ja käytettävät materiaalit.  

 

 Ranta-asemakaavaehdotuksen yleismääräyksissä todetaan mm. seuraavasti: 

 - Maanpinnan tulee olla rakennuksen kohdalla vähintään tasolla N60 + 

120,78.Puhtaan käyttöveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä tulee 

laatia suunnitelma, joka on hyväksytettävä kunnan viranomaisilla ennen 

rakentamiseen ryhtymistä. Yli 100 henkilön vedenpuhdistuslaitteisto 

edellyttää Vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta. 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaava-alueella kaikki jätevedet on johdettava 

viemäriverkostoon. Jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain 

(527/2014), valtioneuvoston asetuksen (209/2011, muutos 343/2015) ja 

kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Jätevedet eivät saa 

vaarantaa Inarijärven vedenlaatua. 

 

 Hulevedet hoidetaan pääsääntöisesti maahanimeytyksellä. 

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä 

rakennuspaikkakohtainen hulevesiratkaisu. 

 

 Saunan rakentaminen vesialueelle edellyttää Vesilain mukaista lupaa 

aluehallintovirastolta. Lisäksi on otettava huomioon mahdollinen 

ahtojäiden ja jään liikkumisen vaikutus. Rakennettaessa poronhoitoalueelle 

on huomioitava poronhoitolain takaama vapaa laidunoikeus. 

Rakennuspaikkoja ei saa aidata. 

 

 Koirien tarhaaminen tai säilyttäminen alueella on kielletty. 

 

 Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet ja teknisen huollon verkostot on 

rakennettava siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa, 

muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa. Rakennuspaikan 

rakentamattomat osat on säilytettävä luonnontilaisina. 

Täytemaaluiskauksen on tapahduttava rakentamisalueen sisällä vähintään 

1/3 tai loivempana. 

 

 Rakennuksen enimmäiskorkeus on + 10 m. Rakentamisen tulee sopeutua 

maisemaan. Rakennusten julkisivujen ja kattopintojen on oltava maisemaan 

sopivia. 

 

 Rakennusten julkisivujen värityksenä on käytettävä ns. heijastamattomia 

maavärejä. 
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 Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toiminnassa tulee 

noudattaa Kestävän kehityksen periaatteita sosiaalisen, taloudellisen ja 

ympäristöllisen tasa-arvon toteuttamiseksi. 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaavan luontoselvitys ohessa. Nanguniemen 

ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi ohessa. Natura-arviointi 

ohessa. Nanguniemen ranta-asemakaavan maisemaselvitys ohessa. 

 Määräaikana annettiin 13 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnot ohessa. 

Muistutukset ohessa. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

ohessa.  

 

 Lapin Ely-keskuksen lausunto Inarijärven Nanguniemen ranta-

asemakaavan vaikutuksista Inarijärven /FI1300212) natura-alueeseen 

ohessa. 

 

 Metsähallituksen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto 

Nanguniemen ranta-asemakaavan Natura-arvioinnista. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää Nanguniemen ranta-

asemakaavaehdotuksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja esitettäväksi 

edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

   

 Toimeksi: kunnanhallitus  

 Tiedoksi:   

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

  

  _____________ 

 

KHALL § 44 Ohessa 

 kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta 

 Nanguniemen ranta-asemakaavaehdotus 

 kaavaselostus 

 luontoselvitys 

 arkeologinen inventointi 

 Natura-arviointi 

 maisemaselvitys 

 lausunnot (11) 

 muistutukset (4) 

 kaavanlaatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

 lausunnot Nanguniemen ranta-asemakaavan vaikutuksista Inarijärven 

Natura-alueeseen (2). 
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 Kunnanjohtajan ehdotus:  
Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
Kunnanhallitus päättää siirtää asian lisäselvityksiä varten.  

 

 Päätös: 

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian lisäselvityksiä varten.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Toimeksi:  tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

 

KHALL § 82 Tekninen johtaja 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaavoituksesta on pidetty valtuutetuille tiedotus-

tilaisuus 25.2.2021. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

  Käsittely: 

 Janne Hannola poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi.  

 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.30 - 16.48. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Maire Puikko ehdotti, että kunnanhallitus ei hyväksy Nanguniemen ranta-

asemakaavaa tässä muodossa, vaan kerrosneliömäärä pudotetaan 5000 ker-

rosneliöön. Puikon esitystä ei kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Maire Puikko pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

 

VALT § 15  

Liitteet 2, 3, 4, 5, 6 Liitteenä 2 Nanguniemen ranta-asemakaavaehdotus. 

 

 Ohessa 

 kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta 

 kaavaselostus 

 luontoselvitys 

 arkeologinen inventointi 

 Natura-arviointi 

 maisemaselvitys 

 lausunnot (11) 

 muistutukset (4) 

 kaavanlaatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

 lausunnot Nanguniemen ranta-asemakaavan vaikutuksista Inarijärven 

Natura-alueeseen (2). 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää Nanguniemen ranta-asemakaavaehdotuksen valtuus-

ton hyväksyttäväksi. 

 

 Käsittely: 

 Maire Puikko ehdotti, että Nanguniemen ranta-asemakaavan 

kerrosneliömäärä puolitetaan 5 000 kerrosneliöön. Ehdotusta ei kannatettu. 

 

 Toini Sanila ehdotti Janne Hannolan kannattamana, että Nanguniemen 

ranta-asemakaavaa ei hyväksytä. 

 

 Jaana Seipiharju ehdotti Kari Tammelan kannattamana, että Nanguniemen 

ranta-asemakaava käsitellään vasta maapoliittisen ohjelman hyväksymisen 

jälkeen.  

 

 Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian siirtämisestä, puheenjohtaja esitti 

suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän 

teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn 

jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian siirtämistä, 

äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 26 ääntä: 22 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. 
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 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. 

 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus kaavan 

hylkäämisestä, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka 

päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: 

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta, äänestävät JAA ja 

ne, jotka kannattavat Sanilan vastaehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys 

hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 26 ääntä: 16 jaa -ääntä, 8 ei -ääntä ja 

kaksi tyhjää ääntä. 

 

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. 

 

 Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanhallituksen 

päätösehdotuksen. 

 

 Päätöksenteon jälkeen Timo Väisänen teki Toini Sanilan ja Marko 

Katajamaan kannattamana hallintosäännön 107 §:n mukaisen asiaan 

liittyvän toimenpidealoitteen kunnanhallitukselle: Inarin kunta esittää 

Metsähallitukselle, että kunta ostaa Nanguniemen satama-alueen.  

 

 Väisäsen toimenpidealoite on pöytäkirjan liitteenä 4. 

 

 Toimenpidealoitteen käsittelyn aikana Pekka Pekkala poistui kokouksesta 

klo 16.05. 

 

 Miia Kärnä teki Pekka Roinesalon ja Jari Huotarin kannattamana 

hallintosäännön 107 §:n mukaisen asiaan liittyvän toimenpidealoitteen 

kunnanhallitukselle: Inarin kunta selvittää Nanguniemen satama-alueen 

ostamista ja sen vaihtoehtoja. 

 

 Kärnän toimenpidealoite on pöytäkirjan liitteenä 5. 

 

 Tiedusteltuaan asiaa valtuutetuilta, puheenjohtaja totesi, ettei valtuusto 

hyväksy toimenpidealoitteita yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti 

suoritettavaksi molemmista toimenpidealoitteista äänestyksen, joka 

päätettiin toimittaa nimenhuudolla.  

 

 Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat Väisäsen 

toimenpidealoitetta, äänestävät JAA ja ne, jotka eivät sitä kannata, 

äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 25 ääntä: 13 jaa -ääntä, 11 ei -ääntä ja 

yksi tyhjä ääni. 

 

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. 

 

 Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Väisäsen toimenpidealoitteen. 

 

 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat 

Kärnän toimenpidealoitetta, äänestävät JAA ja ne, jotka eivät sitä kannata, 

äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 25 ääntä: 16 jaa -ääntä ja 9 ei -ääntä. 

 

 Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 6. 

 

 Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Kärnän toimenpidealoitteen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi Nanguniemen ranta-asemakaavan. 

 

 Lisäksi valtuusto hyväksyi Väisäsen ja Kärnän kunnanhallitukselle 

osoitettavat toimenpidealoitteet. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Valtuusto § 16 22.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat 

 

VALT § 16 Kuntalain 95 §:n 2. momentti on seuraava:  

Liite 7 ”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, 

vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, pää-

tös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.” 

 

Kuntalain 93 § on seuraava:  

"Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun 

ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä 

taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitet-

tu tarkastuslautakunta on valmistellut."  

 

Eeva Harmanen jätti seitsemän valtuutetun allekirjoittaman aloitteen jossa 

esitetään, että Ivalon Sairaanlantien jätepisteelle haetaan 

tarkoituksenmukaisempi paikka. 

 

Jätetty aloite on pöytäkirjan liitteenä 7. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite jätetään kunnanhallituksen 

valmisteltavaksi. 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 16.37 ja antoi sivuilla 20 

- 23 olevan muutoksenhakuohjeen.  
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Muutoksenhakuohjeet 
 
 

Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 

Pykälät:  11 - 13, 16  
 
 

Valitusosoitus 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Pykälät: 14 - 15 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Pykälät:  
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 
 

Pykälät:  
 
Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 
 

Pykälät:  
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Kunnallisvalitusosoitus 
 

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
 

 kunnan jäsen 
 

 lisäksi kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä 
viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa, maakunnan liitto ja kunta, 
joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä 
rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa 
toimialueellaan. 
 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan 
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen 
tietoverkkoon. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa  

 päätös on muuten lainvastainen. 
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Ptk:n tarkastus 

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Faksinumero:  029 56 42841 
Puhelinnumero:  029 56 42800 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset) 

3) vaatimusten perustelut 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Ptk:n tarkastus 

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
 

 

 


