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Asialista: 

73 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

74 § SALMIVAARANTIEN TIEKUNNAN KIRJE ENONTEKIÖN KUNNAN TEKNISELLE 

LAUTAKUNNALLE 

75 § TUIJA PÄIVIKKI PONTELAN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN 

RAKENTAMISTA VARTEN SUONTTAJÄRVEN REKISTERIKYLÄÄN 

76 § MIKA MARKUS KETOLAISEN JA VALERIE KETOLAISEN 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI PYSYVÄKSI 

ASUINRAKENNUKSEKSI YLIKYRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN ALUEELLA 

77 § LAURI KULTIMAN MAA-AINESOTON LUPAHAKEMUS 

78 § VUODEN 2015 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.2015-

15.9.2015  

79 § VUODEN 2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN SEKÄ SUUNNITELMAVUOSIEN 2017 

JA 2018 BUDJETTIESITYKSET 

80 § INVESTOINNIN 2016 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2017-2018 

81 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI 2016 

82 § LAUTAKUNNAN ALAISTEN, KUNNAN PERUSTOIMINTOJEN KANNALTA EI 

VÄLTTÄMÄTTÖMIEN TOIMINTOJEN ESITYS LAKKAUTETTAVAKSI 

83 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

84 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET  

85 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN 

KÄYTTÄMINEN 

86 § ASFALTTIASEMAN VARASTOINTI JEHKATSIN SORAMONTTUALUEELLA 

87 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017 HETAN 

ALUEELLA 

88 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2013-2015 

KILPISJÄRVEN, KARESUVANNON JA PELTOVUOMAN ALUEELLA 
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Tekn.ltk. 73 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Ehdotus: 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen 

esityslistan työjärjestykseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lisäksi lisälistalta päätettiin ottaa pykälät  

84 – 88. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Tonteri ja Hannu Ranta. 

 

--------- 
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Tekn.ltk. 74 §  SALMIVAARANTIEN TIEKUNNAN KIRJE ENONTEKIÖN KUNNAN 

TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 

 

Salmivaaran tiekunta on lähettänyt tekniselle lautakunnalle kirjeen 

(kirje liitteenä tässä pykälässä), jossa se pyytää teknistä 

lautakuntaa hankkimaan puuttuvat tieviitat kolmelle eri 

tieosuudelle, jotka ovat ”Uivelontie, Kuikkatie ja Kaakkuritie. 

 

Pyyntöään tiekunta perustelee mm. ambulanssikäyntien, pelastustoimen 

sekä sähkö- ja vesiyhtiön työtehtäviä hoitavien henkilöiden oikeaan 

osoitteeseen löytämisen varmistamiseksi. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja) 

Annetaan kokouksessa. 

 

Keskustelun jälkeen rakennustarkastaja antoi seuraavan 

päätösehdotuksen: 

 

Tekninen lautakunta päättää, että Salmivaaran yksityistielle 

annetaan kunnan toimesta korvauksetta tiekyltin (liikennemerkkijalka 

ja pystytanko) betoninen pystytysjalka ja tiekyltin kiinnitysputki, 

jonka tiekunta pystyttää itse. Kunta ei osallistu muihin 

kustannuksiin. 

Varsinaisen tien nimikyltin tiekunta hankkii itse omalla 

kustannuksellaan. 

Edelleen lautakunta päättää, että näin toimitaan kaikkien 

yksityisteiden osalla vastaisuudessa ilman eri päätöstä. 

 

Perustelu: 

Päätöstään lautakunta perustelee sillä, että tekninen osasto joutuu 

pitämään liikennemerkin asennusjalkoja ja –putkia varastossa kunnan 

omien kaavateiden merkitsemistä varten ja asennusjalasta ja –

putkesta ei aiheudu kunnalle merkittäviä kustannuksia. Kustannukset 

asennusjalan ja –putken osalta ovat  

noin 22 – 25 €/pari. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaa. 

 

--------   

 

 

Tiedoksi 

Salmivaaran tiekunta
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Tekn. ltk 75 § TUIJA PÄIVIKKI PONTELAN POIKKEAMISHAKEMUS 

LOMARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN SUONTTAJÄRVEN REKISTERIKYLÄÄN 

 

Kylä   Suonttajärvi 

Tila    Lompolo 

Kiinteistötunnus    047 406 0024 0004 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom 

Pinta-ala   n. 61600 m
2 
 

Haettava kerrosala  49 ka-m
2  

Kerrosluku   1 

Hallintaperuste   Oma 

Tulvavaara  Ei ole 

 

Tuija Päivikki Pontela on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon 

rakentamiselle Suonttajärven rekisterikylään. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, 

että poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen 

määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään 

rakentamiseen, eikä rakentaminen vaikeuta luonnonsuojelun 

tavoitteiden saavuttamista tai kaavoituksen toteuttamista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn.ltk. 76 § MIKA MARKUS KETOLAISEN JA VALERIE KETOLAISEN 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS LOMA-ASUNNON MUUTTAMISEKSI PYSYVÄKSI 

ASUINRAKENNUKSEKSI YLIKYRÖN RANTA-ASEMAKAAVAN ALUEELLA  

 

Mika Markus Ketolainen on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon 

muuttamiseksi vakituiseksi, pysyväksi asunnoksi Ounasjoen ranta-

alueella. 

 

Rakennuspaikan tiedot:  

Kylä    Kyrö 

Kaava-alue  Ylikyrön ranta-asemakaava 

Rakennuspaikan pinta-ala   9700 m
2 
 

Korttelimerkintä  RA-1½ 

Rakennuksen kerrosala 38 ka-m
2  

 

Kerrosluku  1½ 

Hallintaperuste  Oma 

Asemakaavan muk.rak.oik. 100+30 ka-m
2 
 

Vesi- ja viemärijärjest. Kiinteistökohtainen 

Talon varusteet  Sähkö 

 

Tontilla on 1997 valmistunut 38 ka-m
2 
loma-asunto ja saunarakennus  

15 ka-m
2 
 sekä pieni varastorakennus. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin 

ehdoin: 

 

1.Rakennus on rakenteellisesti muutettava niin, että se täyttää 

tämän hetken lämpöeristevaatimukset joista on esitettävä ns. E-luku- 

laskelmat ja  energiatodistus. 

 

2.Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet tulee uusia niin, että ne 

täyttävät tämän hetken vaatimukset. Mikäli alueelle rakennetaan 

kunnallinen vesi- ja viemärijohtoverkko tulee rakennus liittää 

siihen. 

 

3.Muista vaatimuksista määrätään varsinaisen rakennusluvan 

yhteydessä ja ne ovat velvoittavia. 

 

Perustelu:  

Rakennuspaikan välittömässä läheisyydessä on pysyvää asutusta 

(etäisyys lähimmästä noin 200 m) ja kulkuyhteydet ovat hyvät. 

 

Poikkeamisen myöntäminen ei haittaa kaavoituksen toteutumista tai 

alueen muuta käytön järjestämistä. 
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Poikkeamisen myöntäminen ei myöskään johda vaikutuksiltaa 

merkittävään rakentamiseen. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------
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Tekn. ltk § 77 LAURI KULTIMAN MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUS 

KUTTASEN HIEKKA- JA SORA-ALUEELLE. 

 

Lauri Kultima on tehnyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten 

ottamislupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi hakemukseen liittyvän 

ottamissuunnitelman mukaisesti. 

 

Ottamisalue sijaitsee Enontekiön Palojoensuu rekisterikylässä 

Kuttasessa Kultiman tienristeyksen läheisyydessä hakijan omistamalla 

tilalla Järämä RN:o 21:17. 

 

Lupahakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma: 

1. Ottamisalueen pinta-ala 10 000 m
2
, koko tila n. 21,0 ha 

2. Maa-ainesten ottosyvyys 0-12 m 

3. Toimenpide   soran ja hiekan otto 

4. Ottamismäärä   20 000 m
3
ktd 

5. Ottamisaika    10 v 

 

Ottamislupahakemus on kuulutettu 3.6.2015-4.7.2015 eikä määräaikaan 

mennessä ole tullut hakemusta koskevia muistutuksia. 

Naapurikiinteistöjen omistajat on kuultu hakijan toimesta.  

 

Ehdotus: (rakennustarkastaja) 

Tekninen lautakunta päättää, että ottamislupa myönnetään hakemuksen 

ja ottamissuunnitelman mukaisesti Kuttasen sora- ja hiekkealueelle 

seuraavin ehdoin: 

 

1. Ottaminen on suoritettava esitettyjen suunnitelmien mukaisesti 
ja niin, että alueen pohjaveteen ja sen esiintymiseen 

kiinnitetään erityistä huomiota ja ottotyössä huomioidaan Lapin 

ELY- keskuksen lausunto (suojaava maakerros pohjaveden 

yläpuolella on vähintään 2 m). 

Mikäli ottamistoiminnan yhteydessä havaitaan 

pohjavesiesiintymiä, on niistävälittömästi ilmoitettava Laoin 

ELY-keskukselle ja ja Enontekiön kunnan tekniselle 

lautakunnalle. Kaikki esille tulleet pohjavesiesiintymät on 

peitettävä puhtaalla maa-aineksella. 

 

2. Ottamistoiminnan on pysyttävä kaikilta osin suunnitelmakarttaan 
rajatulla alueella. Ennen ottamistoiminnan alkamista on hakijan 

merkittävä ottamisalue maastoon nurkkapaaluilla, jonka jälkeen 

suoritetaan ns. aloituskatselmus luvanhakijan ja luvanmyöntäjän 

toimesta. 

 

3. Alue on ottamisen edetessä ja aikana suojattava ja siistittävä 
siten, että se ei aiheuta alueella liikkujille tapaturmaa tai 
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muuta vaaraa. Asiaton oleskelu sortumavaarallisilla alueilla 

tulee estää selvästi havaittavalla tavalla.  

Pintamaa, pintakasvusto (sammal yms.), puut, pensaat ja kannot 

on poistettava ottoalueelta niin, ettei niitä missään vaiheessa 

sekoiteta otettavaan kiviainekseen.  Em. ainekset on 

lajiteltava erilleen. 

 

4. Alue on vuosittain kunkin ottokerran jälkeen siistittävä siten, 
että kaikki luiskakaltevuudet ovat vähintään suunnitelmien 

mukaiset, enintään 1:3:een. Kaikki maastokohdat tulee sulauttaa 

toisiinsa siten, että jyrkkiä seinämiä ei pääse syntymään. 

Mahdolliset ylisuuret kivet tulee peittää. 

 

5. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen 
työskentelyä, eikä öljy- ja polttoaineiden varastointia ilman 

suojarakenteita. Pohjaveden pinnan taso on työn aikana 

riittävästi selvitettävä. Alueelle on asennettava vähintään 

yksi pohjaveden tarkkailuputki, jonka on ulotuttava vähintään 

kolme (3) metriä syvimmän ottamispinnan alapuolelle.  

 

 

6. Mikäli alueella suoritetaan työkoneiden huoltoa, tulee siihen 
varata erillinen alue, johon on laitettava riittävän paksusta 

rakennusmuovista tms. kaukalo, joka täytetään pohjalta 

turpeella ja pinnalta soralla. Kaukalon koko tulee olla 

riittävän suuri, syvyys noin 0,5 m ja leveys niin, että 

huollettavan koneen ulkopuolelle jää kaukalotilaa noin 2,0 m 

joka suuntaan. 

 

7. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta on luvan hakijan 
suoritettava seuraavat Enontekiön kunnanvaltuuston vahvistaman 

taksan mukaiset maksut kunnan tilille ennen ottamistoiminnan 

aloittamista. Ottamissuunnitelmassa otettavaksi esitetyn maa-

ainesten kokonaismäärän mukaan 20 000 m
3
 tai sen alle 

perusmaksu on 150,00 € ja 30,00 € jokaiselta alkavalta 5 000 

m
3
:ltä, jolla 20 000 m

3
 ylittyy. Haettava määrä on 20 000 m

3
, 

joten tarkastusmaksu on 150,00 €. 

 

8. Sen jälkeen, kun alueelta on suunnitelmassa esitetty maa-aines 
kokonaan otettu, on alueella suoritettava jälkisiistimistyö 

sekä maisemointi viipymättä loppuun. Jälkisiistimistyö on 

tehtävä annettujen suunnitelmien ja tämän maa-aineslupa-

päätöksen mahdollisten ehtojen mukaisesti sekä tarkastuksessa 

hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella.  

Kaikkien alueitten tasaukseen tulee käyttää ainoastaan puhdasta 

maa-ainesta.  
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Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ajalla 09.06.2015-09.06.2025 

ja ottamislupa on 20 000 m
3
 ktd maa-ainekselle. 

9. Luvan saajan on ennen ottotoiminnan aloittamista nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa viranomaisille siitä, että 

ottotoiminta tapahtuu myönnetyn luvan mukaisesti. Mikäli 

vastuuhenkilöä ei ole nimetty vastaa lupahakemuksen 

allekirjoittaja siitä, että maa-ainesten ottamistoiminta 

tapahtuu myönnetyn luvan ja lupaehtojen mukaisesti. 

a) Vastuuhenkilö ilmoitetaan kirjallisesti luvanmyöntäjälle, ja 
ilmoituksessa tulee olla vastuuhenkilön kirjallinen suostumus 

kyseiseen tehtävään. 

 

Ennen ottamistyön aloittamista vakuudeksi jälkisiistimistöistä 

hakija antaa kunnalle seuraavan laskelman mukaisen vakuuden: 

1,0 ha x 840,90 € + 0,02 € x 20 000 m
3
, yhteensä 1240,90 € 

 

Vakuus voi olla omavelkainen rahalaitos- tai käteisvakuus. 

 

Vakuus palautetaan hakijalle, kun maisemointi ja jälkisiistimistyöt 

on hyväksytysti suoritettu. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Lauri Kultima 

Lapin ELY-keskus
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Tekn.ltk. 78 § VUODEN 2015 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN 

1.1.2015-15.9.2015  

 

Selostus: 

Liitteessä 1/78 § on investointien toteuma välillä 1.1.2015-

15.9.2015. 

 

099031 Kiinteistöjen osto  50 000€, ei toteutuneita 

kohteita. 

 

099051 Kilpisjärven koulu  200 000€, toteutuneita 

kustannuksia n.90000€,  kulut ovat tasetilillä kirjattuna. Suurin 

menoerä purku-urakka n. 85000€ 

 

099051 Liikuntahallin kunnostaminen 140 300€, ulkopuolinen remontti 

valmistuu syyskuussa 2015, kirjautuneita kuluja 63 136€. 

 

099055 Terveysaseman kunnostus  80 000€, mm. 

ulkopuolinen routaeristys, salaojitus, maanpinnankallistukset, työt 

käynnissä valmistuu syyskuussa 2015, kirjautuneita kuluja 5 631€ 

 

099056 Rivitalo 1    40 000€, purku, ei 

toteudu 2015, sivistys- ja teknisen lautakunnan mukaisesti, 

kohteesta esitetty siirtomäärärahaa päiväkodin varustamiseen 

37 000€. 

 

099057 Päiväkoti Hetta   633 000€, valmistuu 

syys-lokakuussa 2015, kirjautuneita kuluja 526 225€. 

 

099058 Luppokoti     32 000€, 

hälytysjärjestelmän uusiminen, ei toteutuneita kuluja. 

 

099061 Hetan koulu    75 000€, purku, ei 

toteudu 2015 investointina. 

 

099062 Rinteen talo   10 000€, purku, ei 

toteudu 2015 investointina. 

 

099065 Kiinteistöjen kunnostus  20 000€, ei kohteita 

 

099067 Rami-tilat    19 300€, hiihtomaan 

rami-tilojen kunnalle lunastaminen, toteuma  19 300€. 

 

099104 Vesillelasku – ja rantautumispaikat  30 000€, uimaranta ja 

matonpesupaikka, ei toteudu 2015. 
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099106 Karesuvannon asemakaava  16 200€, ei toteudu 

2015. 

 

099108 Kilpisjärven asemakaava Saanan juuri 15 000€, kaavan 

käynnistäminen ei toteutunut. 

 

099108 Moottorikelkkareitit   15 000€, kelkkareittien 

suunnittelu Hetan ympäristöön, kirjautuneita kuluja 3 911€. 

 

099111 Kemi-Ounasjoen kalatien rahoitusosuus 10 000€, kirjautuneita 

kuluja 1 187€ 

 

099188 Tuulivoimarakentamista ohjaava kaava 60 000€, kirjautuneita 

kuluja 28 870€. 

 

099151 ATK-hankinnat   8 500€, kirjautuneita 

kuluja 5 327€ 

Kaikki investoinnit 2015 budjetti 1 117 050€ kirjautuneita kuluja 

635 772€. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi investointien toteuman 

1.1.2015-15.9.2015 sekä esittää toteuman edelleen 

kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan 

 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

--------  
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Tekn.ltk. 79 § VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN SEKÄ 

SUUNNITELMAVUOSIEN 2017 JA 2018 BUDJETTIESITYKSET 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on 15.6.2015 §151 antanut teknisen toimen 

talousarvioraamiksi vuodelle 2016 555 000€, jonka on kunnanvaltuusto 

vahvistanut 23.6.2015 §17 (liite 1/79 §). 

Kunnanhallitus on lisäksi antanut 8.7.2015 §184 talousarvion- ja 

suunnitelman laadintaohjeen suunnitelmakaudelle 2016-2018 sillä 

tarkkuudella kuin se on mahdollista (liite 2/79§). 

 

Ohjeessa on yleisesti painotettu menokuria ja kustannustehokkuutta 

sekä toimintojen mitkä eivät ole kunnan perustoimintojen kannalta 

välttämättömiä, lakkautettavaksi esittämistä. 

 

Sekä maksujen ja taksojen ylläpitämistä palvelujen aiheuttamien 

kulujen tasolla. Tekninen lautakunta on korottanut taksoja ja tehnyt 

valtuuston vahvistamana päätöksen korotuksen sitomisesta 

elinkustannusindeksiin joka tarkistetaan 2. toinen vuosi. 

Kaukolämpötaksat on tarkistettu vuosittain. Vuokrat on tarkistettu 

ja linjattu v.2014 sekä sidottu indeksiin. 

 

Lautakuntien sekä konserniyhtiöiden tulee jättää valmiit 

talousarvioesitykset kunnanhallitukselle viimeistään 25.9.2015 

 

Liitteessä 3/79 § on teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2016 

554 750€. Suunnitteluohjeen mukaisesti vuoden 2016 budjetti on 

vuoden 2017 raami sekä vuoden 2017 budjetti on vuodelle 2018 raami. 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

Tekninen lautakunta esittää liitteen 3/79 § mukaisesti 

kunnanhallitukselle, talousarviota vuodelle 2016 554 750€ sekä 

suunnitelmavuosille 2017 555 000€ ja 2018 555 000€. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Lisäksi lautakunta yksimielisesti kannatti Hannu Rannan esitystä, 

että kunta (tekninen toimi ja Enontekiön Kehitys Oy) markkinoisivat 

aktiivisesti Hetan alueen kunnan tontteja Norjaan. 

 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

-------- 
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Tekn.ltk. 80 § INVESTOINNIN 2016 SEKÄ SUUNNITELMAVUODET 2017-2018 

 

Selostus: 

Tekninen lautakunta vastaa kunnan investoinneista, valtuuston 

vahvistamien määrärahojen puitteissa. Investointiosa on laadittava 

talousarviovuodelle sekä –suunnitelmavuosille. Enontekiön kunnassa 

on kuitenkin nähty tärkeäksi laatia investointipohjasuunnitelma 

kattamaan kaikkia tiedossa olevia ja tulevia kunnan tarpeita varten, 

sillä tarkkuudella kuin se on mahdollista, ilman lisäsuunnitelmia/ 

tietoja.  

Liitteenä teknisen lautakunnan vuodelta 2015 esittämä 

investointirunko, runko vuodelle 2016 käsitellään kokouksessa. 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

Tekninen lautakunta käsittelee investointisuunnitelman vuodelle 2016 

sekä suunnitelmavuosille 2017-2018 myöhemmin, kunnes koko Enontekiön 

kuntaa ja kaikkia konserniyhtiötä koskevat investointitarpeet on  

saatu kunnanjohtajan johdolla kartoitettua. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä  

Tekninen lautakunta 22.09.2015 15 

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

 

   Enontekiöllä _____/_____ 2015 

 

 

   ____________________________________ 

     

                                   

 

                           

                                             

 

Tekn. ltk 81 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI 2016 

 

Enontekiön kunnassa on vuonna 2013 hallintokunnittain siirrytty BSC-

tuloskorttijärjestelmän käyttöön, joka on tärkeä strategisen 

johtamisen väline, Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen 

Enontekiön kunnanvaltuustolle.  

Talousarvion- ja suunnitelman laadintaohjeessa (Khall 8.7.2015 §184) 

suunnitelmakausille 2016-2018,on määritetty toiminnallisille 

tavoitteille/BSC-tuloskorteille tarkemmat tavoitteet. 

Alla on esitettynä teknisen lautakunnan BSC-kortti. 

 

 
2.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan rakentamisesta, tilapalveluista, kunnallistekniikasta 
lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, 
yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä ja 
moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja 
vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä. 
 
 
2.6.1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI 
Teknisen lautakunnan strategiset painopistealueet 

• Kaavoitettuja tontteja elinkeinotoimintaan, asumiseen ja lomarakentamiseen 

• Yleisten alueiden ja asemakaavakatujen yllä- ja kunnossapito 

• Viranomaislupien käsittely 

• Kiinteistöhuollon ja –palvelun järjestäminen kunnan omistuksessa olevissa kiinteistöissä 

• Kunnan rakentaminen ja peruskorjaustoimet ennakoivasti ja taloudellisesti 

• Lähiliikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito 

• Toiminta Enontekiön sähkö Oy:n, Enontekiön Vesihuolto Oy:n sekä Enontekiön Kehitys Oy:n kanssa 

yhteistyössä 

 
PERUSTEHTÄVÄ: 
Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: kaavoituksen, 
rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta. 
 

ASIAKAS Tavoitteet  Mittarit Toteuma 

 
Tekniset palvelut 
mahdollistavat viihtyisän 
ja terveellisen asumisen, 
toiminnan, rakentamisen 
sekä elinkeinotoiminnan 
kunnan alueella. 

 
Enontekiön kunnan alueella 
riittävästi eri toimintoihin 
kaavoitettuja tontteja 
 
Lähiliikuntapaikat 
hoidettuna 
 

 
Tonttien määrä ja myydyt 
tontit.  
 
 
 
Huomautusten määrä 
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PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Kunnan maapoliittisen 
ohjelman toteuttaminen 
ekologiset näkökohdat 
huomioon ottaen 
 
 
 
 
 
Viranomaisten toiminta 
lupa-asioiden käsittelyssä 
asiantuntevaa ja 
asiakasta neuvovaa 
 
 
Teknisen lautakunnan 
toiminta ja laadukas 
valmistelu 
 
 

 
Kaavoituksella tuetaan 
kunnan kehitysstrategiaa 
 
 
 
 
 
 
 
Viranomaislupien käsittely 
jouhevaa, käsittelyaikojen 
ollessa kohtuulliset 
 
 
 
Kokoustoiminta säännöllistä 
 
 

 
Voimassa olevat kaavat 
Käynnissä olevat 
kaavaprosessit 
 
 
 
 
 
 
Lupien käsittelyaika 
Lupien lukumäärä 
 
 
 
 
Käsiteltyjen pykälien 
lukumäärä 
 
Kokousmateriaalin laatu ja 
siitä tehdyt huomautukset 
 
Kokousten lukumäärä 
 

 

TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Realistinen budjetointi, 
talouden hallinta ja 
budjetissa pysyminen 

 
Taloudellisen tilanteen 
aktiivinen seuranta 
 
 
 
 
Ulkopuolisen rahoituksen 
hankkiminen hankkeisiin 

 
Vuosittainen talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeiden 
mukainen seuranta ja 
raportointi 
 
 
Rahoitusta saaneiden 
hankkeiden määrä 

 
 
 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

 

HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Koulutus ja 
ammattitaidon ylläpito 
 
 
Työhyvinvointi 

 
Työssä kehittymistä ja 
ammattitaidon ylläpitoa 
kannustetaan 
 
Työhyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden saavuttaminen 
 
Henkilöstön kuormitus 
kohtuullinen 

 
Koulutussuunnitelman 
toteutumisen seuranta 
 
 
Sairauspoissaolojen lkm. 
 
Työtyytyväisyys, kysely 2 
kertaa valtuustokaudessa 
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Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle yllä olevan mukaisen 

BSC-tuloskortin, liittämisen teknisen lautakunnan 

talousarvioesitykseen 2016. 

 

Päätös: 

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

-------  
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Tekn.ltk. 82 § LAUTAKUNNAN ALAISTEN, KUNNAN PERUSTOIMINTOJEN 

KANNALTA EI VÄLTTÄMÄTTÖMIEN TOIMINTOJEN ESITYS LAKKAUTETTAVAKSI 

 

Selostus:  

Kunnanhallitus on talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeessa, 

osiossa yleistä, kappaleessa 5, antanut ohjeen: Hallintokuntien 

tehtäviä tulee tarkastella kriittisesti, ja sellaiset tehtävät sekä 

toiminnot, jotka eivät kunnan perustoimintojen kannalta ole 

välttämättömiä, tulee esittää lakkautettavaksi. 

 

Teknisen lautakunnan alaisia toimintoja, mitkä eivät ole 

lakisääteisiä, ovat seuraavat menokohdat vuodelle 2016: 

 

041102 Ytyäympäristöön työpaja - 15 000€. Käytetään kunnan 

yleisien alueiden sekä ympäristötöiden hoitoon tiiviisti 

sosiaalitoimen kanssa. Jos poistetaan yleisten alueiden ja 

ympäristötöiden hoitoa ei suoriteta. 

 

042306 Kilpisjärven koetalo  Tilikauden tulos 2014 +196€. 

Kohteessa vuokra-asunto ja Kilpisjärven päivähoito, ehdotuksena 

kiinteistön myynti. 

 

042307 Asuntoyhtiöt  Tilikauden tulos 2014, -255€. 

Kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynti. 

 

042312 Hetan koulu   Tilikauden tulos 2014, -41 895€. 

Ehdotuksena kiinteistössä toimivilta tahoilta peritään kiinteistön 

ylläpitoon menevät kulut. Tämä vaatii kunnanhallituksen päätöksen 

koska kunnanhallitus on päätöksillään antanut kohteen korvauksetta 

toimijoille käyttöön. 

 

042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut Tilikauden tulos 2014,-106 282€.  
Tällä saadaan: sivukylien avustukset ja osin latujen ylläpidot, 

kaukalo, konehuollot, lähiliikuntapaikat ja leikkikentät 

ylläpidettynä. 

Huomioitavaa että työllistetään työpajan kautta henkilöitä. 

Lakkautuksella on suoria negatiivisia vaikutuksia matkailuun sekä 

työllisyyteen. 

 

042322 Moottorikelkkareitit  Tilikauden tulos 2014, -13 821€. 

Tällä ylläpidetään kunnan toimesta 480km moottorikelkkauria ja. Jos 

kelkkaurien ylläpito lakkautetaan, niin kunnan alueella 

ulkopaikkakuntalaisten kelkkailu loppuu myös metsähallituksen 

pitämiltä urilta, koska yhdysurat poistuvat käytöstä. Vaikutuksia 

myös työllisyyteen. 
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042323 Rivitalo I   Tilikauden tulos 2014, +190€. 

Kohteen purku ja poistaminen taseesta, tällöin tulee 

purkukustannukset (arvio -40 000€) huomioida käyttötalouspuolelle 

lisämenoeränä sekä hankkia kunnan omien toimien vaatimat 

varastotilat muualta. 

 

042401 Kaukolämpö   Tilikauden tulos 2014 +19 087€. 

Kaukolämpötoiminnan ja kaukolämpöverkoston tulevaisuuden kohtalo 

tulee puntaroida ulkoistamisella tai yhdistämisellä johonkin 

konserniyhtiöön. Vain tällä tavoin voidaan varautua tulevaisuudessa 

edessä oleviin laitteiston investointeihin sekä sopimusten 

päättymisiin. 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja):  

 

Tekninen lautakunta esittää seuraavia toimenpiteitä 

kunnanhallitukselle: 

 

1. 042306 Kilpisjärven koetalo Tilikauden 

tulos 2014 +196€. Kohteessa vuokra-asunto ja 

Kilpisjärven päivähoito, ehdotuksena kiinteistön 

myynti, kun päivähoito pystyy siirtymään uuteen 

monitoimitaloon 2017. 

 

2. 042307 Asuntoyhtiöt  Tilikauden 

tulos 2014, -255€. Kunnan omistamien asunto-

osakkeiden myynti. 

 

3. 042312 Hetan koulu  Tilikauden 

tulos 2014, -41 895€. Ehdotuksena kiinteistössä 

toimivilta tahoilta peritään kiinteistön 

ylläpitoon menevät kulut. Tämä vaatii 

kunnanhallituksen päätöksen koska kunnanhallitus 

on päätöksillään antanut kohteen korvauksetta 

toimijoille käyttöön. 

Vaihtoehtoisesti kohteelle osoitetaan tulopuolen 

määräraha, koska menoerä suhteellisen suuri 

tekniikan budjetissa. 

 

4. 042401 Kaukolämpö  Tilikauden 

tulos 2014 +19 087€. Kaukolämpötoiminnan ja 

kaukolämpöverkoston tulevaisuuden kohtalo tulee 

puntaroida ulkoistamisella tai yhdistämisellä 

johonkin konserniyhtiöön. Vain tällä tavoin 

voidaan varautua tulevaisuudessa edessä oleviin 
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laitteiston investointeihin sekä sopimusten 

päättymisiin. 

Tekninen lautakunta tekee ja teettää 

esiselvitykset sekä kannattavuuslaskelmat 

kaukolämpöliiketoiminnan järjestämisestä kunnan 

omana toimintana/liittämisestä konserniyhtiöön. 

 

Päätös:  

 

Ehdotuksen mukaan. 

 

---------
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Tekn. ltk 83 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Ei asioita. 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä  

Tekninen lautakunta 22.09.2015 22 

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

 

   Enontekiöllä _____/_____ 2015 

 

 

   ____________________________________ 

     

                                   

 

                           

                                             

 

Tekn. ltk 84 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

Tekninen johtaja 

- Kilpisjärven monitoimitalon GEO-suunnittelu: tarjousten 

avauspöytäkirja. 

 

Rakennustarkastaja  

- Apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö: Heta-Eleana Heiskasen 

kantelu Marjavaaran ranta-asemakaavan muuttamisesta asemakaavaksi. 

 

Ehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------
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Tekn. ltk 85 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 047-405-26-18 Huhtaselkä, määräala  

Pinta-ala: 16900 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-33-1 Jokitie, koko 

kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 9917 m2  

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-33-5 Orkkomaa, koko 

kiinteistö 

Pinta-ala: 104430 m2 

 

Ehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------ 
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Tekn. ltk 86 § ASFALTTIASEMAN VARASTOINTI JEHKATSIN 

SORAMONTTUALUEELLA 

 

Skanska Asfaltti on pyytänyt lupaa saada varastoida asfalttiasemaa 

Jehkatsin soramonttualueella. 10.9.2015 päivätty hakemus 

valokuvineen on liitteenä 1. 

  

Asfalttiasema on perustettu alueelle ennen kuin pohjavesialueen 

luokitus muuttui alueella I-luokkaan.  

 

Katselmuksessa 16.9.2015 (K.Keskitalo ja E.Mäkelä) totesimme, että 

asfalttiaseman alue oli siivottu asianmukaisesti. Alueelta oli 

poistettu jäteasfaltti sekä polttoainetankit. Bitumisäiliöt, joissa 

on kiinteässä muodossa olevaa bitumia, oli siirretty sivuun, irti 

asfalttiaseman rakenteista. Alueella ei ole sellaisia aineita, jotka 

esim. ilkivallan takia aiheuttaisivat vaaraa pohjavedelle. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta antaa Skanska Asfaltti Oy:lle luvan 

asfalttiaseman varastointiin Jehkatsin soramonttualueella hakemuksen 

10.9.2015 mukaisesti.  

  

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Skanska Asfaltti Oy 
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Tekn.ltk. 87 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017 

HETAN ALUEELLA 

 

Talvikausiksi 2015-2017 on pyydetty tarjoukset kunnan vastuulla ole-

vien teiden ja piha-alueiden lumenpoistosta ja liukkauden torjun-

nasta. Tarjouspyynnön vireilletulosta kuulutettiin Enontekiön 

Sanomat lehdessä 9.9.2015. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet 

nähtävänä kunnan virallisilla ilmoituspaikoilla sekä Enontekiön 

kunnan kotisivulla kohdassa ilmoitukset. Tarjouspyyntö sisältää myös 

seurakunnan kiinteistöjen lumityöt, jotka seurakunta päättää.  

Tarjousten jättöpäivä 21.9.2015 klo 14.00 mennessä.  

 

Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjouskuorta. Tarjoukset avattiin 

22.9.2015 klo 8.40-9.00 ja merkittiin avaajien nimikirjaimilla, 

tarjouspyyntö liitteenä no 1. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 2 

 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää jakaa lumityöt tuntiveloitushinnoin 

talvikausille 2015-2017 liitteen exel-taulukkoon laaditun 

koontierittelyn mukaan Liite 3. Esitetyt kohteet on korostettu 

oranssilla värillä. Esityksessä on huomioitu aurauskaluston sopivuus 

ja lumenpoistoteho kullakin alueella sekä auraukset on pyritty 

jakamaan mahdollisuuksien mukaan alueittain.  

Keltaisella värillä korostetut kohteet ovat vaihtoehtoisesti 

halvimmat aurauksen kertakorvaushinnat.  

 

Päätös:  

Paula Ahopellon jäävätessä itsensä, todettiin ettei kokous ole 

päätösvaltainen. Käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen. 

---------- 
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Tekn.ltk. 88 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2013-2015 

KILPISJÄRVEN, KARESUVANNON JA PELTOVUOMAN ALUEELLA 

 

Talvikausiksi 2015-2017 on pyydetty tarjoukset kunnan vastuulla ole-

vien teiden ja piha-alueiden lumenpoistosta ja liukkauden torjun-

nasta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet nähtävänä kunnan 

virallisilla ilmoituspaikoilla sekä Enontekiön kunnan kotisivulla 

kohdassa ilmoitukset. Tarjouspyyntö sisältää myös seurakunnan 

kiinteistöjen lumityöt, jotka seurakunta päättää.  

Tarjousten jättöpäivä 21.9.2015 klo 14.00 mennessä.  

 

Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjouskuorta. Tarjoukset avattiin 

22.9.2015 ja merkittiin avaajien nimikirjaimilla, tarjouspyyntö 

liitteenä no 1. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 2 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja:  

Tekninen lautakunta päättää antaa lumityöt Kilpisjärven kohteiden 

osalta Tunturikone Ay:n/ Esa Aidantausta hoidettavaksi tarjottuun 

tuntiveloitushintaan talvikausille 2015-2017.  

 

Karesuvannon kohteiden aurauksen tuntiveloitushinta on kohonnut 50% 

vuoden 2013 hinnoista.  

 

Peltovuoman kohteisiin ei tullut yhtään tarjousta. Käydään uusi 

tarjouskierros. 

 

Päätös:  

Selvitetään Karesuvannon aurauksen kokonaishinta edelliseltä 

talvikaudelta. Peltovuoman kohteiden osalta käydään uusi 

tarjouskierros. Aurausurakoista päättäminen siirrettiin seuraavaan 

kokoukseen. 

---------- 

 

 

 

 

 


