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Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

  

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j,saapui klo. 11.10 

Elli-Maria Kultima  j 
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Muut saapuvilla 

olleet  Mikko Kärnä  esittelijä 

Pia Korva   pöytäkirjanpitäjä 

 

  

 

Asiat:    § 209 - § 213  

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Pia Korva 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  

  Jaakko Alamattila  Antti Tonteri 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 14.10.2014 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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ASIALISTA 

 

209 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

210 § Hommakankaan asemakaavan korttelin no 1 muuttaminen kaava-

merkinnästä K kaavamerkinnälle RA 1 u ½  

211 § Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 

 

Lisäasiat 

 

212 § High Nort-konferenssi Oslossa 

213 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 209 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamatti-

la ja Antti Tonteri. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjes-

tyksen yksimielisesti kahdella lisäasialla täydennettynä. Käsitte-

lyyn päätettiin ottaa High North-konferenssi Oslossa ja kunnanhal-

lituksen jäsenten esille ottamat asiat. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantar-

kastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. 

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjär-

jestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtä-

vänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-

villä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli 

ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitse-

mättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valit-

tu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanhallitus 7.10.2014 4 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Khall 210 § HOMMAKANKAAN ASEMAKAAVAN KORTTELIN NO 1 MUUTTAMINEN 

KAAVAMERKINNÄSTÄ K KAAVAMERKINNÄLLE RA 1 U ½  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Hommakan-

kaan asemakaavan korttelin no 1 kaavamuutos hyväksytään teknisen 

lautakunnan esityksen mukaan. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Käsittely 

Rakennustarkastaja Eino Mäkelä esitteli kaavamuutosasiaa kunnan-

hallitukselle. 

 

Todetaan, että esittelijä, Mikko Kärnä, on estynyt osallistumasta 

kokoukseen, joten asian esittelee kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hommakan-

kaan asemakaavan korttelin no 1 kaavamuutos hyväksytään teknisen 

lautakunnan esityksen mukaan. 

 

Päätöshistoria 

 

Tekninen lautakunta 9.9.2014 § 77 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn Hommakan-

kaan kaavamuutoksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamuu-

tos hyväksytään. 

 

Perustelu: 

Esitetty asemakaavan muutos on verrattuna koko Hommakankaan asema-

kaava-alueen laajuuteen ja rakennusoikeuden määrään nähden vähäi-

nen.  

Esitetyllä kaavamuutoksella on Vuontisjärven ranta-alue huomioitu-

na pelkästään ympäristöä ja ranta-aluetta sekä muuta ympäröivää 

luontoa säästävä vaikutus kun huomioidaan, että korttelin raken-

nusoikeus pienenee ja kerrosluku laskee.  

Korttelimerkinnän muuttamisella on myös yleisesti koko alueen 

maankäytön kulutusta pienentävä vaikutus.    

 

Lisäksi lautakunta toteaa, ettei kaavan muuttamiseen ole tehty yh-

tään asianosaisen tekemää muistutusta. 

 

Selostus 
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Enontekiön yhteismetsä on esittänyt Hommakankaan asemakaavan kort-

telin No 1 muuttamista nykyisestä K II kaavamerkinnästä (Liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue) kaavamerkinnälle RA 1 u½  

(Loma-asuantojen korttelialue).  

Samalla esitetään, että korttelissa nyt oleva rakennusoikeus  

2000 ka-m
2 
 pienennetään 1000 ka-m

2 
. 

  

Lapin lääninhallitus vahvistanut voimassaolevan Hommakankaan ase-

makaavan 18.05.1993. 

 

Hommakankaan asemakaavan muutosehdotuksen vireilletulokuulutus 

(liite 1) on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla 

nähtävänä 16.04. – 302014 välisenä aikana. 

 

Hommakankaan asemakaavan muutos on asetettu MRL 65 §:n ja MRA 27:n 

mukaisesti julkisesti nähtäville 22.05.-23.06.2014 väliseksi ajak-

si Enontekiön kunnan tekniselle osastolle (liite 2). Muutosehdotus 

oli myös nähtävillä Enontekiön kunnan internet osoitteessa 

WWW.enontekio.fi . 

 

Naapurikiinteistön haltijoiden kanssa on käyty asiasta neuvottelu 

ja kaavamuutoksen vaikutuksista on annettu selvitys heille (liite 

3). 

 

Nähtävillä oloaikana, eikä sen jälkeen jätetty muistutuksia. 

 

Lapin ELY-keskukselta pyydettiin lausunto 18.07.2014. Lausunto an-

nettiin 11.08.2014 ja se on liitteenä tässä pykälässä (liite 4). 

 

Lausunnossaan ELY-keskus kiinnitti huomiota mm. seuraaviin asioi-

hin: 

 

- Lainvoimaisen yleiskaavan puuttumiseen suunnittelualueelta. 

 

- Selvitys asemakaavaluonnoksen suhteesta valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin.  

 

- Kaavan pohjakartan hyväksymismerkinnän puuttumiseen. 

 

- Kaavamuutoksesta aiheutuvan maiseman muuttumisen havainneku-

vien puuttumiseen. 

 

Kaavanlaatija on antanut vastineen ELY-keskuksen lausuntoon (liite 

5). 

 

Mainitut asiakirjat ovat liitteenä tässä pykälässä 

 

 

Liite 1 Kaavakartta ja kaavaseloste 

Liite 2 Kaavanlaatijan vastine ELY-keskuksen lausuntoon 

Liite 3 Lapin Ely-keskuksen lausunto 

http://www.enontekio.fi/
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Liite 4 Selvitys naapurikiinteistön haltijoille 

Liite 5 Kuulutus Hommakankaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtä-

vänä pidosta 

Liite 6 Kuulutus Hommakankaan asemakaavan muutoksen vireille tu-

losta ja luonnoksesta tiedottamisesta 
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Khall 211 § KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 

 

Päätös 

 

Ilmoitusasioita ei ollut. 

 

Ilmoitusasiat 
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Khall 212 § HIGH NORTH-KONFERENSSI OSLOSSA 

 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (kunnanhallituksen puheenjohtaja) 

Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan osallistumaan High North-

konferenssiin Norjan Oslossa 3-4.11.2014. 

  

Selostus 

 

Suomen Norjan-suurlähettiläs, Erik Lundberg, on kutsunut kunnan 

edustajan High North-konferenssiin 3-4.11.2014 Norjaan, Osloon. 

Konferenssissa tarkastellaan pohjoisten alueiden teollistumisen 

kehittämistä ja pyritään luomaan tapahtuma, jossa toimijoilla on 

mahdollisuus kohdata päätöksentekijät. 
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Khall § 213 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Jaakko Alamattila ja Elli-Maria Kultima esittivät, että tekninen 

toimi esittää Lapin jätehuollon kuntayhtymälle, Lapecolle, että 

Hetan ja Kilpisjärven aluekeräyspisteisiin asennettaisiin valvon-

takamerat, jotta aluekeräyspisteen ympäristön roskaantumista voi-

taisiin valvoa paremmin. 

 

Elli-Maria Kultima kysyi, tuleeko tämän päivän kunnanvaltuustossa 

käsitellä päiväkodin kustannusten ylittymistä koskeva asia. Val-

tuuston puheenjohtaja vastasi, että valtuustossa asiat käsitellään 

esityslistan mukaisesti kunnanhallituksen esityksestä, joten asiaa 

ei käsitellä tämän päivän valtuustossa.   

  

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.35. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

 7.10.2014  § 209-213 

  
  

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 209,210,211,213 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 212 

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja 

postiosoite. 

 
Enontekiön kunnanhallitus 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  
kirjaamo@enontekio.fi 

 

Pykälät: 212 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

