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Asialista: 

53 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

54 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1 LEPPÄJÄRVEN URA - 

ERÄMAAKOTA REITTILINJAUS  

55 § AVUSTAJAKUTSU JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄLAITTEISTON 

TOIMITTAJAN VALINTA 

56 § KILPISJÄRVEN TULLIN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN 

POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY  

57 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO PELTOVUOMAN KOULUN SISÄPUOLISTEN 

MUUTOSTÖIDEN TEKEMISEKSI 

58 § KYÖSTI MÄKITALON IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMESTA  

59 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN  

     KÄYTTÄMINEN 

60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET  

61 § ILMOITUSASIAT  

62 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 
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Tekn.ltk. 53 § 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: 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elli-Marja Kultima ja Pasi Ikonen 

 

Työjärjestys esityslistan mukaisena. 
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Tekn.ltk. 54 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1 

LEPPÄJÄRVEN URA - ERÄMAAKOTA REITTILINJAUS  

 

Tekn.ltk 12.01.2016 6 § 

Tekn.ltk 05.04.2016 45 § 

 

Teknisen lautakunnan kokouksen 27.10.2015 päätöksen mukaisten 

reittilinjausten jälkeen on ilmennyt esteitä jotka eivät olleet 

tiedossa moottorikelkkareitin uutta linjausta esitettäessä.  

 

Leppäjärven kelkkauralta Erämaakodalle johtavan 27.10.2015 esitetyn 

linjauksen kohdalla on samalle kohdin, tontille  

47-401-6-22 perustettu rasite, jota ei oltu merkitty aikaisemmin 

tarkastettuihin karttoihin. Rasitteen päälle ei 

moottorikelkkareittiä voida perustaa. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn 

moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.  

 

Omakotitalojen lähettyvillä ( alle 50 m) moottorikelkkareitin 

sivulle rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli 

tilojen omistajat sitä vaativat.  

 

Päätös: 

Päätettiin selvittää vaihtoehtoisia reittilinjauksia, jotka eivät 

sijoittuisi lähelle yksityisasutusta. Esittelijä neuvottelee 

maanomistajien/ edustajien kanssa mahdollisuudesta sijoittaa 

moottorikelkkareitti lautakunnan esittämiin vaihtoehtoisiin 

linjauspaikkoihin. 

 

Paula Ahopelto jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Alpo Peltovuoma. 

------ 

 

Tekn. ltk 5.4.2016 § 45 

 

Tekninen osasto selvitti vaihtoehtoiset reittilinjaukset lautakunnan 

12.1.2016 § 6 päätetyn tahdon mukaisesti. Reittilinjausten 

maanomistajille lähetettiin 2.2.2016 päivätty kuulemiskirje, jonka 

liitteenä oli kartta sekä vastauslomake. Kuulemiskirjeet lähetettiin 

kahdelle maanomistajalle, joita lautakunnan ehdottamat 

reittilinjaukset lähinnä koskivat. 
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Tilan 047-401-6-27 maanomistaja palautti kuulemislomakkeen 8.2.2016 

päivätyllä kieltävällä vastauksella sekä liitti vastaukseensa 2-

sivuisen kannanoton. (Asiakirjat liitteenä 1) 

 

Tilan 047-401-5-68 maanomistaja palautti kuulemislomakkeen 12.2.2016 

päivätyllä kieltävällä vastauksella. (Asiakirjat liitteenä 2) 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn 

moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.  

 

Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle 

rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen 

omistajat sitä vaativat.  

 

Perustelu: 

Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa 

vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin 

Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja 

matkailijoiden palvelun takaamiseksi.  

 

Päätös: 

Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut 

päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää. 

 

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

------- 

Tekn ltk 3.5.2016 § 54 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn 

moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.  

 

Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle 

rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen 

omistajat sitä vaativat.  

 

Perustelu: 

Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa 

vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin 

Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja 

matkailijoiden palvelun takaamiseksi.  
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Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Mahdollisesti rakennettavaan meluaitaan jätetään 

kulkuaukko tonttien rajakohtaan. 

 

Elli-Marja Kultima jätti eriävän mielipiteen. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiedoksi: 
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Tekn.ltk. 55 § AVUSTAJAKUTSU JA KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄLAITTEISTON 

TOIMITTAJAN VALINTA 

 

Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset avustajakutsu ja 

kulunvalvontajärjestelmän laitetoimituksista 12.1.2016 päivätyllä 

tarjouspyynnöllä (Liite 1). Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 

25.2.2016 (liite 2). Lisäksi tarjouspyyntö toimitettiin kuudelle 

tunnetulle laitetoimittajalle. 

 

Tarjouspyyntö käsitti Luppokodin, Ounasmajojen, Aspa:n sekä 

Hetanranta B:n asiakkaiden tarpeeseen esitetyt laitteistot. 

Hoitohenkilökunnan GSM-älypuhelimet (15 kpl) sekä PC-laitteen 19” 

näytöllä. 

 

Määräpäivään 25.2.2016 mennessä saapui kolme tarjousta. 

(Avauspöytäkirja liitteenä 3). Tarjouksia tarkemmin selvitettäessä 

todettiin, ettei Vivago Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen, 

joten se jouduttiin hylkäämään.  

 

Hyväksytyn tarjouksen jättäneiden laitteistovalmistajien 

laitteistoihin tutustuttiin perusturvahenkilöstön (sosiaalisihteeri, 

sosiaaliohjaaja, Luppokodin vastaava hoitaja sekä Aspan 

asumispalveluvastaava) sekä esittelijän toimesta. Tunstall Oy:n 

edustaja Jani Hämäläinen kävi paikanpäällä esittelemässä 

laitteistojaan. Everon Oy:n laitteistoihin tutustuttiin 

etäyhteydellä, esittelijänä Tommi Lunden ja Kirsi Ylinen. 

 

Laitteistoesittelyssä tuli esille seuraavat seikat: 

1. Laitteistot olivat hyvin pitkälle samankaltaiset sisältäen 
tarjouspyynnön mukaiset laitteet. 

2. Everon Oy:n laitteisto antaa tiedon asiakkailla olevien 
laitteistojen vikatilasta päätelaitteelle tai hoitajien 

älypuhelimiin mikäli rikkoontumisia tapahtuu. Tunstall Oy:n 

laitteistolla ei tällaista toimintoa ole. 

3. Everon Oy:n tarjous sisältää tukiasemiin tulevat sim-kortit 
44kpl. Palvelumaksu laitteistolla on 386,88 €/kk.  

Tunstall Oy:n tukiasemien toimitukset eivät sisällä sim-

kortteja, joten niiden hankinta kuuluu tilaajan 

kustannettavaksi. Tunstall Oy:n laitteistolla ei ole 

palvelumaksuja. 

 

Laite-esittelyn pohjalta on laadittu pisteytystaulukko 

tarjouspyynnössä esiteltyjen painoarvojen mukaisesti (liite 4). 
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Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää valita avustajakutsu- ja 

kulunvalvontajärjestelmälaitteiston toimittajaksi Everon Oy:n 

tarjottuun hintaan 34452,70€ alv. 0%. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:  

Everon Oy 

Tunstall Oy 

sosiaaliltk 

Kiinteistö Oy Ounasmajat/Mirja Tervo 
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Tekn.ltk. 56 § KILPISJÄRVEN TULLIN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN 

POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY  

 

Senaatti-kiinteistöt on hakenut ympäristönsuojelumääräyksistä 

poikkeamista koskien I-luokan pohjavesialueen jätevesien käsittelyä 

Siilasjärven pohjavesialueella. Poikkeamishakemus koskee 

Kilpisjärven tulliaseman ja sen yhteydessä olevien rivitalojen 

jätevesien käsittelyä pienpuhdistamon avulla. Kiinteistöllä on tällä 

hetkellä käytössä maahanimeyttämö, joka puretaan tulliaseman 

saneeraustöiden yhteydessä. 

 

Jätevesisuunnitelma 

 

Jätevesisuunnitelman on laatinut Ramboll Oy. 

Suunnitelmassa esitetään asennettavaksi Labko BioKem 20-

pienpuhdistamo. Vedenkulutus on arvioitu olevan noin 1,7m
3
/vrk mikä 

vastaa asukasvastinelukua 11. Käsitellyt jätevedet puretaan 

tullirakennuksen eteläpuolella sijaitsevalle noin 1 hehtaarin 

kokoiselle suoalueelle avo-ojien kautta. Vedet puretaan ojaan 

saattolämmityksellä varustetun putken kautta. Oja verhoillaan 

pienlouheella. 

 

Hakemuksessa esitetään, että pohjaveden laadun seurantaa varten 

alueelle asennetaan pohjaveden havaintoputki, josta suunnitelman 

mukaan otetaan puhdistamon käyttöönoton jälkeen 3 vuoden ajan 

pohjavesinäytteet kesä- heinäkuun aikana. Ennen järjestelmän 

käyttöönottoa otetaan pohjavedestä vertailunäyte. Näytteistä 

tutkitaan mikrobiologiset indikaattorit sekä PH, sähkönjohtavuus, 

kokonaistyppi, nitraatti, nitriitti, ammonium sekä kemiallinen 

hapenkulutus. Näytteenottoa jatketaan, mikäli näytteissä havaitaan 

kohonneita pitoisuuksia tai laitteiston toiminnassa on esiintynyt 

häiriöitä.  

 

Jäteveden puhdistamon puhdistustehoa seurataan käyttöönoton jälkeen 

kiintoaineksen mittaustestillä ensimmäisen vuoden ajan kahden viikon 

välein ja sen jälkeen kuukausittain. Kiintoaineksen mittaustestin 

lisäksi ensimmäisen vuoden aikana otetaan näytteenottokaivosta kaksi 

laboratoriossa tutkittavaa näytettä (kesällä ja talvella) ja sen 

jälkeen vuosittain kesällä. 

 

Pohjavesialue 

 

Kilpisjärven tulliasema sijaitsee Siilasjärven vedenhankintaa varten 

tärkeällä pohjavesialueella. Pohjaveden päävirtaussuunta on 

pohjoisesta etelään. Aluehallintovirasto on 15.5.2014 myöntänyt 
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Enontekiön Vesihuolto Oy:lle luvan uuden pohjavedenottamon 

rakentamiseen sekä 500m
3
/vrk pohjaveden ottamiseen siitä.  

 

Luvitettu vedenottamo sijaitsee noin 500 metrin päässä 

suunnitellusta hankealueesta pohjoiseen virtaussuunnan yläpuolella. 

Vedenottamoa ei ole rakennettu. Pohjavesialueen luokkamuutos on 

tehty keväällä 2015. Hankealue sijaitsee vedenottamon arvioidulla 

kaukosuojavyöhykkeellä. 

 

Kilpisjärven tullin muutostöistä on laadittu vesistövaikutus- ja 

Natura-arviointi. Kainuun ELY-keskus on luonnonsuojelulain 65§:n 

mukaisessa lausunnossaan todennut, että vesistövaikutusten kannalta 

parhaana vaihtoehtona olisi johtaa käsitellyt jätevedet 

Siilasjärveen pintavalutuksella suon kautta. 

 

Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön kannanotto 

 

ELY-keskus toteaa, että lähtökohtaisesti pohjavesialueelle ei 

johdeta puhdistettujakaan jätevesiä (YSL 17§) 

 

Lapin ELY-keskus kiinnittää jätevesisuunnittelussa huomiota 

seuraaviin asioihin: 

 

Kiinteistön jätevedet tulee johtaa viemäriverkostoon, mikäli 

sellainen rakennetaan alueelle. Pienpuhdistamisen rakentaminen 

tullia varten voi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan olla tässä 

tapauksessa mahdollista, mikäli jäljempänä esitetyt asiat otetaan 

huomioon. Jätevesien umpisäiliöratkaisu on alueella hankala 

toteuttaa, sillä näiden jätevesien vastaanottopaikka on noin 170 

kilometrin päässä. 

 

Jätevesien määrä on tarpeellista pitää mahdollisimman vähäisenä, 

esim. vettä säästävin kalustein. Kuivakäymäläratkaisua tulee myös 

harkita. Käytettävien pesuaineiden tulee olla neutraaleja. 

 

Alueen erityisluonne huomioiden tavanomaisen pienpuhdistamon 

puhdistustehoa ei tässä tapauksessa voi pitää riittävänä. Hankkeesta 

vastaavaan on varmistettava, että käytetään parasta käytettävissä 

olevaa tekniikkaa. Järjestelmän on oltava tiivis, rakenteeltaan 

riittävän luja ja kestävä. Rakenteiden kunto ja tiiveys on 

tarkistettava vähintään 5 vuoden välein. Putkien liitoskohtien 

tiiviyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mahdolliset 

ylivuodot eivät saa mennä käsittelemättömänä maastoon. 

 

Puhdistetut jätevedet suunnitellaan ohjattavaksi suopainanteeseen. 

Suon turpeen paksuus ja turpeen alapuolisen maaperän laatu tulee 
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selvittää etukäteen. Puhdistetut jätevedet voidaan johtaa tiiviisti 

vain sellaiseen kohtaan, jossa on turvetta ja turpeen alapuolinen 

maaperä on tiivis.  

 

Pienpuhdistamon käyttäminen ja säästäminen vaatii perehtyneisyyttä. 

Puhdistamon huoltoon tulee nimetä vastuuhenkilö, joka myös perehtyy 

järjestelmän hoitoon. Puhdistamoiden sisäänajovaihde venyy usein 

hyvin pitkäksi, jolloin myös puhdistusteho jää heikoksi. Jotta 

puhdistamo toimisi hyvin mahdollisimman pian, käyttöönottovaiheen ja 

käytön opastuksen tulisi hoitaa ko. laitteistoon perehtynyt taho. 

 

Tarkkailun avulla varmistetaan puhdistamon puhdistusteho ja 

mahdolliset ympäristövaikutukset. Lapin ELY-keskus esittää, että 

pohjaveden laadun tarkkailua tulee tehdä kahdesta pohjaveden 

havaintoputkesta. Liitekartassa on esitetty ehdotetun havaintopaikan 

lisäksi täydentävä havaintoputken paikka. Havaintoputkien asennuksen 

yhteydessä tulee havainnoida myös maaperän laatu ja pohjaveden 

pinnan korkeus. Havaintoputki tulee asentaa riittävän syvälle 

(useita metrejä ylimmän pohjaveden pinnan alapuolelle), jotta se ei 

ole kuiva vähäsateisenakaan kautena. Asennuksesta tulee tehdä 

putkikortti. 

 

Pohjaveden havaintoputkista tulee jatkaa vähintään kerran vuodessa 

tehtävää näytteenottoa niin kauan, kun puhdistettuja jätevesiä 

johdetaan pohjavesialueelle. Näin voidaan havaita myös mahdolliset 

pitkän ajan muutokset ja tehdä suunnitelmat haittojen torjumiseksi. 

 

Pienpuhdistamosta lähtevän käsitellyn jäteveden laatua tulee myös 

seurata suunnitellusti niin kauan, kun järjestelmä on käytössä. 

Mikäli häiriötä ilmenee, tulee näytteenottoa tihentää. Myös 

suopainanteen jälkeen lähtevän ojaveden laatua tulee tarkkailla 

esimerkiksi kerran vuodessa. Hankkeessa vastaavan tulee suunnitella 

ojanveden tarkkailupaikka. Purkupaikkaa tulee havainnoida myös 

mahdollisten muutosten toteamiseksi (esimerkiksi lajisto) ja tilanne 

on hyvä havainnoida sekä kuvin, että sanallisesti. Tarkkailutietojen 

raportointi tulee suunnitella etukäteen. Tiedot on tarpeen toimittaa 

myös ELY-keskukselle. 

 

Asiassa on hyvä huomioida, että puhdistamon käyttöpäivä- ja 

huoltokirjat tulee pitää ajan tasalla. Jätevesijärjestelmän 

asiakirjat tulee säilyttää kiinteistöllä. 

 

 

Enontekiön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 
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Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2012  §  40 

hyväksynyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:ssä tarkoitetut 

kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Hyväksytyt  

ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2013. 

 

Ympäristönsuojelumääräysten 5§:ssä Talousjätevesien johtaminen ja 

käsittely, on pohjavesialueiden jätevesien käsittelystä I-luokan 

pohjavesialueella annettu seuraava määräys. 

 

I - luokan pohjavesialueilla on jätevesien kiinteistökohtainen 

käsittely kielletty. 

 

Ympäristönsuojelumääräysten 28§ Poikkeaminen: 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää 

hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa näistä määräyksistä. 

Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta toteaa, että jätevesien käsittely paranee 

nykyisestä maahan imeyttämöstä kun uusi pienpuhdistamo otetaan 

käyttöön. Uusi laitteisto edellyttää kuitenkin osaavan ja 

vastuutetun henkilön nimeämistä järjestelmän käyttäjäksi.  

 

Pohjaveden ja pienpuhdistamosta maastoon johdettavien vesien 

tarkkailusta tulee tehdä sopimus tarkkailuun perehtyneen 

laboratorion kanssa. 

 

Tarkkailun avulla varmistetaan puhdistamon puhdistusteho ja 

mahdolliset ympäristövaikutukset. Pohjaveden laadun tarkkailua tulee 

tehdä kahdesta pohjaveden havaintoputkesta. Liitekartassa on 

esitetty ehdotetun havaintopaikan lisäksi täydentävä havaintoputken 

paikka. Havaintoputkien asennuksen yhteydessä tulee havainnoida myös 

maaperän laatu ja pohjaveden pinnan korkeus. Havaintoputki tulee 

asentaa riittävän syvälle (useita metrejä ylimmän pohjaveden pinnan 

alapuolelle), jotta se ei ole kuiva vähäsateisenakaan kautena. 

Asennuksesta tulee tehdä putkikortti. 

 

Pohjaveden havaintoputkista tulee jatkaa vähintään kerran vuodessa 

tehtävää näytteenottoa niin kauan, kun puhdistettuja jätevesiä 

johdetaan pohjavesialueelle. Näin voidaan havaita myös mahdolliset 

pitkän ajan muutokset ja tehdä suunnitelmat haittojen torjumiseksi. 

 

Pienpuhdistamosta lähtevän käsitellyn jäteveden laatua tulee myös 

seurata suunnitellusti niin kauan, kun järjestelmä on käytössä. 

Mikäli häiriötä ilmenee, tulee näytteenottoa tihentää. Myös 
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suopainanteen jälkeen lähtevän ojaveden laatua tulee tarkkailla 

esimerkiksi kerran vuodessa.  

Hankkeessa vastaavan tulee suunnitella ojanveden tarkkailupaikka. 

Purkupaikkaa tulee havainnoida myös mahdollisten muutosten 

toteamiseksi (esimerkiksi lajisto) ja tilanne on hyvä havainnoida 

sekä kuvin, että sanallisesti. Tarkkailutietojen raportointi tulee 

suunnitella etukäteen. Tarkkailuraportit tulee toimittaa kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Lapin ELY-keskukselle.  

 

Tekninen lautakunta hyväksyy poikkeamisen Enontekiön kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksen 5§:ään koskien Kilpisjärven tullin ja 

siihen liittyvien rivitalojen jätevesien käsittelyä I-luokan 

pohjavesialueella. Jätevesien käsittely hyväksytään 

hakemusasiakirjojen mukaisena edellä mainituin 

lisäyksin/tarkennuksin. Mikäli pienpuhdistamon puhdistusteho on 

riittämätöntä ja toiminnasta todetaan aiheutuvan pohjaveden 

pilaantumisen vaaraa, tulee viemäröinti liittää Enontekiön 

Vesihuolto Oy:n verkostoon. 

 

Päätös: 

Tekninen lautakunta päätti vaatia kustannuslaskelmat liittymisestä 

kunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja vastaavasti nyt suunnitellun 

pienpuhdistamojärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat 

kustannukset ennen poikkeamisluvan käsittelyä.  

 

Lautakunta pyytää asiasta Enontekiön Vesihuolto Oy:n lausunnon. 

---------- 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:  
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Tekn.ltk. 57 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRRON ESITTÄMINEN PELTOVUOMAN 

KOULUN SISÄPUOLISTEN MUUTOSTÖIDEN TEKEMISEKSI 

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnan päättämien toiminnan muutosten vuoksi, mitkä 

koskevat Peltovuoman koulu- ja päivähoitotoimintaa, tulee koulun 

tiloja saneerata että ne soveltuvat sivistyslautakunnan päättämään 

toimintaan.  

Muutostyöt pitävät sisällään seuraavaa: 

 

Suojaustyöt 513  
Rakennustekniikka 4000  
Lvi-työt 136  
Sähkötyöt 2043  
sosiaalikulut 1375  
Riskivaraus 1102  
Keittiön muutostyöt 800  
Yleiskulut 12% 875  
ALV 2417  
YHTEENSÄ 13261 € 

   
Kalusteet listan 

mukaan  

10730 € 

Alumiinirakenteinen 

ulko-ovi 

2000 € 

Päivähoito yht. 25991  
   

Työ käsittää makuutilan rakentamisen nykyisen poikien 

PH:n ja PKH:n tiloista.  

 - Tiiliväliseinän 

purkaminen 

  

 - Lattiapinnotteiden poisto ja uuden lattiapinnan valu 

ja muovimaton asennus 

 - kattopaneloinnin uusiminen ja 

lakkaus 

 - valaisinten 

uusiminen 

  

 - seinälaatoituksen purku, levytys ja uuden 

lasikuitutapetin asennus  

 - seinäpintojen maalaus koko 

päivähoitotilaa käsittäen 

 

 - keittiön suurtalouslaitteiden poiston keskilattialta, matalan 
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seinänosan rakentamisen 

   lieden taakse ja työtasopätkät lieden 

molemmin puolin 

 

Sekä vesikatteen paikkaukset ja lämmityskaapeleiden uusimisen 

jiirien osalle, siten että ne ylettyvät räystäälle asti (4000€). 

 

Kustannusarvio edellä esitetyille töille on 29 991€. 

Kustannusarvioon tulee lisätä n.5000€ ennalta arvaamattomille lisä- 

ja muutostöille.  

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että vuodelle 2016 investointiohjelmassa 

esitetyltä 099031 Kiinteistöjen osto 50 000€, osoitetaan Peltovuoman 

koulun muutos- ja saneeraustöihin 35 000€. 

Samalla tekninen lautakunta esittää aloituslupaa Enontekiön 

kunnanhallitukselta investoinnin aloittamiseksi, mikäli Enontekiön 

kunnanvaltuusto hyväksyy investointimäärärahan siirron. 

Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Alpo Peltovuoma poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksesta 

klo 17.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:  

Kunnanhallitus 
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Tekn. ltk 58 § KYÖSTI MÄKITALON IRTISANOUTUMINEN KIINTEISTÖNHOITAJAN 

TOIMESTA 

 

Kyösti Mäkitalo on 13.04.2016 päivätyllä kirjallisella ilmoituksella 

irtisanoutunut kiinteistönhoitajan toimesta. Työsuhteen viimeinen 

työssäolopäivä on 31.07.2016. Irtisanoutumisilmoitus liitteenä 1 

 

Kyösti Mäkitalo on ollut Enontekiön kunnan palveluksessa 

yhtäjaksoisesti 1.8.1980 lukien ensin talonmiesnimikkeellä ja 

myöhemmin kiinteistönhoitaja nimikkeellä. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja:  

Tekninen lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Kyösti 

Mäkitaloa pitkästä ja ansiokkaasta työsuhteesta Enontekiön kunnan 

palveluksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi:  

Kyösti Mäkitalo
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Tekn. ltk 59 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 47-404-79-4 Poikkivaara, määräala 

Pinta-ala: 80000 m2 

 

Kohteet:  47-403-2-127 Eevertti, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 4150 m2 

 

Kohteet: 47-404-21-17 Järämä, määräala 

Pinta-ala: 35000 m2 

 

Kohteet: 47-404-43-11 Hukkakuru, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 29570 m2 

 

 

Kohteet: 47-401-31-37 Mattila, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 4040 m2  

 

Kohteet: 47-405-50-39 Ullankaltio, koko kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 161900 m2  

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Kultima Laurin kiinteistönluovutusilmoituksen 

käsittely siirrettiin Elli-Marja Kultiman jääviyden vuoksi 

seuraavaan kokoukseen. 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus
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Tekn. ltk 60 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

 

Tekninen johtaja 

 

Rakennustarkastaja 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 06.04.-03.05.2016 

- Tuottajavastuun uutiskirje 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

 

Ehdotus (raken nusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn.ltk 61 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kunnanhallitus: 

- 11.4.16 § 97 Kilpisjärven uuden monitoimitalon pääpiirustusten 

hyväksyminen 

- 11.4.16 § 98 Saananjuuren asemakaavoitustyön uudelleen 

käynnistäminen 

- 11.4.16 § 99 Hetan alueen rantaosayleiskaava-alueella seijaitsevan 

ap/po-tonttien (Suonttajoki) myyntihinnan määrittäminen 

- 11.4.16 § 107 Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Kirjeet: 

Apulaisoikeuskansleri 

- Päätös 6.4.2016 Kunnan menettely verkkotiedottamisessa/Heta-Elena 

Heiskasen valitus 

 

Lapin ELY-keskus 

- 19.4.2016 Tulvatiedote 2/2016 

- 19.4.2016 Lapin ELY-keskuksen varautuminen kevään 2016 tulviin 

- 27.4.2016 tulvatiedote 3/2016 

- 2.5.2016 Lapin joet nousemassa tulvakorkeuksiin. 

 

Lapin liitto 

- 15.4.2016 Länsi-Lapin maakuntakaava 

 

Metsähallitus 

- 15.4.2016 Liikkumis- ja tutkimuslupa Saanan luonnonsuojelualueelle 

/ Friederike Gehrmann, Helsingin yliiopisto/Biotieteiden laitos 

 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

--------- 
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Tekn. ltk 62 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Paula Ahopelto: 

 

Kiinteistönhoitajan paikka tulee laittaa hakuun mahdollisimman pian. 

Pätevyysvaatimuksiin tulee kiinnittää huomiota hakukriteereissä. 

 

Elli-Marja Kultima: 

 

Keinovuopion autonromut ja jätteet tulee siivota pois alueelta. 

 

Ulla-Maija Syväjärvi: 

 

Santa-Safarin jätteitä on mm. entisen Milin Majojen piha-alueella. 

Asiasta laitetaan siivouskehotus kiinteistön omistajalle. 


