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Asialista: 

89 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

90 § NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAHAKEMUS AHON  

     SORA- JA HIEKKA-ALUEELLE  

91 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017 HETAN  

     ALUEELLA 

92 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017  

     KILPISJÄRVEN, KARESUVANNON JA PELTOVUOMAN ALUEILLA 

93 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITIN LINJAUSTEN TARKASTELU JA  

     TOTEUTETTAVAN REITTILINJAUKSEN VALINNAN VAHVISTAMINEN 

94 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN  

     KÄYTTÄMINEN 

95 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

96 § ILMOITUSASIAT 

97 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

98 § ALOITE ALIKULKUTUNNELISTA JA POLKUPYÖRÄYHTEYDESTÄ   
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Tekn.ltk.89 § 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 päätettiin ottaa lisälistalta § 98. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Tonteri ja  

Petri Pettissalo 

------- 
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Tekn.ltk. 90 § NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N MAA-AINESTEN 

OTTAMISLUPAHAKEMUS AHON SORA- JA HIEKKA-ALUEELLE 

 

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

ainesten ottamislupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi hakemukseen 

liittyvän ottamissuunnitelman mukaisesti. 

 

Ottamisalue sijaitsee Enontekiön Palojoensuu rekisterikylässä, Ahon 

sora ja hiekka-alueella tilalla 047 404 0064 0001. 

Luvan hakija on tehnyt maa-ainesten ottosopimuksen alueen 

maanomistajan kanssa24.08.2015 ja ottamissopimuksen voimassaoloaika 

on 10 vuotta. 

 

Hakemuksesta on kuulutettu 10.09.2015 – 12.10.2015 välisenä aikana 

ja naapuri kiinteistön omistajille on varattu tilaisuus tulla 

kuulluksi 11.09.2015 lähetetyllä ilmoituksella. 

Hakemuksesta ei ole tullut huomautuksia tai muistutuksia. 

 

Lapin ELY-keskukselta on pyydetty lausunto 15.09.2015, johon ELY-

keskus on lausunut 22.09.2015. Lausunto on liitteenä tässä 

pykälässä. 

 

Lupahakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma: 

1. Ottamisalueen pinta-ala 161 000 m
2
, koko tila n. 56,4 ha 

2. Maa-ainesten ottosyvyys 0-10 m 

3. Toimenpide   soran ja hiekan otto 

4. Ottamismäärä   66 169 m
3
ktd 

5. Ottamisaika    10 v 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta päättää, että ottamislupa myönnetään hakemuksen 

ja ottamissuunnitelman mukaisesti Ahon sora- ja hiekka-alueelle 

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). 

 

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. 
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3. Alue on ottamisen edetessä ja aikana suojattava ja siistittävä 
siten, että se ei aiheuta alueella liikkujille tapaturmaa tai 

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 ja läjitettävä erilleen ottoalueella. 

 

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 

kaksi (2) metriä syvimmän ottamispinnan alapuolelle.  

 

Mikäli työn yhteydessä havaitaan pohjavesiesiintymiä, on niistä 

heti ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle sekä Enontekiön 

tekniselle lautakunnalle. Kaikki näkyvät pohjavesiesiintymät on 

peitettävä puhtaalla maa-aineksella. 

 

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 m3 tai sen alle 

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

m
3
:ltä, jolla 20 000 m3 ylittyy. Haettava määrä on 66 169 m3, 

joten tarkastusmaksu on 450,00 €. 
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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.  

Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ajalla 10.11.2015 – 

10.11.2025 ja ottamislupa on 66 169 m3 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: 

16,1 ha x 840,90 € + 0,02 € x 66 169 m
3
, yhteensä 14 538 € 

 

Vakuus voi olla omavelkainen rahalaitos- tai käteisvakuus. 

 

Vakuus palautetaan hakijalle, kun maisemointi ja jälkisiistimistyöt 

on hyväksytysti suoritettu. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Napapiirin Kuljetus Oy 

Lapin ELY-keskus 
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Tekn.ltk. 91 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017 

HETAN ALUEELLA 

 

Tekn.ltk. 87 § 22.9.2015 

 

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. 

---------- 

 

Tekn.ltk. 91 § 27.10.2015 

 

Tarjouskierroksella, jonka jättöaika oli 21.9.2015 puuttui 

lumenauraustarjouksia kokonaan seuraavilta alueilta. 1.Rivitalot 1 

ja 2, 2.paloaseman piha-alue, 3.sähkölaitos piha ja varastoalue, 

4.tuohustie A-tilan edustaan asti, 5.sopulikuja, 6.luomaajärven 

alueen tiet, 7.vuokratalo tie piha ja paikoitusalueet ja 

8.kiinteistö Oy Tunturisopulin piha-alueet.  

 

Järjestettiin uusi tarjouskierros, jonka palautusaika oli 8.10.2015 

klo 14.00 mennessä. Tarjouspyyntö oli kunnan kotisivuilla sekä 

virallisella ilmoitustaululla sekä Hetan alueen ilmoitustaululla. 
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Lisäksi urakoitsijoille ilmoitettiin puhelimitse uudesta 

tarjouspyynnöstä. 

 

Määräaikaan mennessä saapui 1 tarjouskuori. Tarjous avattiin 

9.10.2015 klo 8.40-8.45 ja merkittiin avaajien nimikirjaimilla, 

tarjouspyyntö liitteenä no 1. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 2 

 

Tarjouksista jäi edelleen uupumaan aurauskohteet 1, 5, 6 ja 8. 

 

Näiden alueiden osalta ollaan oltu puhelinyhteydessä 

aurausurakoitsijoihin ja pyydetty heitä tarjoamaan em. kohteet. 

Kalevi Korkalo lupautui tarjoamaan puuttuvien kohteiden 

lumenauraustyön. 14.10.2015 saapunut tarjous liitteenä 3. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää jakaa lumityöt tuntiveloitushinnoin 

talvikausille 2015-2017 liitteen exel-taulukkoon laaditun 

koontierittelyn mukaan Liite 4. 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: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Puheenjohtaja Paula Ahopelto ilmoitti pykälän käsittelyn alussa 

olevansa jäävi ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi 

varapuheenjohtaja Virpi Labba. 

 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Lumityöurakoitsijat 
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Tekn.ltk. 92 § LUMITYÖTARJOUSTEN KÄSITTELY TALVIKAUSILLE 2015-2017 

KILPISJÄRVEN, KARESUVANNON JA PELTOVUOMAN ALUEILLA 

 

Tekn.ltk. 88 § 22.9.2015 

 

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. 

---------- 

 

 

Tekn.ltk. 92 § 27.10.2015 

 

Tarjouskierroksella, jonka jättöaika oli 21.9.2015, puuttui 

Peltovuoman kohteiden lumenauraustarjoukset kokonaisuudessaan.  

 

Järjestettiin uusi tarjouskierros, jonka palautusaika oli 8.10.2015 

klo 14.00 mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla 

sekä virallisella ilmoitustaululla sekä Peltovuoman alueen 

ilmoitustaululla. Lisäksi urakoitsijoille ilmoitettiin puhelimitse 

uudesta tarjouspyynnöstä. Tarjouspyyntö liitteenä 1 
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Määräaikaan mennessä saapui 1 tarjouskuori, joka sisälsi vain Hetan 

kohteiden auraustarjouksen, joten Peltovuoman kohteista ei saatu 

yhtään tarjousta. 

 

Näiden alueiden osalta ollaan oltu puhelinyhteydessä 

aurausurakoitsijoihin ja pyydetty heitä tarjoamaan em. kohteet. 

Jyrki Veijo lupautui antamaan tarjouksen Peltovuoman kohteiden 

lumenaurauksista.15.10.2015 saapunut tarjous liitteenä 2. 

 

 

Karesuvannon alueiden lumenauraushinta selvitettiin lautakunnan 

päätöksen 22.9.2015 mukaisesti. Talvikauden 2014-2015 hinta 

liitteenä 1. (annetaan kokouksessa) 

 

Kotavuopio Juha on aurannut edellisvuosina keskimääräistä 

halvemmalla tuntiveloitushinnalla, kun vertaa aurauskaluston kokoa 

ja vuosimallia muihin kunnan alueella toimivien lumenauraus-

urakoitsijoiden hintatasoon. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja:  

Tekninen lautakunta päättää jakaa lumityöt tuntiveloitushinnoin 

talvikausille 2015-2017 liitteen exel-taulukkoon laaditun 

koontierittelyn mukaan Liite 3.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Lumityöurakoitsijat 
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Tekn.ltk. 93 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITIN LINJAUSTEN 

TARKASTELU JA TOTEUTETTAVAN REITTILINJAUKSEN VALINNAN VAHVISTAMINEN 

 

 

Tekn.ltk. 30.06.2015 56 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITIN 

LINJAUSTEN TARKASTELU JA TOTEUTETTAVAN REITTILINJAUKSEN VALINTA 

 

Käsittely 26.5.2015 § 33 

Reittisuunnittelijaksi valittu Sito Oy:n edustaja Pirkka Hartikainen 

esittelee mottorikelkkareittilinjaukset, jotka käytiin läpi 

maastossa liikkuen huhtikuussa 2015. 

 

Sito Oy on laatinut oheiseen karttaan (Sito Oy 4.5.2015) 

vaihtoehtoiset reittilinjaukset tarjouspyynnön 12.2.2015 mukaisesti 

Liite 1. 

 

Tekninen lautakunta tarkastelee reittivaihtoehtoja, jonka jälkeen 

esittelijä tekee ehdotuksen toteutettavasta moottorikelkkareitistä. 

 

Ehdotus: KK 

Annetaan kokouksessa. 

 

Keskustelun jälkeen esittelijä päätti antaa seuraavan 

päätösehdotuksen. 

  

1. Leppäjärven kelkkauralta Erämaakodalle esitetty 1.vaihtoehdon 
reittilinjaus (yhtenäinen punainen viiva esittelykartalla) 

päätetään hyväksyä konsultin ehdotuksen mukaisena linjauksena 

jatkoneuvottelujen pohjaksi. 

 

2. Ounasjärveltä Erämaakodalle esitetty vaihtoehtoinen 
reittilinjaus (katkoviivalla esittelykartalla) päätetään 

hyväksyä konsultin ehdotuksen mukaisena linjauksena myös 

jatkoneuvottelujen pohjaksi. 

 

3. Näkkälän kelkkauralta Erämaakodan reittiin yhtyvä reittilinjaus 
päätetään hyväksyä konsultin ehdotuksen mukaisena linjauksena 

jatkoneuvottelujen pohjaksi. 

 

4. Näkkälän kelkkauralta Jyppyrän päälle kulkeva reittilinjaus 
päätetään hyväksyä konsultin ehdotuksen mukaisena linjauksena 

jatkoneuvottelujen pohjaksi. 

 

5. Näkkälän kelkkauralta Luontokeskukseen kulkeva reittilinjaus 
päätetään hyväksyä konsultin ehdotuksen mukaisena linjauksena 

jatkoneuvottelujen pohjaksi. 
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Päätös: 

Konsultin esittämät reittilinjaukset hyväksyttiin ehdotuksen 

mukaisesti lukuun ottamatta kohtaa 3, jonka linjausta tarkastellaan 

vielä Jyppyrän ylityksen osalta Tonterin esittämän vaihtoehdon 

mukaisesti. Kohta 3:n linjaus tuodaan lautakunnan seuraavaan 

kokoukseen päätettäväksi. 

----------- 

 

Käsittely 30.6.2015 § 56 

 

Reittisuunnittelijakonsultti on linjannut Näkkälän kelkkauralta 

Erämaakodalle kulkevan moottorikelkkareitin 26.5.2015 pidetyn 

kokouspäätöksen mukaisesti. Reittilinjaus kulkee Jyppyränselän 

alueella pitkälti talvitienä käytettyä kulkukeinoa myötäillen. 

Liitteen (luonnos 17.6.2015) karttaan merkitty reittilinjaus. 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta hyväksyy Näkkälän kelkkauralta Erämaakodan 

suunniteltuun reittiin yhtyvän reittilinjauksen oheisen kartan(Sito 

Oy Luonnos 17.6.2015) mukaisena. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 

Paula Ahopelto poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi 

ja puheenjohtajana toimi Virpi Labba.   

-------- 

 

Tekn.ltk 27.10.2015 § 93 

 

Hetan alueen moottorikelkkareittilinjausten osalta pidettiin 

yleisötilaisuus, jossa suunnittelutoimisto Sito Oy:n edustaja Jukka 

Rantajärvi esitteli lautakunnan hyväksymät reittivalinnat. 

Tilaisuudessa puheenjohtajana toimi vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela 

ja sihteerinä Kalevi keskitalo. 

 

Kokouksessa läsnä olleet henkilöt esittivät vastustuksensa 

moottorikelkkareitin perustamisesta mailleen tai asumustensa 

läheisyyteen. Muistio tilaisuudesta Liitteenä 1. 
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Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta tarkentaa moottorikelkkareitin linjausta 

oheisiin karttaliitteisiin vihreällä värillä merkittyyn kohtaan.  

 

Leppäjärven kelkkauralta Erämaakodalle esitetty 1.vaihtoehdon 

reittilinjaus muutetaan kulkemaan oheiseen karttaan vihreällä 

värillä merkittyyn kohtaan. Muutetun linjauksen molemmin puolin on 

rakentamattomat tontit. Osayleiskaavassa alue on maininnalla AP-1 

(pientalovaltainen asuntoalue, jolle tulee laatia asemakaava). 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä voidaan rakentaminen suunnitella 

siten, että moottorikelkkareitti aiheuttaa mahdollisimman vähän 

haittaa tulevalle asutukselle. 

 

Näkkälän kelkkauralta Erämaakodan reittiin yhtyvä reittilinjaus 

muutetaan kulkemaan oheiseen karttaan vihreällä värillä merkittyyn 

kohtaan. Tämä reittilinjaus ei leikkaa yksityismaita poikki 

poroaitausten kohdalta, vaan kulkee tilojen rajaa pitkin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Pykälän käsittelyn alussa puheenjohtaja Paula Ahopelto ilmoitti 

olevansa jäävi ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi 

varapuheenjohtaja Virpi Labba. 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Sito Oy
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Tekn. ltk 94 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: Enontekiö/Hetta, 047-401-55-15 Huhtaselkä, koko kiinteistö 

asuinrakennuksineen 

Pinta-ala: 1976 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-27-24 Kanervamaa, koko 

kiinteistö 

Pinta-ala: 15731 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Kelottijärvi, 047-402-9-7 Martinlahti, ½ määräosa 

rakennuksineen 

Pinta-ala: 11400 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-19-13 Maarela,koko 

kiinteistö 

Pinta-ala: 10000 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-25-3 Koivuranta, koko 

kiinteistö lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 70000 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Kelottijärvi, 047-402-21-7 Koirasaari, koko 

kiinteistö lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 2200 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, 047-405-8-1 Varpula, määräala 

Pinta-ala: 37000 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Kelottijärvi, 047-402-3-12 Uusitalo, määräala 

Pinta-ala: 71900 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-19-8 Kuukkeli, määräosa 

lomarakennuksineen 

Pinta-ala: 2100 m2 
 

Kohteet: Enontekiö/Kyrö, 047-403-5-17 Ounaskumpu, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 9030 m2 

 

Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-4040-24-19 Sillanpää 

Pinta-ala: Yhteismetsäosuus 
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Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, 047-404-82-3 Jokimukka, koko 

kiinteistö rakennuksineen 

Pinta-ala: 10150 m2 

 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 

 

 

 

Tiedoksi: 

Khall
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Tekn. ltk 95 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

Tekninen johtaja 

 

Rakennustarkastaja 

- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 23.09.-27.10.2015 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

------- 
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Tekn.ltk 96 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kirjeet: 

Kunnanvaltuusto 

- 23.09.2015 § 24 Vuoden 2015 investointiosan muuttaminen/päiväkoti 

Hetta (uuden päiväkodin varustaminen 

 

Kunnanhallitus 

- 12.10.2015 §2 229 apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntö 

kaavoitusta koskevaan kanteluun 

- 12.10.2015 § 237 Tuija Päivikki Pontelan poikkeamishakemus 

lomarakennuksen rakentamista varten Suonttajärven rekisterikylään 

- 12.10.2015 § 241 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Risto Anunti 

- 11.09.2015 Vastine Metsähallitukselle; arkki Urttasjärvellä 

Enontekiön kunnassa 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

------- 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä  

Tekninen lautakunta 27.10.2015 18 

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

 

   Enontekiöllä _____/_____ 2015 

 

 

   ____________________________________ 

     

                                   

 

                           

                                             

 

Tekn. ltk 97 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

- Petri Pettissalo tiedusteli Kilpisjärven kylällä olevan  

Nils-Matti Vasaran ostaman RM- rakennuspaikan tulvasuojelun 

tilanteesta.  

Rakennustarkastaja kertoi, että talousarvioon ollaan varaamassa 

määrärahaa kyseistä työtä varten ja työ tehdään keväällä 2016 

niin, ettei se hidasta Vasaran työn aloittamista tontilla. 

   

- Samoin Pettissalo tiedusteli Kilpisjärven koulun rakentamisen 

valmistelun etenemisestä.    

Rakennustarkastaja kertoi suunnittelutarjouskilpailun 

tämänhetkisen vaiheen ja että kilpailutus etenee konsultin 

eteenpäin viemänä ja suunnitteluryhmä kutsutaan koolle kun 

kilpailutuksesta saadaan tieto. 

 

- Antti Tonteri tiedusteli, voiko hän aidata talonsa edustalle, 

Ounasjärven jäälle esimerkiksi lippusiimalla alueen, jossa voi 

alaikäinen ajaa moottorikelkalla vanhemman valvonnassa. 

Viranhaltijat lupasivat selvittää asiaa. 

 

- Petri Pettissalo tiedusteli Kilpisjärven koulun tontin 

talviaikaisesta lumenaurauksesta koska jääkiekkokaukalon 

käyttäjät tarvitsevat päästä kaukalolle ja samoin kirjastoauto 

pysähtyy myös koulun alueella. 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja ilmoitti, että Kilpisjärven 

alueen lumityöurakoitsijan kanssa on sovittu aurauksen 

suorittamisesta ko. alueella. 

 

- Petri Pettissalo kysyi Kilpisjärven torialueella oleva P- 

merkin tarkoitusta ja esitti, että se tulisi poistaa koska se 

antaa väärän kuvan torialueen käytöstä ja ohjaa matkailijoita 

käyttämään torialuetta pysäköinti- ja leiriytymisalueena. 

Viranhaltijat selvittävät asiaa. 

 

 

 

Lautakunnan jäsenille ilmoitettiin, että seuraava kokous on 

tiistaina 3.11.2015 klo 17.00. 

 

--------- 
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Tekn. ltk 98 § ALOITE ALIKULKUTUNNELISTA JA POLKUPYÖRÄYHTEYDESTÄ   

 

Ounaksen Tunturiladut Oy on lähestynyt Enontekiön kunnanhallitusta 

11.2.2015 aloitteella koskien tienalitusta Närpistöjoen sillan 

läheisyyteen sekä patikointi ja polkupyöräreittiä kylän länsipäästä 

keskikylälle ja itäpään patikkareittiin.  

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.3.2015 § 77 käsitellyt asiaa ja 

päättänyt antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi kunnan 

ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet aloitteessa esitetyille 

hankkeille. 

 

Närpistönjoen sillan läheisyyteen esitetty tienalitus sijoittuu 

seututie 956 varrelle. Seututien hallinnointi ja rakentaminen 

kuuluvat Lapin Ely-keskuksen päätösvaltaan. 

 

Kylän länsipäästä keskikylälle ja itäpäähän ei ole suunnitteilla 

erillistä patikointi tai polkupyöräreittiä. Suunnitelmissa on 

kuitenkin maanmittaustoimituksessa vahvistettava 

moottorikelkkareitti, joka yhdistää Hetasta Leppäjärvelle menevän 

moottorikelkkauran Hetasta Näkkälään menevään moottorikelkkauraan. 

Suunniteltu moottorikelkkareitti kulkee osaksi märkää jänkkää 

myöten, joten se ei niiltä osin sovellu polkupyörällä liikkumiseen. 

 

Päätösehdotus(rakennusmestari-rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää Lapin ELY-keskukselle, että se 

suunnittelee ja rakentaa latutampparilla läpi ajettavan 

alikulkutunnelin Närpistöjoen sillan läheisyyteen.  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Ounaksen Tunturiladut Oy 

Lapin ELY-keskus 


