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Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Asiat

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 23.2.2021.
14 - 19

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköpostitse.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Harri ja Tanja Sanila.
Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

sähköpostitse
Pekka Pekkala
puheenjohtaja

Leila Passi
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika 8.3.2021
Allekirjoitukset
Markku Harri
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on viety 9.2.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen
www.inari.fi.
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Inarin asemakaavan tonttijaon tarkistaminen: Kortteli 116
105/10.02.03/2021
TEKLTK § 14

Tekninen johtaja
Inarin asemakaava-alueella Korppiojantien alueelle kortteliin 117 on
alkamassa useita omakotihankkeita. Kortteliin 116 ei ole ollut suurta
kysyntää. Korttelista on vuokrattu yksi rakennuspaikka ja siinäkin
vuokraajat ovat hakeneet vuokralle myös viereistä rakennuspaikkaa johtuen
tonttien pienestä koosta. Korttelissa 116 tonttikoot vaihtelevat 1156 m²1363 m². Vastaavasti korttelissa 117 tonttikoot vaihtelevat 1503 m²- 1565
m².
Kortteliin 116 on laadittu uusi ehdotus tonttijaoksi, jossa tonttien koot
vaihtelisivat 1509 m²-1618 m². Pienin tontti sijoittuu puistoa vasten.
Ehdotus uudeksi tonttijaoksi ohessa.
Vaikka tonttijako ei Inarin asemakaava-alueella ole vahvistunut, sen
muuttamisessa on syytä noudattaa asemakaavan muutosmenettelyä
soveltuvin osin.
Osastopäällikön ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää:
1. muuttaa Inarin asemakaavan korttelin 116 tonttijakoa esittelyn
mukaisesti,
2. asettaa tonttijakoehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville
14 päivän ajaksi.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kaavoitus
Tiedoksi:
Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363
_____________
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Kaavamuutosesitys; Peräsaajon teollisuusalue
108/10.00.02.00/2021
TEKLTK § 15

Tekninen johtaja
Jannen ja Karin Kuljetus Oy on pyytänyt saada ostaa Ivalon asemakaavan
mukaisesta korttelista 257 n. 19580 m² suuruisen määräalan ehdolla, että
yhtiön omistaman tontin ja haetun määräalan välinen lähivirkistysalue (VL)
poistetaan. Kartta ohessa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tontin
256/1 ja korttelin 257 välisen lähivirkistysalueen (VL) poistamiseksi.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kaavoitus
Tiedoksi:
Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363
_____________
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Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelle 2020
492/02.06.01.05/2020
TEKLTK § 16

Tekninen johtaja
Teknisen osaston toimintakertomus vuodelta 2020 ohessa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020.
Käsittely:
Toimintakertomuksen sivuilla 85 ja 86 turvallisuuteen ja talousarvion
toteutumiseen liittyvät lauseet korjataan oikeaan muotoon.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi: kunnanhallitus
Tiedoksi:
Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363
_____________
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Löytöeläintarha: Tilannekatsaus
113/11.02.06/2021
TEKLTK § 17

Tekninen johtaja
Vuonna 2020 löytöeläinperusteisesti on laskutettu 15 eläimestä 37
hoitovuorokautta. Yhteenveto ohessa.
Edellisten lisäksi on ollut yksi eläin, jonka tarhan hoitaja on ottanut omaksi
ja josta ei ole peritty kustannuksia.
Löytöeläintarha muodostuu kahdesta lämmitettävästä kontista ja kolmesta
ulkotarhasta, joissa on eristetty koirankoppi. Toisessa kontissa olevista
kolmesta erillisestä huoneesta on koiraluukku ulkotarhoihin.
Koirahuoneissa on seurattu ylä- ja lattialämpötiloja. Koiraluukun eristys on
osoittautunut heikoksi ja reittimestarin mukaan alle 30 asteen pakkasessa
lattiarajassa sisälämpötila on laskenut pakkasen puolelle. Koirahuoneisiin
on tämän jälkeen hankittu kanavapuhaltimet, jotka tulevat puhaltamaan
yläosasta lämmintä ilmaa lattian rajaan. Toinen pieneläin kontti, jossa ei ole
koiraluukkuja, on ollut lämmin kaikilla ulkolämpötiloilla. Mittaustuloksia
ohessa.
Eläinsuojelulain 36 §:n mukaan kunnan eläinlääkäri, kunnan
terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi valvovat
eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä
lopetusasetuksen noudattamista kunnan alueella.
Kunnan eläinlääkäri on tarkastanut löytöeläintarhan tilat ja todennut ne
tarkoitukseen sopiviksi. Päätös ohessa.
Tekninen johtaja on valmistellut löytöeläintarhatoiminnasta uuden
sopimusluonnoksen pääkaupunkiseudun sopimuksen pohjalta.
Sopimusluonnos ohessa.
Löytöeläintarhan hoitaja on ilmoittanut, että hän käy sopimusehdotuksen
läpi asianajajansa kanssa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee löytöeläintarhaa koskevat toimenpiteet
tiedoksi.
Käsittely:
Sopimuksesta käydään neuvottelu 5.3.2021.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.
Toimeksi: maanrakennusmestari
Tiedoksi:
Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363
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Viranhaltijain päätökset
TEKLTK § 18

Ohessa hallintosäännön 24 §:n ja teknisen lautakunnan 18.12.2014 § 110
hyväksymän ratkaisuvallan perusteella tehdyt päätökset.
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi
1. viranhaltijoiden tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n
mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan.
2. rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin tekemät päätökset. KuntaL 92
§:n mukaista otto-oikeutta ei ole Maanrakennuslain ja -asetuksen mukaisissa lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Toimeksi:
Tiedoksi:
Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363
_____________
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Keskusteltavat asiat
TEKLTK § 19

Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsenet Harri, Kemppainen,
Harmanen, Alenius, Roos ja Salonen kävivät tutustumassa
löytöeläintarhaan ennen kokousta kello 15.30 - 16.00.
Keskustelussa tuotiin esille seuraavat asiat:
- leikkikenttien reunat ovat pusikoituneet. Toivotaan raivausta. Asia
viedään eteenpäin.
- Inarin hiihtostadionin ladut. Laduille toivotaan kulkusuunta merkintöjä.
Asia viedään eteenpäin.
Lautakunta päätti esittää Lapin Ely-keskukselle STOP-merkin asettamista
Leiritien ja VT4 tien risteykseen.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

14, 15, 16, 17, 18, 19
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Tekninen lautakunta
Piiskuntie 2
99800 Ivalo

Pykälät: ---

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan

Ptk:n tarkastus

Inarin kunta

2/2021

Pöytäkirja

11

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4
PL 189
90101 OULU
sähköposti
puhelin
faksi
virka-aika

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
029 56 42800 (vaihde)
029 56 42841
klo 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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Pykälät:

Liitetään pöytäkirjaan.

