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Asialista: 

75 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

76 § SEPPO LEPISTÖN HAKEMUS POIKKEAMISESTA ASEMAKAAVAN MUKAISESTA 

RAKENNUSOIKEUDESTA (MRL 58 §) 

77 § KAARLO ANTERO VÄYSTÄJÄN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN 

     RAKENTAMISTA VARTEN POUSUJÄRVEN RANTA-ALUEELLE 

78 § TIMO KATTON POIKKEAMISHAKEMUS VAPAA-AJAN RAKENNUKSEN    

     RAKENTAMISELLE PALOJOEN RANTA-ALUEELLE 

79 § RAIJA LUNKIN POIKKEAMISHAKEMUS VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMISEKSI 

     VAKITUISEKSI ASUNNOKSI 

80 § NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN JA  

     KALLION OTTOON SEKÄ MURSKAUKSEEN KARJALANVAARAN OTTOALUEELLE 

     POUSUJÄRVELLE  

81 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN 

     KÄYTTÄMINEN 

82 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

83 § ILMOITUSASIAT 

84 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

85 § KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 

MÄÄRÄRAHASTA 

86 § HUUTOKAUPAN PITÄMINEN TEKNISEN TOIMEN HALLINNASSA OLEVIEN 

KÄYTÖSTÄ POISTETUN KALUSTON OSALTA. 
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Tekn.ltk 75 § 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.  

 

Lisälistalta päätettiin ottaa kaksi pykälää:  

Korjaus- ja energia-avustusten myöntäminen vuoden 2016 määrärahasta 

sekä huutokaupan pitäminen teknisen toimen hallinnassa olevan, 

käytöstä poistetun kaluston osalta. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Ranta ja Pasi Ikonen. 

 

-------- 
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Tekn.ltk 76 § SEPPO LEPISTÖN HAKEMUS POIKKEAMISESTA ASEMAKAAVAN 

MUKAISESTA RAKENNUSOIKEUDESTA (MRL 58 §) 

 

Seppo Lepistö on hakenut poikkeamislupaa saunan ja talousrakennuksen 

rakentamista varten Ylikyrön rantakaava-alueelle.  

Poikkeamista haetaan seuraavasti: 

 

Kylä    Kyrö  

Tila    määräala tilasta Jaakkola  

Kiinteistötunnus  047-403-0002-0212 

Sauna   25 ka-m
2 
 

Kerrosluku  1 

 

Tila   Liinahamari 

Kiinteistötunnus  047-403-0002-0221 ja 

Tila   Ainola 

Kiinteistötunnus  047-403-0002-0222  

Varastorakennus  10,5 ka-m
2
 

Kerrosluku  1 

 

Tila Ainola  

Kiinteistötunnus  Lisämaa tilaan Ainola, määräala n 4800 m
2 
 

Varastorakennus  90 ka-m
2   

Kerrosluku   1 

Kyseinen kaavamerkintä  M- alue 

 

Kaavoitustilanne  Ylikyrön ranta-asemakaava   

Rakennuspaikan pinta-ala  yht. n 5700 m
2 
  

Hallintaperuste   Oma  

Tulvavaara  Ei ole 

 

Poikkeamislupahakemuksella haetaan em. rakennusten sijoittamista 

Ylikyrön ranta-asemakaavan vastaisesti kaavaan merkitylle M – 

alueelle (Maa- ja metsätalousvaltainen alue) asemapiirustukseen 

merkityllä tavalla. 

 

Hankkeen johdosta on kuultu naapuria 27.05.2016 päivätyllä 

kirjeellä. 

 

Muistutuksia ei ole jätetty. 

 

 

Ehdotus: rakennustarkastaja 

 

Tekninen lautakunta päättää, että poikkeamista ei myönnetä. 
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Perustelu: 

Maankäyttö– ja rakennuslain 171 § pykälässä kerrotaan poikkeamisen 

edellytykset. 

Teknisen lautakunta katsoo, että myöntämällä haettu poikkeaminen 

”aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle”.  

Lisäksi myöntämällä 90 ka-m
2 
varastorakennus M-alueelle on se 

tulkittava ”vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen”. 

 

Tekninen lautakunta toteaa, että mikäli kaavasta halutaan poiketa 

esitetyllä tavalla, tulee se tapahtua kaavamuutoksen kautta.  

 

Sovelletut oikeusohjeet:  MRL 172 § 1 ja 3 mom.    

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn.ltk 77 § KAARLO ANTERO VÄYSTÄJÄN POIKKEAMISHAKEMUS 

LOMARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN POUSUJÄRVEN RANTA-ALUEELLE 

 

Kylä    Kelottijärvi 

Tila    Pousujärvi 

Kiinteistötunnus  047-402-0039-0000 

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala 6570 m
2 
 

Haettava kerrosala  34 ka-m
2
 
 

Kerrosluku  1  

Hallintaperuste   oma  

Tulvavaara  Ei ole 

Rantaviivaa   n. 200 m 

 

Kaarlo Antero Väystäjä on hakenut poikkeamislupaa olemassa olevan 

varastorakennuksen muuttamista loma-asunnoksi. 

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä 4 erillistä rakennusta, joista 

yksi on maatilamatkailupalvelutoimintaan käytettävä vanha, 

peruskorjattu asuinrakennus, jonka kerrosala on n. 65 ka-m
2 
, yksi on 

saunarakennus, kerrosala n. 20 ka-m
2  

, yksi on puuliiteri, kerrosala 

n. 18 ka-m
2  
ja lisäksi nyt muutosta haettavana oleva talousrakennus, 

jonka kerrosala on 34 ka-m
2 
.   

Yhteensä rakennuspaikalla on 137 ka-m
2 
. 

 

Hankkeen johdosta on kuultu naapuri tiloja. Hankkeesta ei ole 

jätetty muistutuksia. 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. 

 

Perustelu: 

Kun otetaan huomioon hakijan harjoittama maatilamatkailu, sen tuoma 

elinkeinon kehittämismahdollisuus ja se, ettei alueella olevan 

vähäisen yksityismaan vuoksi ole tarkoituksen mukaista ryhtyä 

laatimaan yksityiskohtaista kaavaa, voidaan hakijan katsoa 

esittäneen erityisiä perusteita hakemuksensa tueksi. 

 

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 172 § 

 

Päätös:   

Puheenjohtajana toiminut Virpi Labba ilmoitti olevansa jäävi joten 

lautakunta ei ollut enää päätösvaltainen niin asian käsittely 

siirrettiin seuraavaan kokoukseen.  

-------- 
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Tekn. ltk 78 § TIMO KATTON POIKKEAMISHAKEMUS VAPAA-AJAN RAKENNUKSEN 

RAKENTAMISELLE PALOJOEN RANTA-ALUEELLE 

 

Kylä    Suonttajärvi 

Tila    Peltotieva 

Kiinteistötunnus  047-406-0022-0007 Määräala 

Kaavoitustilanne  ei kaavaa 

Kielto   MRL 72 § 1 mom. 

Rakennuspaikan pinta-ala n. 18500 m
2 
 

Haettava kerrosala   

1. Lomarakennus  80 ka-m
2 
 

Kerrosluku 1½ 

2. sauna  25 ka-m
2 
 

Kerrosluku 1 

3. Puuliiteri  25 ka-m
2 
 

Kerrosluku  1 

Rantaviivaa  n. 90 m 

Hallintaperuste   oma 
 

Tulvavaara  ei ole 

 

Timo Katto on hakenut poikkeamislupaa lomarakennuksen ja siihen 

kuuluvien saunan ja talousrakennuksien rakentamista varten Palojoen 

ranta-alueelle. 

 

Ehdotus: 

Naapurien kuulemiselle varattu aika ei ole täyttynyt, joten asian 

käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätös: 

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

-------- 
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 Tekn.ltk 79 § RAIJA LUNKIN POIKKEAMISHAKEMUS VAPAA-AJAN ASUNNON 

MUUTTAMISEKSI VAKITUISEKSI ASUNNOKSI 

 

Raija Lunki hakee poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi 

pysyväksi asuinrakennukseksi Kilpisjärven asemakaava-alueella 

korttelissa 30 tontti no. 1.  

 

Rakennuspaikan tiedot:  

Kylä    Kelottijärvi 

Kaava-alue  Kilpisjärven asemakaava 

Rakennuspaikan pinta-ala   1025 m
2 
 

Korttelimerkintä  RA I 

Rakennuksen kerrosala 88,10 ka-m
2  
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma 

Asemakaavan muk.rak.oik. 80+t20 ka-m
2 
 

Vesi- ja viemärijärjest. kunnallinen 

Talon varusteet Sähkö, vesi, viemäri, lämmin vesi ja 

talokohtainen sauna 

 

Tontilla on vuonna 2012 myönnetty rakennuslupa hirsirakenteiselle 

loma-asunnolle. 

Kyseisen rakennuspaikan läheisyydessä (n.40 m etäisyydellä) 

sijaitsee lähin rakentamaton asuinpientalotontti ja jo rakennettu 

pientalo sijaitsee noin 100 m etäisyydellä muutoshakemuksen 

mukaisesta rakennuspaikasta. 

 

Hankkeen johdosta on kuultu naapuritilojen omistajia, muistutuksia 

ei ole jätetty. 

 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. 

 

Perustelu: 

Tekninen lautakunta toteaa, että rakennuspaikka sijaitsee 

Kilpisjärven keskikylän asemakaava-alueella ja välittömästi muuhun 

pysyvään (pientaloalueeseen) liittyen, eikä poikkeaminen johda 

kokonsa puolesta merkittävään rakentamiseen.  

Rakentaminen ei myöskään vähäistä enempää vaikeuta kaavan 

toteutumista tai alueiden käytön muuta järjestämistä. 

 

Päätös:   

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn.ltk 80 § NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS MAA-

AINESTEN JA KALLION OTTOON SEKÄ MURSKAUKSEEN KARJALANVAARAN 

OTTOALUEELLE POUSUJÄRVELLE 

 

Napapiirin kuljetus Oy on jättänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen 

ottamislupa-hakemuksen maa-ainesten ottamiseksi hakemukseen 

liittyvän ottamissuunnitelman mukaisesti.  

 

Ottamisalue sijaitsee Karjalanvaaran ottoalueella valtion maalla 

Pousujärvellä. 

  

Lupahakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma:  

1. Ottamisalueen pinta-ala: n 50200 m2  

2. Maa-ainesten ottosyvyys: n 2-12 m  

3. Toimenpide:    kallion louhinta sekä murskaus ja 

                            moreenin otto VT 21 rakennuskohteisiin 

4. Ottamismäärä:    300 000 m3ktd  

5. Ottamisaika:    10 v  

 

Kuulutus lupahakemuksesta on ollut nähtävillä Enontekiön kunnan 

ilmoitustauluilla 24.05.2016 – 23.06.2016 välisenä aikana. 

 

Nähtävillä oloaikana hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

Hakija itse on pyytänyt lausunnot Lapin ympäristökeskukselta ja 

Käsivarren paliskunnalta. Kummallakaan lausunnon antajalla ei ole 

ollut huomauttamista lupahakemuksen johdosta. 

 

Ehdotus: 

Ympäristölautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisen maa-ainesten 

ja kallion ottamisluvan sekä murskaamisen alueella seuraavin ehdoin: 

 

1. Harjun päässä (ottamisalueen perä) ottamistoiminnan jälkeinen 

maisemointityö on suoritettava niin, että kaltevuus ottoalueen 

pohjalle on enintään 1:3 ja po. rinteeseen laitetaan maisemointityön 

yhteydessä muutamia koivupensaita ja kasvualustalaikkuja. Muutoin 

ottamistyö on suoritettava esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. 

 

2. Luvanhakijan on määrättävä ottamisalueelle ns. vastuuhenkilö, 

joka vastaa ottamistoiminnasta koko maa-ainesluvan toiminnan ajan. 

Vastuuhenkilön nimi on ilmoitettava luvan myöntäjälle viimeistään 

aloituskatselmukseen mennessä. 

 

3. Ottamistoiminnan on pysyttävä kaikilta osin suunnitelmakarttaan 

rajatulla alueella. Ennen ottamistoiminnan alkamista on hakijan 

merkittävä ottamisalue maastoon nurkkapaaluilla, jonka jälkeen 
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suoritetaan ns. aloituskatselmus luvanhakijan ja luvanmyöntäjän 

toimesta. Katselmukseen kutsutaan luvanhakijan edustaja ja 

rakennusvalvontaviranomaisen edustaja. Katselmuksessa selvitetään 

ottamisalueen tarkat rajat maastossa ja ottamistoiminnan yleinen 

järjestely sekä ottamistoiminnan muut ympäristöön vaikuttavat 

seikat. 

 

4. Alue on ottamisen aikana suojattava ja siistittävä siten, että se 

ei aiheuta alueella liikkujille tapaturmaa tai muuta sellaista 

vaaraa. Asiaton oleskelu sortumavaarallisilla alueilla tulee estää 

selvästi havaittavalla tavalla. 

 

5. Alue on oton etenemisen myötä siistittävä siten, että kaikki 

luiskakaltevuudet ovat vähintään suunnitelman mukaiset. Kaikki 

maastokohdat tulee sulauttaa toisiinsa siten, että jyrkkiä seinämiä 

ei pääse syntymään. Mahdolliset ylisuuret kivet tulee peittää tai 

sijoittaa alueelle niin, että ne soveltuvat alueen 

maastorakenteeseen ja muotoon. 

 

6. Pohjaveden yläpuolelle tulee jättää vähintään kahden (2) metrin 

suojakerros maata, eikä alueella 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 alimman ottotason alapuolelle. Mikäli työn yhteydessä 

havaitaan pohjavesiesiintymiä, on niistä heti ilmoitettava Lapin 

ympäristökeskukselle sekä Enontekiön ympäristölautakunnalle. Kaikki 

näkyvät pohjavesiesiintymät on peitettävä puhtaalla maa-aineksella. 

 

7. Mikäli alueella suoritetaan työkoneiden huoltoa, tulee siihen 

varata erillinen alue, johon on laitettava riittävän paksusta 

rakennusmuovista tms. kaukalo, joka täytetään soralla sekä 

sorakerrosten väliin jäävällä öljynimeytysturpeella. Kaukalon koko 

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

huollettavan koneen ulkopuolelle jää kaukalotilaa vähintään 1,5 m 

joka suuntaan. 

 

8. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta on luvan hakijan suoritettava 

seuraavat Enontekiön kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukaiset 

maksut Enontekiön 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 5000 m
3
:ltä, jolla 20 000 m

3 
 

ylittyy. Haettava määrä on 300 000 m
3
, joten tarkastusmaksu on 

1830,00 €. 
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9. Sen jälkeen, kun alueelta on suunnitelmassa esitetty maa-aines 

kokonaan otettu tai ottaminen muutoin kokonaan lopetettu, on 

alueella suoritettava jälkisiistimistyö sekä maisemointi viipymättä 

loppuun. Jälkisiistimistyö on tehtävä annettujen suunnitelmien 

mukaisesti sekä tarkastuksessa hyväksytettävä rakennusvalvon-

taviranomaisella. Kaikkien alueitten tasaukseen tulee käyttää 

ainoastaan puhdasta maa-ainesta. 

Luvanhakijan on ottamistyön päätyttyä estettävä ottamisalueelle 

kulku sijoittamalla ottamisalueen alkupäähän luvanmyöntäjän ja 

maanhaltijan hyväksymään paikkaan ottamisalueelle johtavalle tielle 

maavalli tai isoja kiviä niin, että kulku ko. alueelle estyy. 

 

10. Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ajalla 28.06.2016-28.06.2027 

ja ottamislupa on 300 000 m3 ktd maa- ja kallioainekselle. 

 

11. Louhintaan liittyvässä räjäytystyössä on noudatettava 

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 

16.6.2011/644 annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

 

 

Ennen ottamistyön aloittamista vakuudeksi jälkisiistimistöistä 

luvanhakija antaa kunnalle seuraavan laskelman mukaisen vakuuden: 

5,0200 ha x 840.90 € + 0,02 € x 300 000 m3 yhteensä 10 221 €. 

 

Vakuus voi olla omavelkainen rahalaitos- tai käteisvakuus. 

 

Vakuus palautetaan, kun maisemointi ja jälkisiistimistyöt on 

hyväksyttävästi tehty. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

 

Tiedoksi: 

Napapiirin kuljetus Oy 

Lapin ELY-keskus
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Tekn. ltk 81 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

 

Kohteet: 047-401-64-5 Hetanmaa, määräala 

Pinta-ala: 24400 m2 

 

Kohteet: 047-404-53-34 Jietaväärti, määräosa rakennuksineen 

Pinta-ala: 1525 m2 

 

Kohteet: 047-406-9-27 Kalaranta, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 3000 m2 

 

Kohteet: 047-404-8-7 Niittymaa, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 3080 m2 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus 
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Tekn. ltk 82 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

 

Tekninen johtaja 

 

Rakennustarkastaja 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 01.06.-28.06.2016 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- Kuulutus moottorikelkkasuunnitelmasta ja reitinpitäjästä 

nähtävillä ilmoituspaikoilla ja kunnan kotisivuilla 23.6.-

08.7.2016 sekä ilmoitus kuuluttamisesta julkaistu Enontekiön 

sanomissa 22.06.2016. 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 
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Tekn. ltk 83 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kunnanhallitus: 

- 18.5.16 § 131 Kauppakirjan hyväksyminen, Enontekiön kunta / Antti 

Jouni Taneli Näkkäläjärvi ja Saara Anne-Maria Magga 

- 18.5.16 § 132 Karesuvannon ns. hiekkahallin alueen r:no 47-893-10-

12 osien myyntihinnan määrittäminen 

- 18.5.16 § 134 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Kirjeet: 

Metsähallitus 

- 13.6.2016 Tutkimus- ja liikkumislupa Helsingin yliopiston 

Kilpisjärven biologisen aseman tutkimus- ja opetusjärjestelyt 

sovitun kaltaisena 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn. ltk 84 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Elli-Marja Kultima kysyi Saanansäteen asuntojen sääskiverhoista ja 

niiden laittamisesta. 

Asiaa selvitetään teknisen toimen osalta. 

 

Lisäksi Kultima kysyi kunnan vastaisuudessa sopimista ns. 

latupooliasioista ja niiden yhdenvertaisesta hoitamisesta. 

Asiaa selvitetään kunnan sisällä. 

 

Hannu Ranta kysyi miksi tunturialueelta on otettu poro- ja 

kalastuskylistä ns. Molok roska-astiat pois ja piti tärkeänä, että 

ne saataisiin takaisin.  

Asiaa selvitetään teknisen toimen puolesta. 

-------- 
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Tekn.ltk 85 § KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2016 

MÄÄRÄRAHASTA 

 

Tekn.ltk 31.5.2016 § 67 §  

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Enontekiön 

kunnalle vuodelle 2016 asuntojen korjausavustukseen myöntövaltuutta 

77390,00 euroa sekä veteraaneille myönnettävän lisäosan 23050 euroa. 

Määräraha yhteensä 100440,00 euroa.  

 

Lisäksi pientalojen harkinnanvaraisiin energia-avustuksiin 

hyväksyttiin myöntövaltuutta 472,00€.   

 

Hakuajan päättymispäivään 24.3.2016 (hakukuulutus liitteenä, Liite 

2) mennessä saapui seitsemäntoista (17) korjausavustushakemusta, 

joiden  yhteenlaskettu määrärahantarve on 100440,00€. 

 

Energia-avustushakemuksia saapui hakuaikana yksi (1) kpl. Hakemuksen 

määrärahantarve 590,00€ 

 

Hakijoista yhteenveto liitteenä (Liite 1).  

 

Ehdotus rakennusmestari-rakennustarkastaja: 

Tekninen lautakunta myöntää korjaus- ja energia-avustukset 

liitteessä 1 esitetyn ehdotuksen mukaisesti. 

 

   
Hakijayhteenveto käsiteltiin ei-julkisena JulkL (621/1999) 24§ 23. 

kohdan nojalla. 

 

Päätös:  

Liitteen 1 ehdotuksen mukaan. Seuraavassa kokouksessa käsitellään 

niiden hakijoiden avustuspäätökset, joilta puuttuivat vaadittavat 

todistukset tai muuten vaativat lisäselvittelyä (4 hakemusta). 

 

Tekn.ltk  § 85  

 

Teknisen lautakunnan kokouksessa 31.5.2016 eläke- tai 

tulotodistusten vuoksi avustusta ei voitu myöntää kolmelle 

hakijalle. Lisäksi yhden hakijan mahdollisuus saada avustusta 

päätettiin selvittää Ara:lta. 

 

Hakijoille joilla puuttui todistuksia, lähetettiin kirjelmä, jossa 

heitä pyydettiin toimittamaan puuttuvat todistukset. (Liitteenä 1.)  
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Korjausavustushakemuksen, jossa avustuksen myöntäminen oli epäselvä, 

pyydettiin ARA:lta kannanotto asiasta. (Liite 2) 

 

ARA:n tarkastajan mukaan, jos kyseessä on kiinteistö, joka on jaettu 

kahteen, silloin hakija on äiti ja avustus myönnetään hänen 

osuuteensa kiinteistöstä.  

 

Hakijan asunto kattaa n. puolet koko kiinteistön pinta-alasta. Tämän 

perusteella kustannusarvio jaetaan puoliksi, jolloin saadaan hakijan 

osuus korjauskustannuksista. 

 

 

Hakijoista yhteenveto liitteenä (Liite 3).  

 

Ehdotus rakennusmestari-rakennustarkastaja: 

Tekninen lautakunta myöntää korjausavustukset liitteessä 1 esitetyn 

ehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Hakijat 
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Tekn.ltk 86 § HUUTOKAUPAN PITÄMINEN TEKNISEN TOIMEN HALLINNASSA 

OLEVAN KÄYTÖSTÄ POISTETUN KALUSTON OSALTA 

 

Teknisen toimen varastoihin on kertynyt tavaroita, joita ei enää 

käytetä ja joiden säilyttäminen vie turhaa tilaa varastoissa. 

 

Moottorikelkat: 

1. Lynx  650 vm 1990  7805709   140-NA 

2. Polaris GT Vide Trak  vm 1995 2463373  336-SB 
3. Yamaha Viking II vm 2000 8AT-000593  960-IA 

 

4. Peräkärry Muuli PLX-411 
 

 

Hetan vanhan koulun varastossa sijaitsevat: 

 

5. Vanhalta koululta purettu kylmiö (elementit) 
6. Vanhalta koululta puretut teräspöydät ja laitteet 
7. Muut kaupattaviksi valitut käytöstä poistetut tuotteet. 

 

Karesuvannon torialueella sijaitseva viipaleparakki.  

 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää pitää huutokaupan 28.7.2016 klo 14.00 

alkaen Hetan vanhan koulun pihalla.  

 

Karesuvannossa sijaitseva viipaleparakki myydään tarjousten 

perusteella. Kuulutus Enontekiön Sanomat lehteen ja Karesuvannon 

ilmoitustaululle. 

 

Päätös:  

Huutokauppapäiväksi päätettiin 26.8.2016. Kelloaika sovitaan 

väärtipäivien toimihenkilöiden kanssa. 

 

Tekninen toimi laatii tarjouspyynnön Karesuvannossa sijaitsevan 

viipaleparakin osalta. 

--------- 

 


