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Aanaar kyelituålukuåvlu1 rääji nanodem

TUÅWÄ

Udä kuIstusIaah (379/2015) oodåi vuäimän 1.1.201 6. Laavä mield öäcikuvIuh
juhhojeh tai omästemkoskåvuoåin sehe haaidätlijn raajijn peerusthnn
kyeiitu1ukuvIoid, moi ulmen iii ovdedid kuviu kyeIituiu sehe ovdedid jesånhj
oovtsttooimä kyeliriggoduvåi pitee kevttim j hoittm ornim värs (22 §). Laavä
mieid iävtuttäs toimåsyergis kyeIituälukuvIujuhun taha kyeiitulu
oovtåstpargojuvkku (33 §).

läittäs-, jotoläh- j piråskuvdh nomättii love udä kuälästusiaavå miäldäsii
kuäviulii kyeiituälu oovtästpargojuävhu ive 2016 aaigäst. Oovtästpargojuävhui
vuossämu pargo Iäi toohäd 1 PI-kuävdä.än iävtuttäs toimäsyergis
kyeiituälukuävlujuähun. Iävtuttås kooigäi kyeid IPI-kuävdää nanodemnääl
majemustää 31.12.2016. Kyelituäiukuävluh addeh tooleeb kuälästuslaavä miäldäsij
kulästuskuävIui sajan.

OOVTÄSTPARGOJUÄVH u IÄVTUTTÄS KYELITUÄLUKUÄVLUJUÄHUN
Laapi kyelituåiu oovtästpargojuävkku öokkånij kulmii jä adelij iävtuttäsis
kyeiituålukuävlujuähun lPl-kuävdään 24.11.2016.
Laapi kyelituälu oovtästpargojuävhu öuäkkimist (24.11.2016) kiedåvuui
oovtästpargojuävhu toimäsyergi kyeiituälukuävlujuähuiävtuttås. Oovtästpargojuävhu
jesänäid läi vuolgåttum oovdeb öuäkkim jä juävkkuporgäm vuäuid rahtum käärtäid
kyelituälukuävluin. Kåärtäh Iijjii rahtum IPI-kuävdääst. Öuäkkimistjyehi
kyeiituäiukuäviu jä ton rääjih kiedävuojii sierä. Lasseen öuäkkimist kiedävuojii
oovtästpargojuävhu jesånijn puälläm nubästusiävtuttäsah kuävlui raajijd. Aanaar
kyeiituälukuäviu raajijn jienästii jä jienästmist enämustää jienäid finnim muulsåiähtu Iii
oovtästpargojuävhu iävtuttäs kyelituälukuäviu rääijin.

KOSKÄTOOI MAH
Varsinais-Suomi, Tave-Savo jä Laapi iälättäs- jotoiäh- jä piräskuävdääh toiNi kuävlulij
kyeiituälu oovtåstpargojuävhui iävtuttåsäid jä iävtuttäsåi miäldäsijd käärtäid
uäinimnääi viermisiijdoinis siämmää ääigi oles enämist3l.1.2017—31.3.2017 koskäsii
aaigi.
iävtuttåsäi uäinimnääiä oromist tiedettii oovtästpargojuåvhuid jä toi jeessänseervijd,
eennåm- jä meccituäluministeriöid sehe Eennäm- jä meccituäiupyevtitteijei
Kuävdäseervi. Uäinimnääläoromist tieeftij meid Virallinen Lehti- loostäst 3.2.2017
haidättählaavä 41 § miäldäsävt.
Iävtuttäsäin adelii Laapi IPI-kuävdä±än ohtsis 37 ciälkkämuäd.
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AImoIlih ciäIkkämu.ah
Eennäm- j meccituuministeriö ana oovtåstpargojuävhui oovdånpyehtim vIduoosijn
miedetteijen jä puähtä erom positiivlå äin oovdän kuälästuskuävlui mere
kiäppänem kyelituälukuävlun muttem ohtävuodäst. Lasseen tot iävtut, ete raajij
nanodem maa kuåvlulijn oovtåstpargojuävhuin väldoo kiedåvuämnääl uddå
kyelituålukuävlui tooimå jotonpiejäm nuuvt njyeb±ilävtjä pyeri oovtåstpargoin ko
mähduIä.
Luånduriggodähkuävdä paahud, ete oovtästpargojuävhuh lää viggåm väldid vuotän
nuuvt ekologälii ko sosiaallii-uv piteevuodä uäinuid, iäge kuävluraäjih veltihännää
tagarin tuärju jyehi, vijdähtjoftee, kyelinääli kevttim jä hoittäm ornim. Mähduliih
ekologålii piteevuotån lohtäseijee öuolmah puähtä kuittäg-uv öuävdid
kyelituälukuävlui koskänäs oovtästpargoin, mon tuärjuh meid kuälästuslaavä 37 §
vätämäah kevttim- jä hoittämvuäväämij koskänäs oohtänheiviimist.
Kyelituälu Kuävdälitto tuärju jeessänservijdis uäinuid rääji kesimijn jä kiddee eromä
huämmäume oovdänpyehtimån rääji kesimist Meräpoodä kuävlust. KuävdäIito
mield iävtuttäs Iii tai kuävlui uäsild kuälästuslaavä 1 § vuästäsä adai ij oovdåst
kyeliriggoduväi sosiaaNävt pitee kevttim.
Meccihaldåttäs ana oovtästpargojuävhui iävtuttäsäid iänää pyerrin, peic uddå
kuävlui rääjih spiekästeh motomijn oosijn kulgämkuävlujuävust, mutä toh
spiekästuvah lää vuäduställum, ko tårkkoo kuålästem ulmemiäldäsii ornim uäinust.
Suomä Iuändusuojälemlitto paahud, ete oovdänpyehtim Iii merhäittee pyeredem
täälää tilän, mutä kuävluid liöij koigäm ovtästittid vala eenäb ekologälij ijge haaldätlij
vuädustäsäiguin.
Suomä Astoäigikuälästeijei kuävdäseervi uäinu mield Laapi kyelituälu
oovtästpargojuävhu sehe Kainuu jä Tave-Poodåeennåm kyelituälu
oovtästpargojuävhu oovdånpyehtimeh uddå kyelituälukuävlui rääijin nuävditteh tuärvi
kuälästuslaavä uulmijd jä tärguttäs. Oovdänpyehtimijn lii valdum vuotän jotteekuolij
eellimkiärdu, kuälästus ulmemiäldäsä ornim, kulgämkuävlujuähu sehe öäcikuävlui
juähu äasijhoittäm jä merähoittäm orniimist adelum laaväst uäivildum
öasijhoittämkuävloid sehe merähoittämkuävlun.
Eennäm- jä meccituälupyevtitteijei Kuävdälitto (suom. MTK ry) almoot, ete littoost ij
ah maiden huämmäuftid Laapi sehe Tave-Poodäeennäm jä Kainuu
oovtästpargojuävhui toohäm iävtuttäsäin.
WWF tiädut, ete uhkevuäläsij jotteekyelinaalij iäläskittem uäinust kuälästem ornim lii
tehälii roolist jä lii eromä tergäd, ete merä- jä juhäkuävluh hämmejeh ulmemiäldäsijd
ubälävuodåid, main kuälästemornimijn jä kyelinaalij hoittäämist puähtä sooppäd
oovtäst merä- jä juhäkuävlu tuäimeiguin. Näyt WWF ana eromä kyeditteijen, ete
Laapi sehe Kainuu jä Tave-Poodäeennäm kyelituälu oovtästpargojuävhui iävtuttäsäin
juuvah jä meerah lää ovtästittum ubålåvuottän, main kuälästem jä kyelinaalij hoittäm
puähtä ornid nuuvt, ete jotteekuolij eeltimkiärdu väldoo vuotän.
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CiäIkkämu.ah Aanaar kyelituälukuåvlu hammiimist jä raafl/n

Ucjuv kuäIstuskuävIu mielåst muulsåiävtulij raijimij peht kolgäööij valjid eenåb
maadånuorttiipiälää muuIsiävtu tienuuvt, ete taah Öäcduvah odåÖäii Tiänu
öåcdåhkuåvIu kyetituIukuvIun. Vuuståssän toos Iii sajadäh masa oIIsvt Ucjuv
kieldåst, kiddoduväin Iää sierånäsvu5ustsIijd kuäIstusvuoigdvuodäid marjgid
täid öcäduvvid. Lasseen Ucjuv kuålästuskuävlu paahud ciäIkkmuåstis, ete toh
öääsih iä Iah jotteekyeIiöäcduvah.
Lokka-Porttipahta kuälästuskuävlu, Suädigil ki&dä jä Suädigil
puzzävuoggäkuälästeijeeh RS iä tuhhit iävtuttum raijim Tuulomajuuvä öäcädähkuävlu
häärän jå väätih tom raijim täälää kuålästuskuåvlujuävu miäldäsävt Aanaar, Lokka
Porttipahta jä Ylikemi kuävloid. Lokka-Porttipahta kuälästuskuävlu ij uäini
vuäustäIIum ijge uImemiäIdäsåän iävtuttum raijim, mast iänää Suädigil kieldän
kullee UK-aalmug Iämeeci uäsih sierrejuwojeh Lokka-Porttipahta kuävlust jä Iahtojeh
Aanaar kyelituälukuävlun, mutä kuiftåg siämmää Tuuloma öäcädähkuävlun kullee
Suoväkuokå piä1äså uäsi (Nuorttijuuvå öäcädäh) kuädoo Yfikemi
kyelituälukuåvlun. Lokka-Porttipahta kuälåstuskuävlu noonå uäinu Iii, ete ko siäilutteh
tääläid raajijd, te siäilu meid soovädvuotå kuävlui jä tuäimei kooskäst.

MIÄRÄDÄS Laapi IPI-kuävdä nannood kuälästuslaavå (379/2015) 22 § miäldäsävt Laapi
kyelituälu oovtästpargojuåvhu iävtuttäs miäldäsävt Aanaar kyelituälukuävlu raajijd.
Miärädåsän lohtäseijee kärttä kyelituälukuävlu raajijn Iii Iahtosist.
IPI-kuävdå meerrid kuälästuslaavä 124 § vuäuId, ete taam miärädäs kaiga
nuävditti nubästusucåmist huolähännää.

VUÄDUSTÄSAH
Kuälästuslaavä 1 § mield kyeliriggoduvåi kevttim jä hoittäm kaiga ornid ekologälävt,
ekonomälävt jä sosiaallävt pitevävt tienuuvt, ete turvåsteh kyeliriggoduvåi pitee jä
maarjgäpiäIäsä pyevtittås, kyelinaalij IuänduIä eellimkiärdu sehe kyeliriggoduvåi jä
eres öäciluändu maaqgähämäsävuodä jä suojälem.
Kuälästuslaavå 22 § mield öäcikuävluh juähhojeh toi omästemkoskävuoäin sehe
haaldätlijn raajijn peerusthännää kyelituälukuävloid. KyeIituäIukuävu adda kyelituälu
täåhust tuärvi stuorrä ohtåläs kuävlust. Ko miärutåIeh kyelituälukuävlun kullee
kuävlu te kaiga eromäävt väldid vuotån jotteekuolij eellimkiärdu, kuälästem
uImemiäIdäså ornim, kulgämkuävlujuävu sehe äcikuävIui juävu öasijhoittäm jä
merähoittäm orniimist adelum Iaaväst (1299/2004) uäivildum äasijhoiftämkuävloid
sehe merähoittämkuävloid.
Oovtåstpargojuävkku taha 1 PI-kuävdäån iävtuttäs toimäsyergis
kyelituålukuävlujuähun. Kyelituälukuävlui eennämtieälijd raajijd nannood iälättäs-,
jotoläh- jä piråskuävdä kuävlulii kyelituälu oovtästpargojuävhu iävtuttäs vuäduld ko Iii
kuulläm eennäm- jä meccituäluministeriö jä eres kuävdäIijd peelijd (KuålL 22 §).
Aanaar kyelituälukuävlu hammim jä rääji ovdästeh Laapi kyelituälu
oovtåstpargojuävhu uäinu.
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IPI-kuvdä paahud, ete ciäIkkämuäin ij fttm mihheen tagarijd aaijd, mondiet Iiöij
kolgåm mutted oovtåstpargojuvhu iävtuttem Aanaar kyeIituIukuvIu räjiIinjm.
IPI-kuävdä ana, ete uddå kyelituälukuävluraijim Iii vuäustälIum jä jieijäs uäsild taha
måhdulä±±än kelijdeijee vuovvijn kuälästuslaavå 22 §:st mainåum kyelltuälukuävlun
kullee kuävlu miärutällåmiävtuid sehe laavä oläuttem. Tondiet IPI-kuävdå ana, ete
miärädäs lii kuälåstuslaavä miäIdäsä.
Udä kyelituälukuävluh algätteh tooimäs ive 2019 aalgäst (KuälL 129 §). Nubästus jä
pargoi sirdäum udä kuävloid kaiga valmätälIå puorijn aaigijn ovdil ive 2018 loopä.
Komettum kuälästuslaavä miäldäsij kuälästuskuävlui vuoigädvuoah, sopåmuah,
öonåsumeh jä kenigäsvuodah sirdäuveh uä kyelituälukuävloid. Mähduliih
nubästusucåmeh räjimiärädäsäin pyehtih merhäitteht hitodid sirdäemaäigi ornimij
ovdänem, jis iä meerrid, ete miärädåsäid kaiga tähän nuävdittid nubästusucämist
huolähännää.

HEI VIITTUM RIEHTIRAWUUH
Kuälästuslaahä (379/2015) 1 §, 22 §, 33
Haidättählaahä (434/2009) 41 §, 55 §

§, 124 §, 129 §

MIÄRÄDÄS TIÄHUNADELEM
Miärädäs adeluvvoo almostiättunaddelmin, ko äiomähääh lää nuuvt ennuv.
NUBÄSTUSUUCCÄM
Taan miärädäsän uä.±u toos tutämettum äiomähå uuccåd kuälästuslaavå 124
vuäduld väidimäin nubästus Tave-Suomå haldättåhrievtist. Väidimöujottäs Iii
miärädäs lahtosin.

Kyelituäluhovdå

Pentti Pasanen

KyehituäIuäitobdee

Timo Väänänen

LAS ETIÄD U H
KyeIituäIuäitobdee Timo Väänänen, puhelin 0295 037 567 ledgäpostä
timo.vaananen@ely-keskus.fi

LAHTOSEH Kärttä kyelituälukuävlust
Väidimöuj ottäs
Laapi kyehituälu oovtästpargojuävhu III öuäkkim 24.11.2016 pevdikirje

§

Inari

Maanmittauslaitos, Esri Finland

Lahtos IJP-kuávdáá miärádâsân

VÄIDIMČUJOTTÂS
Laapi iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáá miärádâsân uážžu uuccâđ nubástus väidimáin kirjálávt TaveSuomâ haldâttâhriähtán.
Väidimäigi
Väidim kalga toohâđ 30 peeivi keččin miärádâs tiättunfinnimpeeivist, eereeb mainâšum peeivi.
Tiättunfinnimpeivi meriduvvoo čuávvoo náál:
Jis miärádâs lii adelum äššiomâhâžân, äššiomâháá äššialmai teikâ sänituálvoi, tiättunfinnimpeivi lii
miärádâsâst orroo stemppâlist.
Jis miärádâs lii vuolgâttum poostâ peht finnimtuođâštus vuástá, tiättunfinnimpeivi lii
finnimtuođâštusâst.
Jis miärádâs lii adelum tiättun tuođâštus mield šleđgâhäämist, tiättunfinnimpeivi lii tot, kuás
äššiomâhâš teikâ suu ovdâsteijee lii viežžâm miärádâs virgeomâháá čujottem palvâleijest,
tiätuvuáđust teikâ eres tiätuvuárhást.
Jis miärádâs lii vuolgâttum poostâ peht táválâš reivân, aneh, ete tot lii puáttám tiättun čiččâd peeivi
postâdempeeivist, jis ij eresnáál čaittuu.
Táválâš šleđgâlâš tiättunaddelmin adelum miärádâs annoo tiättunfinnejum kuálmád peeivi šleđgâlii
viestâ vuolgâtmist, jis ij eresnáál čaittuu.
Jis miärádâs lii toimâttum tiättun eresnáál mottoom eres ulmui ko miärádâs finnejeijei
(sajasâštiättunadelem), te aneh ete miärádâs finnejeijee lii finnim miärádâs tiättun kuálmád peeivi
tiättunadelem- teikâ finnimtuođâštus čujottem peeivist.
Jis miärádâs, teikâ kulluuttâs ton uáinimnáálá tolâmist, lii almostittum virgálii loostâst teikâ almos
kulluuttâssáin almottâstaavlust, aneh, ete tiättunfinnim lii tábáhtum čiččâd peeivi ton peeivist, kuás
kulluuttâs virgálii loostâst lii almostittum teikâ kulluuttâs pieijum almottâstaavlun.
Väidimčáállus siskáldâs já vuáláčäällim
Väidimčáállusist, mii čujottuvvoo Oulu haldâttâhriähtán, kalga almottiđ
väidee noomâ já päikkikieldâ
postâčujottâs já puhelinnummeer, kuus áášán kyeskee almottâsâid väidei puáhtá toimâttiđ
miärádâs, moos nubástus occoo
main oosijn miärádâsân occoo nubástus já moh nubástusâid toho váttojeh toohâmnáál já moin
aggáin nubástusah váttojeh.
Jis väidee sárnumvääldi kiävttá suu lavâlâš ovdâsteijee teikâ äššialmai teikâ jis väidim rähten lii eres
olmooš, kalga väidimčáállusist almottiđ meid suu noomâ já päikkikieldâ.
Väidee, lavâlâš ovdâsteijee teikâ äššialmai kalga vuáláčäälliđ väidimčáállus. Jis ášástâl šleđgâlávt, te
vuáláčäällimvátámâšâst lii asâttum sierâ.
Väidimčáállus lahtoseh
Väidimčáállusân kalga lahteđ:
Väidimvuálásâš miärádâs algâalgâlâžžân teikâ kopion.
Tiättunfinnimtuođâštus teikâ eres čielgiittâs väidimääigi älgim äigimuddoost.
Äššialmaa väldikirje, jis äššialmajin ij tooimâ äššivyeijee teikâ almos riehti-išedeijee.
Äššikirje, moid väidee kiäsá vátámâš toorjân, jis toh iä lah jo ovdil toimâttum virgeomâhâžân.
Väidimčáállus toimâttem
Väidimčáállus puáhtá toimâttiđ Oulu haldâttâhriähtán persovnlávt, äššialmaa keevtin, tuálvoo fáárust,
poostâ peht maksum postâvuolgâttâssân, telekopion teikâ šleđgâpostân. Väidimčáállus vuolgâttem
tábáhtuvá vuolgâtteijee jieijâs ovdâsvástádâssân. Väidim kalga leđe virgeomâháást virgeääigi ovdil ko
30 peeivi väidimäigi nohá, vâi väidim puáhtá tutkâđ. Jis väidimäigi majemuš peivi lii pase, lávurdâh,
jiečânâsvuođâpeivi, válburpeivi, juovlâáptu teikâ jonsahpeiviáptu, te väidimäigi juátkoo kuittâg vala
čuávvoo argâpeeivi virgeääigi nuuhâm räi.
Kieđâvuššâmmáksu
Väideest peerih haldâttâhrievtist tuámustovlimáksulaavâ (1455/2015) miäldásâš riehtijotteemmáávsu
250 eurod. Tuámustovlimáksulaavâst lii sierâ asâttum tábáhtuumijn, main iä peerâ máávsu.

Tave-Suomâ haldâttâhriehti
Postâčujottâs
PL 189
90101 Oulu

eellimčujottâs
Isokatu 4 3 kr.
90100 Oulu

puhelin: 029 56 42 800
faksi: 029 56 42 841
šleđgâpostâ: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

