
Iin kunta

Kunnanhallitus

OTE PÖYTATIRINSTN

§ 43 24.02.2015

Otteen saaja:
Pohjois-l in kyläyhdistys

Otteen antopäivä:
3.3.2015

Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamis- ja rakentamishanke

Kha\|24.02.2015 § 43
lin kunnan matkailuohjelma 2020 sisältää useita alueita ja paikkoja, joita pide-
tään kehittämisenarvoisina matkailukohteina. Yksi näistä on lijokisuun alueen
Hiastinlahti, joka on valtakunnallisesti tunnettu, arvokas lintuvesikohde. Koko
alue sopii luonto- ja merimatkailuun ja se tarjoaa myös ympärivuotiset virkistys-
käyttömahdollisuudet.Edellä mainitussa suunnitelmassa todetaankin, että Hias-
tinhaaran luontopolun ja lintutornin kuntoonlaitto ja edelleen kehittäminen ovat ly-
hyellä aikavälillä tärkein hanke alueella ja erityisen aktiivinen kohteen kunnosta-
misessa on ollut Pohjois-lin kyläyhdistys ry.

Pohjois-lin kyläyhdistys ry esittää lin kunnanhallitukselle:

o "lin kunta käynnistää suunnittelun ja hakee Oulun seudun Leader ry:ltä ra-
hoitusta Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin yleishyödylliseen inves-
tointihankkeeseen. Suunnittelu ja laskenta voidaan toteuttaa ennen
hankkeen vireilletuloa hankerahoittajalle ja siirtää ne hankkeen
hyväksymisen jälkeen omalle kustannuspaikalle. Mikäli
suunnittelukustannukset ovat alle 2 500 euroa, suunnittelua ei tarvitse
kilpailuttaa.

. Kunnostamishankkeellatyöllistetäänpohjois-iiläisiäyrittäjiäja
' !* - rakennusalan ammatlilaisia ja mahdollisesti kesätöihin rakennusalan

opiskel ijoita oppipoj iksi ja su unn ittel u ja laskenta pyydettäisiin
pohjois-iiläiseltä yrittäjältä lnsiran Pauli Häyryseltä, jonka yritys on toiminut
kylällämme jo vuodesta2AO6. Häyrysen tarjous on esityslistan liitteenä

. Pohiois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry on lupautunut hankkeen
asiantuntijaksi ja yhteistyökumppaniksi Pohjois -lin kyläyhdistyksen
kanssa. lin kunnan tulee nimetä hankkeelle yhteyshenkilö.

o Lintutornin uusi paikka on Patakarin nokalla, iohon haetaan tarvittavat luvat
Pohjois-lin jakokunnalta (maanomistaja) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -kes-
kukselta (Natura 2000 -alue) ja rakennuslupa lin kunnalta.

r Luontopolun ja lintutornin kunnostamisen jälkeen lin kunnan ja Pohjois-lin
kyläyhdistyksen välillä tehdään hoitosopimus.

. Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamisesta on tehty vuonna
20',l3 hankesuunnitelma, joka päivitetään aikataulun, tekstin ja kustan-
nusten osalta hankehakemuksen liitteeksi."

Edellä mainittu hankesuunnitelma on esityslistan Iiitteenä.

Päätösesitvs (kj):

Kunnanhallitus päättää

1 ) hyväksyä Pohjois-lin kyläyhdistyksen esityksen.

2) osallistua hankkeen suunnittelukustannuksiin enintään 2500 eurolla.
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3) nimetä hankkeen yhteyshenkilöksi tekninen johtaja Markku Vitikan.

Päätös:

Leena Tiiro ilmoitti olevansa esteellinen, eikä hän osallistunut tämän asian
käsittelyyn.
Hyväksytti i n yksi m iel isesti.

ote. Pohjois-lin kyläyhdistys, Markku Vitikka, taloussihteeri

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa


