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TUÄGGA

Odö kue’IIeeiIemIää’kk (379/2015) puö’di viö’kke 1.1.2016. Lää’jj mie’Idd
öää’ccvuu’did jue’jjet kue’I!täällvuu’did åårkani kidd töi vuä’mstemkööskin da
vaaIdmaIIa raajin. Kue’Iltäällvuu’di mie’rren Iij ööu’deed vuu’des kueiltääl di
ööu’deed tön vuäzzlai öhttsa± toimmjummu kue’Ilväärai keäll’jeei å’nnem da
håiddam jä’rjstumma (22 §). Lää’jj mie’Idd e’tkköözz toimmvuu’des
kue9ltäällvuvddjuåkkan
Jie’Ilemvue’kk- trafikk da pirrösköösköözz nöömee Iåå’j odd kue’IIee’IIemIää’jj
meIdIa± vooudla± kue’IItääI öhttsatuäjj-joukkäd ee’jj 2016 aalgåst. Öhttsatuåjj
joouki vuössmös tuäjjan Ieäi raajjäd e’tkköözz JTP-kööskö’sse toimmvuu’des
kue’Iltäällvu’vddjuäkkan. E’tkköözz öölgi kue’dded JTP-köösköözz raaveemnalla
mååimöözzäst 31.12.201 6. Kue’Iltäällvuu’d ko’rvvee ääi’jab kue’IIee’IIemIää’jj
meåldla± kue’IIee’IIemvuu’did.

ÖHTTSA2TUÄJJ-JOOUK E’TRRÖS KU E’LLTÄÄLLVU’VDDJUÄKKAN
Lappi kue’IItääI öhttsa±tuäjj-joukk nooröödi koolm vuåra da uu’di etkköözzås
kue’Iltäällvu’vddj uäkkan JTP-kööskö’sse 24.11.2016.
Lappi kue’IItääI öhttsatuåjj-joouk såbbrest (24.11.2016) kiött’tö’iie öhttsatuäjj-joouk
toimmvuu’d ku&Ntäällvu’vddjuåkk&tkköözz. Öhttsatuåjj-joouk vuäzzlaid Ieäi
vuölttuum ööu’dab såbbar da jooukåst tuejjeem vuädald rajjum kaart kue’Iltäällvuu’din.
Kaart Ie’jje rajjum JTP-köösköözzåst. Såbbrestjuö’kk kue’Iltäällvuu’d da tön raajid
kiött’tö’IIe jeä’rben. Låå’ssen såbbrest kiött’töile öhttsatuåjj-joouk vuäzzlain puättam
muuttäse’tkköözz vuu’d raajid. Aanat kue’Iltäällvuu’d raajin jiönste da jiönstummest
jeänmösän jiönid vuäam e’tkkös Iij öhttsatuåjj-joouk e’tkkössän kue’Iltäällvuu’d
raajjån.

TODIM KÖÖSKÄST
Vuä’mm-Lää’ddjännam, Tävv-Savo da Lappi Jie’Ilemvue’kk- trafikk da
pirrösköösköözz ö’nne vooudla± kue’IItääI öhttsatuåjj-joouki e’tkköözzid da e’tkköözzi
meåldla± kaartid vuei’nnemnalla ne’ttseeidaines seämma ääi’j pirrjännam äi’en
31.1.2017—31.3.2017.
E’tkköözzi vuei’nnemnalla åårrmest teådte öhttsatuäjj-jooukid da töi
vuäzzla±organisaatioid, mädd- da meä’cctäällministeria di Mädd - da
meä’cctäällpuu’t’tee’ji Kööskösorganisaatio. Vuei’nnemnalla åårrmest teädte e
Veergla± Lööståst 3.2.2017 vaaIdämIää’jj 41 § meäldlänji.
E’tkköözzin u’vddeä Lappi JTP-kööskö’sse pukines 37 ciålklmed.
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Takal ciålkålm Mädd- da meä’cctäällministeria änn öhttsa±tuåjj-joouki e’tkköözz
väIddvue’zzin positiivIi’±en da kägg jeä’rben positiivla± ä’en öu’dde
kue’IIee9Iemvuu’d meä’r occnummu kue’Iltäällvu’vdden muttem öhttvuödåst.
Låå’ssen töt öuäjat, to mår]r]a raaji raavummest vooudla± öhttsatuåjj-jooukin
vää’ldet iött’tööIIåmnaIIa odd kue’Iltäällvuu’d toi’mmjem jått’tummu pu&rmöözz
mieidd iöttIånji da öhttsa±tuåjjhaalin.
Luåttväärrkööskös tuått, to öhllsatuåjj-joouk lie pörggäm vä’Idded lokku
ekoIoogla go sosiaal’Ia± keäll’jem vuei’nlmid, jie-ka vu’vddrajjöözz vie’itkani
nåkkmeezvuim tuärjjad juö’kk veiddsa joo’tti kueilnää9 åä’nnem da håiddam
jä’rjstummui Vuei’tIva ekoIoogla keäII’jumma kuulu öuölmmpaaikid vueitet
kuuitäg öåu’dded kue’lltäällvuu’d köskkna± öhffsa±tuäjain, koon tuärjjee e
kue’Ilee’Ilemlää’jj 37 § kai’bbjöözz åä’nnem- da håiddamplaani köskkna ö’htte
suåppmöö±±åst.
nu’ft

Kue’lItääI Köösköslett tuärjjad tön vuäzzlaorganisaatioi vuäinnmöö± raajjkie’ssmest
da väldd jeä’rben lokku uäjtöözz raajjkie’ssmest Puåmiär vuu’dest. Kööskösleefi
miöläst &tfkös lij täi vuu’di beä’lnn kue’Ilee’IIemIää’jj 1 § vuåsttsa le’be töt ij
ee’ttkäåstt kueilväärai sosiaal’lanji keåll’jeei åännmöö±±.
Meä’cchalltös äänn öhttsa±tuäjj-joouki uäjtöözzid jeänmösän pue’rren, lea od
vuu’d raaj järrne måttmi paai’fd kolggämvu’vddjuäggast, lea köööömöö±±åst åårrai
järrnummid lij vuäd kue’IIe&llem meä’rmeåIdIa jä’rjstem vuei’nnemkuu’Imest
iöööee’l.
Lää’ddjännam luåttsuöjjlemlett tuätt, to öuäjtös lij miärkteei pue’rös änn’jö± vuäkka,
Iea vuu’did Ieäi ölggåm öhtteed veäl jeänab ekoloogla± ij-ka vaaldmalla vuäain.
Lää’ddjånnam Ästtääi’jkue’Istee’ji kööskösorganisaatio vuäinnmöö mie’Idd Lappi
kueiltääl öhttsa±tuäjj-joouk di Kainuu da Tå’vv-Vuäcmäädd kue’lItääI öhttsa±tuäjj
joouk öuäjtöözz odd kue’lltäällvuu’d raajjän jää’kkte ri’jttjeei nalla kueiIee’lIemIääTjj
täävtöözzid da jiögg. Öuäjtöözzin lij valddum lokku joo’ftikuö’li jie’llemjorröözz,
ku&IleeIImöö± meä’rmeåldla jä’rjstummu, kolggämvu’vddjuågg di öääccvuu’d
juåkkmöö± öää’cchåiddam da miärrhåiddam jä’rjstummest uvddum Iääjjest jurddum
öää’cchåiddamvuu’did di miärrhåiddamvoudda.
Mädd da meä’cctäällpuu’t’tee’ji Köösköslett MPK rö i’lmmat, to MPK:st ii leäkku
särnnmö Lappi di Tä’vv-Vuådmäädd da Kainuu öhttsa±tuåjj-joouki tuejjeem
e’tköözzi n.
-

WWF kägg, to vaarvuäla joo’ttikue’Ilnaa’li jeälitem vuei’nnemkuu’lmest
kue’IleelImöö± jä’rjstummu Iij köskksa± rooläst da Iij samai vää±nai, to miärr- da
jokkvuu’din ä’dde meä’rmeåldla± obbvuöd, koin kue’lstemjä’rjstööllmöö±in da
kuelinaali håiddmöö±±åst vueitet suåppåd ööutsää’jest miärr- da jokkvuu’d
toi’mmjeeji köösk. Nääit WWF k&nnat, to Lappi di Kainuu da Tä’vv-Vuådmäädd
kueiltääl öhftsatuäjj-joouki e’tkköözzin joogg da miårrvuud lie öhttuum obbvuöttän,
koin kue’lleellmö da kue’llnaa’li håiddmöö± vueitet jä’rjstet joo’ftikuöli jie’llem lokku
vää’ldeei.
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CiäIkåIm Aanar kue’Iltäällvuu’d raajjmest da raajin
Uccjoogg kue’IIee’IIemvuu’d miölåst va’lljeemnalla åårrai rajjöözzi päärk öölgöi
va’lljeed oo’bbdnek nu’tt, to täk öää’cc puä’de Teänjoogg öää’ccvuu’d
ku&Iltäällvoudda. Vuäan tääzz lij såjjnummu miålggåd öhttu Uccjoo kåå’ddest,
määrjgaid täin
kidlmin lie jii’jjez-i kue’llee’llemvuöiggädvuö. Lää’ssen
Uccjoogg kue’Ilee’llemvuvdd tuttjii’jjes ciälklmest, to köööömöö±±äst åårrai öää’cc
jie leäkku joo’ttikue’Ilöää’cc.
öaa’in

Lokka-Porttipahta kue’llee’llemvu’vdd, Suä’djel kå’dd da Suä’djel po33vuäggai RÖ
e’tkkuum rajjöözz Tuällamjoogg öää’ccvuu’d pääi’k da kai’bbai tön rajjummu ånn’jö
ku&lIee’llemvu’vddjuågg meåldlånji Aanar, Lokka-Porttipahta da Ylikemi vuu’did.
Lokka-Porttipahta kue’lle&lIemvu’vdd ij vuei’n vuäc ij-ga åå’n meä’rmeäldl±±en
e’tkkuum rajjöözz, ko’stjäänmössän Suä’djel kådda kuulli UK-meermie’cc vue’zzid
rää’tket Lokka-Porttipahta vuu’dest da öhtteet Aanar kueiltäällvoudda, lea kuuitäg
seämma tuållam öää’ccvoudda kuulli Savukoski beällsa vue’ss (Njuö’rttjoogg öää’cc)
kue’det Ylikemi kue’lltäällvoudda. Lokka-Porttipahta kue’llee’Ilemvuu’d vuäinnmöan
lij, to seeiltee’l ånn’jö raajid, seili e suåpp vuu’d da toimmjee’ji kööskåst.

TU’MMSTÖK
Lappi JTP-kööskös raavad kue’llee’llemlää’jj (379/2015) 22 § meåldlånji Lappi
kue’lltääl öhttsa±tuäjj-joouk e’tkköözz meäldlånji Aanar kue’lltäällvuu’d raajid.
Tu’mmstö’kke kuulli kartt kue’lltäällvuu’d raajin lij mie’lddöözzåst.
JTP-kööskös meärrad kue’Iläee’llemlää’jj 124
muttåz ooccmest huölkani jää’kkted.

§ vuäivva, to tän tu’mmstöögg ålgg

VUÄD
Kuellee’Ilemlää’jj 1 § mie’ldd kue’llväärai äånnmöö± da håiddmöö± lgg jä’rjsted
ekolooglänji, tääl’länji da sosiaal’lanji keåll’jeeinalla nu’tt, to staanät kue’llväärai
keåll’jeei da määgbeällsa± pohttmö, kue’llnaa’li luädla jie’llemjorrös di kue’llväärai
da jee’res öää’ccluäd määqghämmsa±vuött da suöjjlummu.
Kue’llee’llemlää’jj 22 § mie’ldd öää’ccvuu’did jue’jjet töi vuä’mstemkööskin da
vaaldmalla raajin huölkani kue’lltäällvuu’did. Kue’lltäällvu’vdd ädd kue’lltääl’länji
nokk urr öhttna± vuu’dest. Kue’Iltäällvoudda kuulli vuu’d meä’rtööllmen älgg aainås
väidded lokku joo’ttikuö’li jie’llemjorrös, kue’lleellmöö± meä’rmeäldla± jä’rjstummu,
kolggämvu’vddjuäkk di öää’ccvuu’d juäkk öää’cchåiddam da miärrhåiddam
järjstummest uvddum lää’jjest (1299/2004) jurddum öää’cchåiddamvuu’did di
miärrhåiddamvoudda.
öhttsatuäjj-joukk rääjj JTP-kööskö’sse e’tkköözz toimmvuu’des
kue’lltäällvu’vddjuäkkan. Kue’Ntäällvuu’d jånnamtiöla± raajid raavad Jie’llemvue’k
trafikk da pirröskööskös vooudla± kue’Htääl öhttsatuäjj-joouk e’tkköözz vuädald
märjr)a mädd- da meä’cctäällministeria da jee’res köskksa bie’li kuullmest (KaIL 22
§). Aanar kue’lltäällvuu’d raajjmö da raajj ee’ttkå’stte Lappi kue’lltääl öhttsa±tuäjj
joouk vuäinnmöö.
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JTP-kööskös tuätt, to ciålklmin ij puättam öu’dde ni mii nåkam ä’, kåå’tt leäl
u’vdded määin mu’tted öhttsatuäjj-joouk e’tkkeem Aanar kueIltäällvuu’d
raajj Iinnjöözz.
JTP-kööskös keäöö, to odd kue’Iltäällvu’vddrajjös on Iij vuådduum da jiijjes beä’Iest
vuei’tlvästt ri’jttjeei naNa kue’IIee’NemIää’jj 22 §:st peäggtum kue’Iltäällvoudda kuulu
vuu’d meä’rtööllämöudldöözzid di lää’jj toi’mmepiijjmöö±±. Peäggtum määinast JTP
kööskös keä, to tu’mmstök lij kue’IIee’Ilemlää’jj meäIdIa.
Odd kue’lltäällvuu’d alttee toimmjummes ee’jj 2019 aalgåst (KaIL 129 §). Muttäz da
tuäjai serddmöö±± o vuu’did älgg valmtöölläd ju’n ääi’jben öuddål eejj 2018
Ioopp. Kåå’mtum kue’llee’llemlää’jj meäIdIa kue’lIe&lIemvuu’d vuöiggådvuö,
suåppmöö±±, öönnööttmöö da öölgtöözz serddje od kue’lltäällvuu’did. Vuei’tlva±
muttäzooccmöö±± raajjtu’mmstöögin vuäi’tte köskksänji meälgted se’rddemääi’j
jä’rjstööllmöö±±i öuddnummu±, jos tu’mmstööggid jeä’t meä’rruku kööskte’men
jää’kktemnalla muttäz ooccmest huölkani.

SUÅVLDUM VUÖIGÄSVUÄ’PSTÖÖZZ
Kue’llee’llemlää’kk (379/2015) 1 §, 22
vaaldåmIää’kk (434/2009) 41 §, 55 §

§, 33 §, 124 §, 129 §

TU’MMSTÖÖGQ TEÄHAN OUDDMÖ
Tu’mmstöögg uudet takai teättan ouddmöän ä’bie’li jönn lååkkmeä’r diött.
MUTTÄZ OOCCMÖ
Töt ä’vuäzzla, kåå’tt ij leäkku toodva tu’mmstö’kke, vuä ooccåd muttäz tän
tu’mmstö’kke kue’llee’IIemIääjj 124 § vuäivva Iääitee’I muttäz Tä’vv-Lää’ddjännam
vaaldämvuöigö’sse. Läittampö’mmai lij tu’mmstöögg mieiddössän.

Kue’IltäälIurr

Pentti Pasanen

Kue’Iltäällä’tobddi

Timo Väänänen

LÄÄ’SSTEAD
Kue’lItäällätobddi Timo Väänänen, teifon 0295 037 567 ne’ttpåå’t
timo.vaananen@ ely-keskus.fi

Ml E’LDDÖÖZZ
Kartt kue’Iltäällvuu’dest
Läittampö’mmai
Lappi kue’lltääl öhttsatuäjj-joouk III såbbar 24.11.2016 på’rddke’rjj

Inari

Maanmittauslaitos, Esri Finland

Mieʹlddõs JTP -kõõskõõzz tuʹmmstõʹǩǩe

LÄITTAMPÕʹMMAI
Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, trafikk- da pirrõskõõskõõzz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ǩeerjlânji
Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldâšmvuõiggsa.
Läittamäiʹǧǧ
Läittmõõžž âlgg tuejjeed 30 peeiʹv seʹst tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯampeeiʹvest, tõn peeiʹv lokku
vääʹldǩâni.
.
Teâttanvuäǯǯampeeiʹv laʹsǩǩeet tän nalla:
Jõs tuʹmmstõk lij uvddum äʹššvuäʹmsteeja, äʹššvuäʹmsteei äʹššooumže leʹbe päkldõʹsse,
teâttanvuäǯǯampeiʹvv puätt õlmmsa tuʹmmstõõǥǥâst åårrai leeiʹmest.
Jõs tuʹmmstõk lij vuõlttuum pååʹšt mieʹldd vuäǯǯamtuõđštõõzz vuâstta, teâttanvuäǯǯampeiʹvv puätt
õlmmsa vuäǯǯamtuõđštõõzzâst.
Jõs tuʹmmstõk lij uvddum teâttan tuõđštemnalla liâđǥlânji, teâttanvuäǯǯampeiʹvv lij tõt, kuäʹss
tuʹmmstõk lij viǯǯum äʹššvuäʹmsteei leʹbe tän eeʹttkõʹstti tooimest veʹrǧǧneeʹǩǩ uʹvddem serverist,
teâttkääivast leʹbe jeeʹres teâttõõzzâst.
Jõs tuʹmmstõk lij vuõlttuum pååʹšt mieʹldd takai ǩeʹrjlmen, tõn ǩiõččât puättam teâttan čiiččad
peiʹvven pååʹštʼtempeeiʹvest, jõs ij jeeʹres puäʹđ õlmmsa.
Takai liâđǥlaž teâttanouddmõššân uvddum tuʹmmstõõǥǥ ǩiõččât vuåǯǯum teâttan kuälmad peeiʹv
liâđǥlaž saaǥǥ vuõlteeʹmest, jõs jeäʹt jeeʹres čuäʹjtuku.
Jõs tuʹmmstõk lij tooimtum teâttan jeeʹresnalla ǩeän-ne jeeʹres ooumže ǥo tuʹmmstõõǥǥ vuäǯǯja
(sâjjsažteâttanouddmõš) ǩiõččât tuʹmmstõõǥǥ vuäǯǯai vuäǯǯam tuʹmmstõõǥǥ teâttan kuälmad
peiʹvven teâttanuvddem- leʹbe vuäǯǯamtuõđštõõzz čuäʹjtem peeiʹvest.
Jõs tuʹmmstõk leʹbe kuultõs tõn vueiʹnnemnalla ââʹnnmest lij õlmstõttum veerǥlaž lõõstâst leʹbe
õõlmâs kuultõõzzin iʹlmmtemtaaulâst, ǩiõččât teâttanvuäǯǯmõõžž šõddâm čiiččad peiʹvven tõn
peeiʹvest, kuäʹss kuultõs veerǥlaž lõõstâst lij õlmstõttum leʹbe kuultõõzz pijjum iʹlmmtõstauʹlle.
Läittamǩeeʹrjelm siiskõs da vuâllaǩeeʹrjtummuš
Läittamǩeeʹrjlmest, koon piijât Oulu vaaldâšmvuõiǥõʹsse, âlgg iʹlmmted
läittai nõmm da dommkåʹdd
pååʹštaddrõs da teʹlfon-nââmar, koozz ääʹšš kuõskki iʹlmmtõõzzid läittai vueiʹtet tooimted
tuʹmmstõk, koozz muttõõzz ooccât
koon päikka tuʹmmstõʹǩǩe ooʒʒât muttâz da mâiʹd muttsid tõõzz õõlǥtet tuejjeem da mõin määinain
muttsid õõlǥtet.
Jos läittai särnnamvääʹld âânn suu lääǥǥlaž eeʹttkõʹstti leʹbe äʹššooumaž leʹbe jos läittmõõžž raajjʼjen lij
jeeʹres ooumaž, âlgg läittamǩeeʹrjlmest iʹlmmted še tän nõmm da dommkåʹdd.
Läittai, lääǥǥlaž eeʹttkõʹstti leʹbe äʹššoummu âlgg vuâllaǩeeʹrjtet läittamǩeeʹrjelm. Hååideen ääʹšš
liâđǥlânji, vuâllaǩeeʹrjtemõõlǥtõõzz pirr lij šiõttuum jeäʹrben.
Läittamǩeeʹrjelm mieʹlddõõzz
Läittamǩeeʹrjlma âlgg õhtteed:
läittamvuâlaž tuʹmmstõk, kååʹtt lij alggveärliʹžžen leʹbe kuõrtõssân
Teâttanvuäǯǯamtuõđštõs leʹbe jeeʹres čiõlǥtõs äʹlǧǧem ääiʹjpooddâst
Äʹššoummu väʹlddǩeʹrjj, teʹl ko äʹššooumaž ij leäkku äʹššvuejjai leʹbe õlmmsaž
vuõiggâdvuõttveäʹǩǩteei
äʹššǩeeʹrj, koid läittai haaʹlad raukkâd õõlǥtõõzzeez tuärjjan, jos tõk jie leäkku juʹn ääiʹjben tooimtum
veʹrǧǧnekka.
Läittamǩeeʹrjelm tooimtummuš
Läittamǩeeʹrjelm vuäitt tooimted Oulu vaaldâšmvuõiǥõʹsse jiõčč, äʹššoummu ââʹneeʹl, päkldõõzz mieʹldd,
pååʹšt mieʹldd mahssum pååʹštvuõlttõssân, telekopion leʹbe neʹttpååʹšt mieʹldd. Läittamǩeeʹrjelm
vuõlttummuš šâdd vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst. Läittmõõžž âlgg pueʹtted veʹrǧǧnekka ouddâl 30 peeiʹv
läittamääiʹj puuttmõõžž, što läittmõõžž vueiʹtet tuʹtǩǩeed. Jos läittamääiʹj mââimõs peiʹvv lij pâʹsspeiʹvv,
sueʹvet, jiiʹjjesvuõttpeiʹvv, valpurpeiʹvv, rosttovkäänan leʹbe evvanpeiʹvvkäänan, läittamäiʹǧǧ juätkkai
kuuitâǥ veâl puõʹtti arggpeeiʹv veʹrǧǧääiʹj puuttma.
Ǩiõttʼtõõllâm-mähss
Läittjest peʹrrjet vaaldâšmvuõiggsest duõmmišttâm-mähsslääʹjj (1455/2015) meâldlaž vuõiǥâsmääus 250
euʹrred. Duõmmišttâm-mähsslääʹjjest lij jeäʹrben šiõttuum vuõʹjjin, koin määus jeäʹt peʹrrjuku.
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