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Tekninen lautakunta § 11 15.03.2023 
 

 

 
Kaavoituskatsaus vuodelle 2023 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 11    
119/10.02.06/2023  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
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 vä-
häisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä-
sittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaiku-
tusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa-
voituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio 
asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. 

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla. 

Tekninen osasto on laatinut kaavoituskatsauksen, jossa on esitetty meneil-
lään olevat yleis- ja asemakaavatyöt. Kaavoituskatsaus 2023 ohessa. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2023 kaavoituskatsauksen tiedoksi ja 

esittää sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen 
 
________ 
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Tekninen lautakunta § 12 15.03.2023 
 

 

 
Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; Juutuanvaara 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 12    
120/10.02.03/2023  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Juutuanvaarantien ja 
Loijakkakiepin välisellä alueella on tullut vireille 12.1.2022. Tavoitteena on ol-
lut lisätä Inarin kirkonkylän tonttivarantoa ja sijaintinsa ja maaperänsä puo-
lesta Juutuanvaaran alue soveltuu asuntotuotantoon. 

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 6.4 – 5.5.2022. Kaavaluonnoksesta 
on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Ase-
makaavan luonnosaineistosta on saatu yksi (1) viranomaislausunto sekä yh-
deksän (9) mielipidettä osallisilta. Lausunnon antoi Lapin ELY-keskus. Yh-
teenveto luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista kaava-
selostuksen liitteenä 4.  

Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 9.11. – 8.12.2022. Kaava-
ehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen 
osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu yksi (1) viranomaislausunto ja kaksi 
(2) muistutusta. Lausunnon antoi Lapin ELY-keskus. Yhteenveto ehdotusvai-
heen palautteesta ja siihen laadituista vastineista kaavaselostuksen liitteenä 
6.  

Ohessa: 

- Asemakaavaehdotus 
- Asemakaavaselotus 
- Ehdotusvaiheen lausunto ja muistutukset 
- Kaavanlaatijan vastine 
- Asemakaavan aikaisempi käsittely 

 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 27 uutta asuinraken-
tamiseen (AO) tarkoitettua tonttia Inarin kirkonkylälle. 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Juutuanvaaran asemakaavamuutoksen 
ja -laajennuksen kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 

Käsittely Lautakunta keskusteli maaperätutkimuksen tekemisestä ennen kuin tontteja 
vuokrataan tai myydään. 

 
Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Juutuanvaaran asemakaavamuutoksen 

ja -laajennuksen kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi käsittelyssä mainitulla lisäyksellä. 

 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan muutetun 
päätösehdotuksen. 
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Tekninen lautakunta § 12 15.03.2023 
 

 

 
____________ 
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Tekninen lautakunta § 13 15.03.2023 
 

 

 
Kaunispään asemakaavan muutos; Saariselän rinnealue, kortteli 318 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 13    
121/10.02.03/2023  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Asemakaavan muutoksen tarve on tullut yrittäjän hankkeesta rakentaa 
Saariselälle Vaeltajantien varteen majoitusrakennuksia kortteliin 318. 
 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.2. – 13.3.2020. 
Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta 
kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu 
kolme (3) viranomaislausuntoa. Mielipiteitä ei saapunut. Lausunnon antoivat 
Lapin ELY-keskus, Inarin Lapin Vesi Oy ja Metsähallitus. Yhteenveto 
luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista 
kaavaselostuksen liitteenä 4. 
 
Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 1.4. – 5.5.2020. 
Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta 
kaavahankkeen osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu kolme (3) lausuntoa. 
Muistutuksia ei saapunut. Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Inarin Lapin 
Vesi Oy ja Saamelaismuseo Siida. Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta 
ja siihen laadituista vastineista kaavaselostuksen liitteenä 5. 
 
Asemakaavamuutos jätettiin lepäämään ehdotusvaiheeseen 
koronapandemiasta johtuvan taloudellisen epävarmuuden vuoksi, mutta nyt 
matkailuala on taas elpymässä. 
 
Asemakaavan muutoksella matkailua palvelevien rakennuksen korttelialue 
(RM-1) muuttuu hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1) 1200 k-m² 
rakennusoikeudella ja kerrosluvulla 1/2 k II. 
 
Ohessa: 
- Asemakaavaehdotus 
- Asemakaavaselostus 
- Ehdotusvaiheen lausunnot 
- Kaavanlaatijan vastine 
- Asemakaavan aikaisempi käsittely 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Kaunispään asemakaavamuutoksen 
korttelissa 318 kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
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Tekninen lautakunta § 14 15.03.2023 
 

 

 
Kaunispään asemakaavan muutos; Ylämajanpolun ympäristö 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 14    
215/10.02.03/2023  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Metsähallitus on tehnyt esityksen asemakaavan muuttamiseksi Kaunispään 
asemakaavan kortteleissa 344 ja 346. 
 
Tekninen lautakunta on aikaisemmin käsitellyt Star Arctic Oy:n 
kaavoitusaloitetta Ylämajanpolun muuttamiseksi pihatieksi ja 
rakennusoikeuden nostamiseksi korttelissa 344 6.6.2018 § 46 ja 18.12.2018 § 
87. Asia on tuolloin siirretty käsiteltäväksi myöhemmin. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta on tehnyt Metsähallituksen esityksestä päätöksen 
asemakaavan muuttamiseksi Kaunispään korttelissa 343 2.3.2022 § 18. 
 
Ylämajanpolku on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla huoltoajo on 
sallittu. Ylämajanpolku laskee jyrkästi rinnettä alas korttelien liittymien 
kohdalla ja talviaikaan linja-autot ovat joutuneet ajamaan kaavan vastaisesti 
kevyenliikenteenväylää pitkin rinnettä alas. Kevyenliikenteenväylää on myös 
käytetty varatienä huipulle Kaunispääntien ollessa suljettuna pahimpaan 
lumiaikaan.  
 
Koska rinnealueella on useamman eri toimijan intressit yhteensovitettavana, 
tulee alueen maankäyttö tarkastella laajempana kokonaisuutena. 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueella toimivien matkailuyrittäjien 
laajenemismahdollisuudet ja osoitetaan tarvittavat kulkuyhteydet.  
 
Ohessa:  
- Metsähallituksen esitys 25.1.2023 
- Kortteli 344 ja 346, aikaisempi käsittely 
- Kortteli 343, aikaisempi käsittely 
- Alustava asemakaavan muutosalue. 
 

 
Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen 

Ylämajantien ja Etelärinteentien ympäristössä. 
 

Käsittely Marko Katajamaa esitti, että kaavoitusta ei käynnistetä. Kirsti Kustula kannatti 
Katajamaan esitystä. 
 
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa 
nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:  
Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" 
voittaa, on Katajamaan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys 
hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Toimitetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) ääntä: neljä (4) jaa-ääntä, 
kaksi (2) ei-ääntä,  poissa kolme (3). Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä .  



 
Inarin kunta Pöytäkirja 2/2023  8 
 
Tekninen lautakunta § 14 15.03.2023 
 

 

  
 

Päätös Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen vs. teknisen johtajan 
päätösehdotuksen. 
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Tekninen lautakunta § 15 15.03.2023 
 

 

 
Inarin Miesniemen ranta-asemakaava kiinteistöille Alttoniemi ja Kirves 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 15    
254/10.02.03/2023  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Inarin Miesniemen ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa 
korkeatasoisen resort-tyyppisen hiljaisuutta kunnioittavan 
luontomatkailualueen toteuttaminen suunnittelualueelle, jonne tulee 
sijoittumaan rakennusoikeutta 5500 k-m². 
 
Ranta-asemakaavoituksen vireilletulosta on kuulutettu 26.8.2022 ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville. 
 
Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä  9.10.-18.11.2022. 
Luonnoksesta jätettiin 11 kpl lausuntoa ja 13 mielipidettä. Lausunnoista ja 
mielipiteistä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi. 
 
Ranta-asemakaavan ehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota jätevesien 
järjestämiseen joko siirtoviemärijärjestelmän tai oman pienpuhdistamon 
kautta. Lisäksi kaavaehdotuksessa kokonaisrakennusoikeutta on pienennetty 
luonnosvaiheen 5750 k-m²:stä  5500 k-m²:iin.  
 
Kaavaselostuksessa on arvioitu ranta-asemakaavan vaihtoehtoja ja esitetty 
ranta-asemakaavaehdotuksen lisäksi 0-vaihtoehto (s.24), joka on mahdollista 
toteuttaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. 

 
Ohessa: 
- Ranta-asemakaavan aikaisempi käsittely lautakunnassa 
- Asemakaavan seurantalomake  
- Miesniemen ranta-asemakaavakartta, merkinnät ja määräykset  
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
- Tiivistelmä valmisteluvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet 

niihin 
- Arctic Well -konseptisuunnitelma 2020, Pave Arkkitehdit Oy  
- Inari, Miesniemi, Aaltovaara luontoselvitys, M.Puikko 18.6.2021  
- Inari, Miesniemen ranta-asemakaava, jätevesien käsittely, FCG Finnish 

Consulting Group Oy 14.6.2022  
- Poronhoitolain 53 §:n kaltaisen neuvottelun muistio 15.11.2022  
- Tiivistelmä pohjoissaamenkielellä 
  
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Miesniemen ranta-asemakaavan ehdotuksen 
asetettavaksi nähtäville. 
 

Käsittely Arkkitehti Jarmo Lokio oli paikalla asiantuntijana klo 16.07 – 16.30. Kokous 
keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 16 15.03.2023 
 

 

 
Hukkaperäntien, Kermikäntien ja Peuratien peruskorjauksen suunnitelmaehdotus 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 16    
197/10.03.01.01.01.00/2023  

 
Valmistelija Maanrakennusmestari 

 
Hukkaperäntien, Kermikäntien ja Peuratien peruskorjauksen 
suunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Inarin kunnantalon 
teknisellä osastolla Ivalossa ja kunnan www- sivuilla 8.2 – 21.2.2023 
välisen ajan. 
 
Hukkaperäntien, Kermikäntien ja Peuratien peruskorjauksen 
suunnitelmaehdotuksesta ei tehty yhtään muistutusta. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Hukkaperäntien, Kermikäntien ja Peu-
ratien peruskorjauksen suunnitelmaehdotuksen Sudentien loppuosan, Poron-
tien ja Vasantien peruskorjauksen suunnitelmaksi. 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen vs. teknisen johtajan 
päätösehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 17 15.03.2023 
 

 

 
Rakennuslupahakemus Inarin kirkonkylän peruskoulu 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 17    
245/10.03.00.01/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Inarin kunta hakee rakennuslupaa rakentaakseen uuden yhteisperuskoulun 
Inarin kirkonkylään asemakaavan mukaiselle YL (julkisten 
lähipalvelurakennusten kortteli) - tontille numero 2 korttelissa 3, osoitteeseen 
Saarikoskentie 4.  
 
Hakijan kuvaus hankkeesta:  
”Rakennetaan uusi yhtenäisperuskoulu Inarin kirkonkylälle. Uudessa koulussa 
on oppilaita esikoulusta 9:lle luokalle, ja kolme kieliryhmää: Inarinsaame, 
pohjoissaame ja suomi. Koulussa tulee olemaan noin 165 oppilasta ja 
henkilökuntaa noin 57, yhteensä noin 225 henkilöä. 
 
Opetus järjestetään pääosin luokkatiloissa. Oppimistiloihin sisältyy myös 
taitoaineiden tilat, luonnontieteen tilat, liikuntatilat ja kotitalouden tilat. 
Erikoisluokat ja liikuntatilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin kansalaisopiston ja 
seurojen käytössä. Koulussa on palvelukeittiö ja ruokasali, joka toimii koko 
koulun kokoontumistilana. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan kuntosali ja 
sosiaali- ja terveystoimen tiloja, jotka ovat myös kuntalaisten käytössä.  
 
Rakennuksen sijoittelulla luodaan turvallinen ja selkeä piha-alue, jossa 
ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne on erotettu toisistaan. Rakennuksen 
muodolla pyritään säästämään mahdollisimman paljon rakentamispaikan isoja 
mäntyjä. Muotokielellä ja julkisivumateriaaleilla huomioidaan 
saamelaiskulttuuri ja rakentamispaikan erityislaatuinen maisema.” 
 
Kaksikerroksisen koulurakennuksen kerrosala on 4 200 m², josta 
rakennusoikeudellinen kerrosala (US 250 mm) on 4 155 m². Tontin 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 5 400 m². Pääasialliseksi 
julkisivumateriaaliksi esitetään harmaantuvaa ja kuultokäsiteltyä kuusi ja 
mänty laudoitusta. Rakennuksen pääpiirustukset ohessa. 
 
Rakennuksen paloluokka on P1. Palotekninen suunnitelma ja 
pelastusiranomaisen lausunto ohessa. Suunnitelmaan ja lausuntoon viitaten 
tulee pikapalopostien toiminnallisuutta ja käyttöturvallisuutta kohteessa 
harkita. Rakennusvalvontaviranomainen määrää, että rakennus tulee 
varustaa riittävällä alkusammutuskalustolla Ympäristöministeriön asetuksen 
rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 mukaisesti. 
 
Hankkeelle on myönnetty poikkeamislupa asemakaavan rakennusalueen 
ylittämiselle tontin pohjois- ja länsireunalla (29.6.2022). 
 
Tontilta vanhoille koulurakennuksille on myönnetty purkulupa (2.3.2022). 
Jaksotettu purkutyö on aloitettu kesällä 2022. 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun luvan. 
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Tekninen lautakunta § 17 15.03.2023 
 

 

 
Käsittely ArkkitehtiTuomas xx oli paikalla Teamsin välityksellä  asiantuntijana klo 16.40 

– 17.12. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 18 15.03.2023 
 

 

 
Rakennuslupahakemus matkaviestin tukiasema Kuutuantie 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 18    
250/10.03.00.01/2023  

 
Valmistelija Rakennustarkastaja 

 
Elisa Oyj hakee rakennuslupaa maston rakentamiseksi Kuutuantien päähän 
Luppovaaran ja Luppokurun väliin. Rakennuspaikka sijaitsee noin 10 
kilometriä Tammijärven eteläpäästä kaakkoon. Kartta ohessa. Hakemus 
liitteenä. 
 
Lupahakemus käsittää matkaviestin tukiaseman, johon kuuluu 80 metrin 
harustettu ristikkomasto sekä 7,0 m² laitetila. Rakennuspaikalle tehdään 
huoltotie sekä piha-alue (noin 10x10 metriä). Vuokrattu määräala 
kokonaisuudessaan 6000 m². Alueella on yleiskaava ja rakennuspaikka 
sijaitsee yleiskaavan MP alueella (maa- ja metsätalous- sekä 
poronhoitovaltainen alue). 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusluvan. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 19 15.03.2023 
 

 

 
Rakennuslupahakemus matkaviestin tukiasema Nangujärventie 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 19    
251/10.03.00.01/2023  

 
Valmistelija Rakennustarkastaja 

 
Elisa Oyj hakee rakennuslupaa maston rakentamiseksi Nangujärventie 
varteen, Laanajärven pohjoispuolelle (kartta ohessa). Rakennuspaikka 
sijaitseen noin 10 kilometriä Nangujärven eteläpäästä itään. Hakemus 
liitteenä. 
 
Lupahakemus käsittää matkaviestin tukiaseman, johon kuuluu 90 metrin 
harustettu ristikkomasto sekä 7,0 m² laitetila. Rakennuspaikalle tehdään 
huoltotie sekä piha-alue (noin 10x10 metriä). Vuokrattu määräala 
kokonaisuudessaan 6000 m². Alueella on yleiskaava ja rakennuspaikka 
sijaitsee yleiskaavan MP alueella (maa- ja metsätalous- sekä 
poronhoitovaltainen alue). 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä luvan. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 20 15.03.2023 
 

 

 
Rakennuslupahakemus matkaviestin tukiasema Märkävaarantie 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 20    
249/10.03.00.01/2023  

 
Valmistelija Rakennustarkastaja 

 
Elisa Oyj hakee rakennuslupaa maston rakentamiseksi Kotavaaraan, 
Majavajärven länsipuolelle (kartta ohessa). Rakennuspaikka sijaitseen noin 
15 kilometriä Nellimistä pohjoiseen. Hakemus liitteenä. 
 
Lupahakemus käsittää matkaviestin tukiaseman, johon kuuluu 90 metrin 
harustettu ristikkomasto sekä 7,0 m² laitetila. Rakennuspaikalle tehdään 
huoltotie sekä piha-alue ( noin 10x10 metriä). Vuokrattu määräala 
kokonaisuudessaan 6000 m². Alueella ei ole kaavaa, rakennuspaikka on 
talousmetsäaluetta. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusluvan. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 21 15.03.2023 
 

 

 
Valtuustoaloite niittyjen ja perinnebiotooppien lisäämiseksi Inarin kunnassa 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 21    
218/11.04/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 3.11.2022 oheisen aloitteen. 
Kunnanhallitus on 16.1.2023 siirtänyt aloitteen teknisen lautakunnan 
käsiteltäväksi ja edellyttänyt ilmoitettavaksi kunnanhallitukselle 31.5.2023 
mennessä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteen johdosta. 
Kunnanhallituksen päätös ohessa. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään niittyjen ja perinnebiotooppien lisäämistä Inarin 
kunnassa esimerkiksi osoittamalla uusia niittyalueita, kehittämällä paikallisista 
luonnonkukista niittyseos ja laatimalla perinnebiotooppikartoitus. 

 
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Tämän johdosta Lapin 
ELY-keskus on käynnistänyt vuonna 2022 Lapin perinnebiotooppien hoidon 
alueellisen yhteistyöryhmän ja vuonna 2023 Lapin Helmi -yhteistyöryhmän, 
jonka yhtenä teemana on Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito. Inarin 
kunnalla on jäsenet edellä mainituissa. Ohjelmien päätavoitteena on Suomen 
luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja elinympäristöjen tilan 
parantaminen aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimilla. 
Saatua tietoisuutta käytetään tulevissa suunnitelmissa hyödyksi. 

 
Kunnan maaomistus on enimmäkseen puistoja ja metsäisiä alueita. Kunnan 
alueella olevia yksityisiä maanomistajia tiedotetaan perinnebiotooppien 
kunnostamisesta edellä mainittujen ELY:n hankkeiden toimesta. 
 
”Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen 
karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat 
tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Perinnebiotooppien 
perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta tai heinänkorjuun 
jälkeistä laidunnusta. ” (www.ymparisto.fi/) 
 
Ivalon Mukkavuopajan alueella suunnitteilla olevan perhepuiston toiminnot 
sijoittuvat luonnon niittyalueiden keskelle. Toimintoja ympäröivät alueet on 
tarkoitus jättää luonnontilaan ja toteuttaa hoito perinnebiotooppien hoidon 
mukaisesti. 
  
Kaavoituksen yhteydessä tehtävällä luontoselvityksellä varmistetaan alueen 
käyttömahdollisuudet.Kaavoituksella voitaisiin osoittaa tulevaisuudessa 
niityiksi esimerkiksi kunnan puistoalueita sekä kartoittaa 
perinnebiotooppialueiksi soveltuvat alueet.  
 
Kestävä ympäristörakentaminen ja suunnittelu suosii alueella luontaisesti 
kasvavia kasveja. Tämä voidaan ottaa huomioon kunnan yleisten alueiden 
suunnittelussa ja urakoiden työselosteissa. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
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Tekninen lautakunta § 21 15.03.2023 
 

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kaavoituksessa ja yleisten alueiden 
suunnittelussa tutkitaan mahdollisuudet uusien niittyalueiden 
muodostamiselle suosien alueellemme luontaisia kasveja sekä säilytettäville 
perinnebiotooppina hoidettaville alueille. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
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Tekninen lautakunta § 22 15.03.2023 
 

 

 
Teknisen lautakunnan toimivaltapäätöksen muuttaminen 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 22    
217/00.02.06/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 
 

Teknisen lautakunnan toimivallan alaisten henkilöstömuutosten johdosta on 
toimivaltaa päivitetty. 
 
Teknisen lautakunnan 26.1.2023 § 2 hyväksyttyä toimivaltaa koskevat 
muutokset esitettynä ohessa.  
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutetun teknisen lautakunnan 
toimivallan. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 23 15.03.2023 
 

 

 
Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 23    
57/02.02.02/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätöskirjan tekstit vuodelta 
2022 ohessa. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2022. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_____________ 
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Tekninen lautakunta § 24 15.03.2023 
 

 

 
Saariselän toripaikan vuokraaminen 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 24    
190/10.03.01.02.03.01/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
xxx  hakee vuokrattavaksi toripaikkaa Saariselän torilta välinevuokrauspistettä 
varten. Vuokrauspiste on julkisivuiltaan pääosin lasitettu, kooltaan 7,2 x 3,3 m 
ja 3 m korkea, ja se on tarvittaessa kuljetettavissa ja siirrettävissä. 
Välinevuokrauspiste tarvitsee sähkön. 
 
Vuokrauspiste aloittaisi toiminnan heti, ja olisi paikalla toistaiseksi. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää vuokrata toripaikan Saariselältä torisäännön 
mukaisin maksuin ja ehdoin. 
 

Käsittely Lautakunta keskusteli onko esitetty vuokrauspiste torialueen sääntöjen 
mukainen sekä esitetystä vuokrausajasta. 

 
Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää olla myöntämättä haettua toripaikkaa. 
 

 
Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan muutetun 

ehdotuksen. 
 
_________________ 
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Tekninen lautakunta § 25 15.03.2023 
 

 

 
Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 25    
102/00.02.01/2023  

Ohessa on luettelo teknisen lautakunnan päätösvallan siirto-oikeuden perus-
teella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi yleiseen 
tietoverkkoon osoitteeseen www.inari.fi päätöksen allekirjoituspäivänä. 
 
Tiedoksi: 
▪ rakennusvalvonnan päätökset. 
▪  
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 
 
_________________ 

http://www.inari.fi/
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Tekninen lautakunta § 26 15.03.2023 
 

 

 
Leikkikenttien valaisemisen aikataulu 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 26    
270/10.03.01.02.01.01/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä kunnan leikkikenttien valaistuksen 
tilanteesta sekä aikataulua, jolla kaikki leikkikentät saadaan valaistua.  
 
Leikkikentät on pääosin valaistuja, osaan toteutetaan valaistuksen 
korjaustöitä ja osaan toteutetaan valaistus kesän 2023 aikana siten, ettei 
valaisemattomia leikkikenttiä jää. Selvitys valaistuksen tilanteesta ja 
suunniteltu aikataulu ohessa.  
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että leikkikenttien valaistus toteutetaan loppuun 
kesän 2023 aikana. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
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Tekninen lautakunta § 27 15.03.2023 
 

 

 
Jousitien ja Jännepolun suunnitelmaehdotus 
  
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 27    
276/10.03.01.01.01.00/2023  

 
Valmistelija Maanrakennusmestari 

 
Jousitien ja Jännepolun suunnitelmaehdotus on ollut jukisesti nähtävillä Inarin 
kunnantalon teknisellä osastolla ja kunnan www- sivuilla 1.3 – 14.3.2023 
välisen ajan. 
 
Jousitien ja Jännepolun suunnitelmaehdotuksesta ei tehty yhtään muistutusta. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jousitien ja Jännepolun 
suunnitelmaehdotuksen Jousitien ja Jännepolun suunnitelmaksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen. 



 
Inarin kunta Pöytäkirja 2/2023  24 
 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 21, § 22, 
§ 23, § 24, § 25, § 26  
 
Oikaisuvaatimusohjeet  
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

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

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen  katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedok-
siantoa 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.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta 
  
Kirjaamon yhteystiedot: 
Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo   
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi 
Puhelinnumero:  +358 400 547 625  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuk-
sen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaa-
mosta. 

 

Muutoksenhakukielto 
 

Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä 
koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen alayh-
distyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä vali-
tuksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi. 

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 27  
 
Hallintovalitusosoitus  
 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 

Valitusoikeus 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitus-
oikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valitta-
malla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen 
edun vuoksi. 

 

Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi-
vänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen  katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedok-
siantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen  tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäi-
vänä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa va-
lituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen ennen valitusviranomaisen au-
kioloajan päättymistä.  

 

Valitusviranomainen 
 

Valitus 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  
Viraston aukioloaika:  maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15. 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Hallintovalitus toimitetaan lähettäjän omalla vastuulla. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli-
sesta 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 ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoi-
tettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipy-
mättä 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 va-
lita, 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 vali-
tusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu 
 

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

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaa-
mosta.  
 
Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo   
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Sähköpostiosoite: inari@inari.fi  
Puhelinnumero:  +358 400 547 625  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Pöytäkirja on --.--.---- viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen 
www.inari.fi. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty --.--.----. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty --.--.----. 
 


