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Asialista: 

13 § Teknisen lautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

14 § Antti Juhani Tuomikosken ja Juhani Sakari Hakulisen 

poikkeamishakemus eräkämpän ja saunarakennuksen rakentamista varten 

Tuorkottajajärven ranta-alueelle Näkkälään 

15 § Juha-Pekka Mäntyvaaran poikkeamishakemus lomarakennuksen ja 

saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle 

16 § Kylien latujen ja jääkenttien kunnossapitoavustukset vuodelle 

2014 

17 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys:  

Lisämäärärahan hakeminen kohtaan 099151 ATK-hankinnat, sähköisen 

rakennusluvan hakujärjestelmän käyttöönottamista varten vuonna 2014.  

18 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys: 

Lisämäärärahan hakeminen Kilpisjärven valaistun kuntorata-ladun 

korjauksen 099103/2013 loppuun saattamiseksi  

19 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys sekä 

tarkennus investointiohjelmaan: 099118/2013 tuulivoimarakentamista 

ohjaava kaava 

20 § Talonmiespalveluiden järjestämiseksi työajan ulkopuoliselle 

ajalle (illat, yöt, viikonloput sekä arkipyhät)  

21 § Lauri Sonkamuotkan irtisanoutuminen Hetan vesilaitoksen 

hoitajan toimesta 

22 § Enontekiön kunnan omistaman Palojoensuun kylässä sijaitsevan 

asuinkiinteistön ostotarjousten käsittely 

23 § Majatalon Haltinmaa / Satu Ahosen kirje RM 1 ½ rakennuspaikan 

käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuntovaunualueeksi 

24 § Teknisen lautakunnan vastaus Unto Kultiman tekemään 

valtuustoaloitteeseen lautakuntien kokousaikojen aloittamisesta 

myöhemmin 

25 § Viranhaltijapäätökset ja –ilmoitukset 

26 § Ilmoitusasiat 

27 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 

28 § Eläinlääkäritalon vuokran tarkistus 

29 § Palotarkastajan työhuoneen rakentaminen paloaseman 

varastohuoneeseen sekä investoinnin aloitusluvan pyytäminen 

30 § Ei julkinen 
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Tekn.ltk. 13 § 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 lautakunta päätti ottaa lisälistalta 

mukaan pykälät 28, 29 ja 30. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Hannu Ranta. 

-------  
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Tekn. ltk 14 § ANTTI JUHANI TUOMIKOSKEN JA JUHANI SAKARI HAKULISEN 

POIKKEAMISHAKEMUS ERÄKÄMPÄN JA SAUNARAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN 

TUORKOTTAJAJÄRVEN RANTAALUEELLE NÄKKÄLÄÄN 

 

Kylä    Hetta    

Tila    Matsanen 

RN:o   24:43 M602 

Kaavoitustilanne   ei kaavaa 

Kielto   MRL 71 § 1 mom 

Rak.paikan pinta-ala 14700 m
2
  

Rakennuksen kerrosala 

 - erämökki 12 ka-m
2
, kerros 1 

 - saunarakennus  9,5 ka-m
2
, kerros 1 

Rantaviivaa  n.260 m 

Hallintaperuste  oma 

Tulvavaara ei ole 

 

Antti Juhani Tuomikoski ja Juhani Sakari Hakulinen ovat hakeneet 

poikkeamislupaa eräkämpän ja saunan rakentamista varten 

Tuorkottajajärven ranta-alueelle Näkkälään. 

 

Ehdotus: EM. 

Tekninen lautakunta päättä puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että 

poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen 

määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään 

rakentamiseen, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteumista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------
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Tekn. ltk 15 § JUHA-PEKKA MÄNTYVAARAN POIKKEAMISHAKEMUS 

LOMARAKENNUKSEN JA SAUNAN RAKENTAMISTA VARTEN MUOTKAJÄRVEN RANTA-

ALUEELLE 

 

Kylä    Suonttajärvi    

Tila    Hietalahdenranta 

RN:o   4:19 M604 

Kaavoitustilanne   ei kaavaa 

Kielto   MRL 71 § 1 mom 

Rak.paikan pinta-ala 5320 m
2
  

Rakennuksen kerrosala 

 - lomarakennus 80 ka-m
2
, kerros 1 

 - sauna     20 ka-m
2
, kerros 1 

Rantaviivaa  n.100 m 

Hallintaperuste  oma 

Tulvavaara ei ole 

 

Juha-Pekka Mäntyvaara on hakenut poikkeuslupaa lomarakennuksen ja 

saunan rakentamista varten Muotkajärven ranta-alueelle. 

 

Ehdotus: EM. 

Tekninen lautakunta päättä puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että 

poikkeamislupa myönnetään. 

 

Perustelu: 

Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen 

määräykset. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään 

rakentamiseen, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 

saavuttamista tai kaavoituksen toteumista alueella. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------
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Tekn. ltk 16 § KYLIEN LATUJEN JA JÄÄKENTTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 

VUODELLE 2014 

  

Kunnossapitoavustukset on tarkoitettu latujen ja jääkenttien 

aukipitämiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen ja koulujen 

talkootyöllä. Avustus on tarkoitettu polttoainekustannuksiin.  

Hakuaika päättyi 31.1.2014. Hakuilmoitus julkaistiin Enontekiön 

Sanomissa 22.1.2014.  

Kunnossapitoavustukset maksetaan teknisen lautakunnan määrärahasta 

”ladut”. 

  

Liitteenä yhdistelmä hakemuksista. 

 

Kunnossapitoavustushakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  

 

Ehdotus: EM.  

Karesuvannon kyläyhteisö, Gaskkas ry  150,00 

Peltovuoman kyläläiset ry   500,00 

Vuontisjärven Kyläyhdistys ry  400,00 

Lianki ry     500,00 

Muotkajärven Kylätoimikunta   400,00 

Palojoensuun Eräpojat ry   500,00 

Kuttasen Kyläyhdistys ry   400,00 

Ketomellan kyläyhteisö   350,00 

Kilpisjärven Saana-Veikot ry  250,00 

 

 

Käsittelyn alussa Alpo Peltovuoma ja Jaakko Alamattila poistuivat 

esteellisinä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

Antti Tonteri toimi pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta. 

 

 

Käsittely:  

Käsittelyn alussa esittelijä esitti, että asia jätetään seuraavaan 

kokoukseen koska jaettavaa määrärahaa ei ole käsitelty teknisen 

lautakunnan käyttötaloussuunnitelmassa. Esittelijä perui uuden 

esityksen koska todettiin, ettei käsittelylle ole estettä. 

 

Käsittelyn jatkuessa Antti Tonteri ehdotti, että Karesuvannon 

kyläyhteisö, Gaskkas ry:lle ja Kilpisjärven Saana-Veikot ry:lle 

avustussummat korotettaisiin 350,00 €. 

 

Tonterin ehdotusta kannatti Paula Ahopelto. 
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Hannu Ranta ehdotti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 

kokoukseen, mutta ehdotusta ei kannatettu. 

 

Päätös: 

Lautakunta jatkoi asian käsittelyä ja päätti myöntää avustukset 

Antti Tonterin ehdotuksen mukaan niin, että Karesuvannon 

kyläyhteisölle Gaskkas ry:lle ja Kilpisjärven Saana-Veikot ry:lle 

maksetaan avustusta 350,00 €. Muutoin esittelijän ehdotuksen mukaan. 

-------- 
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Tekn.ltk. § 17 VUODEN 2014 INVESTOINTIOHJELMAAN LISÄYS: 

LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KOHTAAN 099151 ATK-HANKINNAT, SÄHKÖISEN 

RAKENNUSLUVAN HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA VARTEN VUONNA 2014. 

 

Ympäristöministeriö lähestynyt kuntia alkuvuodesta 2012 sähköiseen 

asiointiin ja arkistointiin liittyvässä asiassa sekä pyytänyt alueen 

kuntia neuvottelutilaisuuteen, joka pidettiin Kittilän 

kunnanvirastolla 24.04.2012. 

 

Neuvottelun tarkoituksena oli selvittää ne kunnat, jotka olisivat 

vapaaehtoisesti halukkaita alkamaan ns. pilottikunniksi sähköisen 

asioinnin kehittämistyössä rakennuslupien hakemisen osalta. 

 

Neuvottelusta saadun tiedon perusteella Enontekiön kunnassa 

päädyttiin ratkaisuun, jossa kunta lähtee mukaan em. pilottikunnaksi 

sähköisen asioinnin kehittämistyöhön.  

 

 

Ympäristöministeriö on 15.6.2012 päivätyllä kirjeellään 

(kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen) ilmoittanut, että mikäli 

kunta lähtee mukaan em. hankkeeseen, kunnan tulee ilmoittaa 

osallistumisestaan 15.08.2012 mennessä yhteyshenkilölle, joka on 

Pirjo Saksa ympäristöministeriössä. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan 

kunnan osalta keskeiset yhteyshenkilöt ko. hankkeen osalta. 

(Liitteenä no. 1. Ym:n kirje 15.06.2012, asiana ”Kunnan 

osallistuminen rakentamisen lupien sähköisen asioinnin 

pilotointiin”). 

 

Enontekiön kunta ilmoitti 25.06.2012 sähköpostitse, että Enontekiön 

kunta osallistuu ko. pilottihankkeeseen ja samalla ilmoitti 

järjestelmän käyttöön liittyvät yhteyshenkilöt. (Kopio sähköpostista 

liitteenä no. 2.). 

Hankkeessa oli mukana Enontekiön kunnan lisäksi Lapin läänistä 

Sallan kunta. 

 

Sähköinen rakennuslupa-asiointi mahdollistaa rakennuslupahakemusten 

vireillepanon sähköisesti ja kaiken lupahakemusten yhteydessä 

tarpeellisen neuvottelu, ohjaus, lausuntopyyntö, yms. 

vuorovaikutustoiminnon tapahtuvan ”lupapista.fi” verkkotoiminnon 

kautta. 

Samalla asiointi vähentää luvanhakijan asiointia lupaviranomaisen 

luona, mikä säästää myös asiakkaan kuluja etenkin pitkillä 

etäisyyksillä. 
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Sähköisen asioinnin käynnistäminen edellyttää uuden atk-palvelimen 

hankintaa ja asennusta sekä tarpeellisen koulutuksen 

kunnanvirastolla. 

 

Tulevaisuudessa on joka tapauksessa todennäköistä, että sähköiseen 

asiointiin joudutaan investoimaan ja nyt kun kunta on mukana 

”pilottihankkeessa” on hinta varmasti laitteiston ja asennuksen 

osalta kohtuullinen. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuoden 2014 investointiosaan: 099151 ATK-

hankinnat lisätään 8 500 € käytettäväksi sähköisen rakennuslupa-

asioinnin käyttöönottoa varten vuonna 2014. 

 

Esittelijä lisäsi ehdotukseen, että tämän pykälän osalta pöytäkirja 

tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------ 
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Tekn.ltk. 18 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOIONTIOHJELMAAN 

LISÄYS: LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KILPISJÄRVEN VALAISTUN KUNTORATA-

LADUN KORJAUKSEN 099103/2013 LOPPUUN SAATTAMISEKSI  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.9.2013 § 245 hyväksynyt teknisen 

lautakunnan esityksen kylien kehittämishankkeiden määrärahan, 20000€ 

(alv 0%), kohdentamisen Kilpisjärven kuntorata-ladun 

peruskorjaukseen ja siirtoon irti moottorikelkkareitistä.  

 

Lapin ELY-keskus on päätöksellään 28.6.2012/lapely/1238/04.00.03.01 

myöntänyt Enontekiön kunnalle liikuntapaikkarakentamisen 

valtionavustusta 13000€ alv 24% (10483,87 alv 0%) käytettäväksi 

Karesuvannon kuntoradan peruskorjauksen toteuttamisen kustannuksiin. 

 

Karesuvannon kuntoradan peruskorjausta ei voitu toteuttaa 

kyläläisten vastustamisen vuoksi, minkä vuoksi kunta haki 12.8.2013 

päivätyllä kirjeellä jo myönnetyn 13000€:n sis. alv 24%  

valtionavustuksen siirtämistä Kilpisjärven kuntorata-ladun 

peruskorjaukseen. 

 

Lapin ELY-keskus hyväksyi 28.8.2013 kunnalle myönnetyn 

valtionavustuksen siirron Kilpisjärven kuntoradan peruskorjaukseen.   

 

Kilpisjärven kuntoradan peruskorjaus aloitettiin syyskuussa 2013. 

Vaikeiden maasto-olosuhteiden vuoksi peruskorjaushanke jouduttiin 

keskeyttämään, kun kuntoradan pohja petti niin pahoin, ettei kuorma-

autolla liikkuminen tullut enää kyseeseen. Töitä oli tarkoitus 

jatkaa maapohjan jäädyttyä. Poikkeavan paksun lumikerroksen 

sataminen ennen maan kunnollista jäätymistä esti kuitenkin töiden 

jatkamisen syystalvella 2013.  

 

Rakennuskustannukset olivat v.2013 20 000€ alv 0%. 

 

Kuntoradan peruskorjaus on pintakerrosta ja pientä osaa 

pohjakerrosta vaille valmis. 

 

Alkuperäinen kustannusarvio hankkeella oli 33987,90 € alv 0% 

(42145,00 € alv 24%). 

 

Lopputöiden kustannusarvio on yhteensä 14500€ alv 0%, joka 

muodostuu: 

- pohjatyö 200 metrin matkalta 4000,00 € alv 0%  

- Pintahakkeen hankinta ja asennus 10500,00€ alv 0% 

Hankkeelle myönnetty valtionavustusta 10483,87 € alv 0% 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä  

Tekninen lautakunta 13.02.2014 11 

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

 

   Enontekiöllä _____/_____ 2014 

 

 

   ____________________________________ 

     

                                   

 

                           

                                             

 

Näistä muodostuu kunnan nettomenoksi yhteensä:  

14500€-10483,87€ = 4016,13€ 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan 

lisätään investointimenoksi 14500€ Kilpisjärven valaistunradan-/-

ladun rakentamisen loppuun suorittamiseksi. Kunnan nettomenoksi 

muodostuu 14500€-10483,87€ = 4016,13€  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 
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Tekn.ltk. 19 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOIONTIOHJELMAAN 

LISÄYS SEKÄ TARKENNUS INVESTOINTIOHJELMAAN: 099118/2013 

TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA KAAVA. 

 

Asian käsittelyn historia: 

 

Khall 77 § 18.3.2013  VUODEN 2013 INVESTOINTIOSAN 

LISÄTALOUSARVIO/ENONTEKIÖN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA KAAVA  

Ympäristöministeriö on päätöksellään 14.2.2013 myöntänyt kunnalle 

avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavan kaavan laatimista varten.  

Hankkeen tavoitteena on laatia koko Enontekiön kunnan alueelle 

yleispiirteisesti ohjaava yleiskaava, jolla tutkitaan kunnan tuu-

livoimarakentamisen mahdollisuudet. Samalla tutkitaan myös säänte-

lyvoimaksi soveltuvien ratkaisujen mahdollisuudet. Suoraan tuuli-

voimarakentamista ohjaavat tuulivoimayleiskaavat laaditaan myöhemmin 

hankekohtaisesti tässä yleiskaavassa osoitetuille alueille. 

Kaavahankkeen aikataulu on 1.4.2013-31.12.2014.  

Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 200000 euroa. 

Kunnan tulee osallistua hankkeeseen 60000 euron omarahoitusosuu-

della. Avustuksen saajan toteutuneista kustannuksista korvataan 

enintään 140000 euroa, mikä on noin 70 % hyväksyttävistä 

kustannuksista.  

Ehdotus(kj):  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon 

lisätään Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaava kaava 

seuraavasti:  

Menot 85700  

Tulot 60000  

Netto 25700  

Lisäksi vuoden 2014 talousarviossa huomioidaan ko. kaava.  

Käsittely:  

Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisätalousarvion rahoi-

tustarve katetaan lainanotolla.  

Päätös:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon 

lisätään Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaava kaava 

seuraavasti:  

Menot 85700  

Tulot 60000  

Netto 25700  

Lisäksi vuoden 2014 talousarviossa huomioidaan ko. kaava.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisätalousarvion rahoi-

tustarve katetaan lainanotolla. 

__________ 
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Khall 18.3.2013 89 § YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS AVUSTUKSEN 

MYÖNTÄMISESTÄ TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVAN KAAVAN LAATIMISTA 

VARTEN  

Ympäristöministeriö on päätöksellään 14.2.2013 myöntänyt kunnalle 

avustusta tuulivoimarakentamista ohjaavan kaavan laatimista varten.  

Hankkeen tavoitteena on laatia koko Enontekiön kunnan alueelle 

yleispiirteisesti ohjaava yleiskaava, jolla tutkitaan kunnan tuu-

livoimarakentamisen mahdollisuudet. Samalla tutkitaan myös säänte-

lyvoimaksi soveltuvien ratkaisujen mahdollisuudet. Suoraan tuuli-

voimarakentamista ohjaavat tuulivoimayleiskaavat laaditaan myöhemmin 

hankekohtaisesti tässä yleiskaavassa osoitetuille alueille. 

Kaavahankkeen aikataulu on 1.4.2013-31.12.2014.  

Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 200000 euroa. 

Kunnan tulee osallistua hankkeeseen 60000 euron 

omarahoitusosuudella. Avustuksen saajan toteutuneista kustannuksista 

korvataan enintään 140000 euroa, mikä on noin 70 % hyväksyttävistä 

kustannuksista.  

Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja valvonnassa sekä 

mahdollisessa palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan 

valtionavustuslakia (688/2001).  

Ehdotus (kj):  

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää ettei se hae 

oikaisua päätökseen.  

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

__________ 

 

 

Tekn.ltk. 27.8.2013 62 § TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVAN YLEISKAAVAN 

KAAVAN LAATIJAN VALITSEMINEN  

Enontekiön kunnanvaltuusto on 20.6.2012 § 12 tekemällään päätöksellä 

päättänyt, että kunnan alueelle laaditaan yleiskaava, jolla 

selvitetään tuulivoimarakentamiselle potentiaaliset alueet ja 

päättänyt hakea kaavaa varten avustusta ympäristöministeriöltä joka 

on myöntänyt hankkeelle avustusta 70 % hankkeen 

kokonaiskustannuksista.  

Hankkeen kokonaiskustannukset oli arvioitu 200 000,- euron 

suuruisiksi, joten kunnan osuus hankkeesta on 60 000,- euroa ja 

avustuksen osuus 140 000 euroa,- .  

Kaavan laatijan valitsemista varten on suoritettu tarjouskilpailu, 

jonka tarjouspyyntöasiakirjat ovat seuraavat:  

1. Tarjouspyyntö 15.05.2013  

2. Hankintailmoitus HILMA:ssa  

3. Alustava suunnitteluohjelma 15.05.2013  

Edellä mainitut asiakirjat ovat liitteenä tässä pykälässä 1, 2 ja 3.  

Tarjouspyynnössä mainittuun viimeiseen jättöpäivään  
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( 14.06.2013 klo 15.00) mennessä oli jätetty 4 tarjousta, yksi 

saapui myöhästyneenä, eikä sitä avattu.  

Tarjoukset avattiin 14.06.2013 klo 15.20 ja avauspöytäkirja on 

liitteenä tässä pykälässä liite no. 4.  

Ehdotus: KL  

Urakkatarjousvertailun mukaisesti, joka on tämän pykälän liitteenä 

nro. 5, esittelijä ehdottaa tuulivoimarakentamista ohjaavan 

yleiskaavan laatijaksi Ramboll Oy:tä.  

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

--------- 

 

Selostus: 

 

Yllä olevan selvityksen mukaisen kaavan laatiminen on aloitettu 

29.10.2013 allekirjoitetulla sopimuksella. Aloitusvaiheen 

viranomaisneuvottelu on pidetty 10.12.2013 ja lisäneuvottelu koskien 

erityisesti pumppuvoimalaa pidettiin 29.1.2014.  

Vuodelle 2013 kirjautui menoja 27808,47€, tulojen ollessa 0€, 

avustukset maksetaan taannehtivasti työn valmistuttua. 

Kustannusarvion ollessa 200000€, vuodelle 2014 menoksi jää 172191,53 

€. 

Tuloksi tulee kirjata 70%*200000€ eli 140000€ ja kunnan 

kokonaisnettomenoksi investoinnista muodostuu 60000€. 

 

Joten vuoden 2014 investointiohjelmaan tulee lisätä menoksi, jo 

varatun 42850€ lisäksi, 129341€ jotta kustannusarvion mukainen 

172191€ meno katetaan. 

 

Tuloksi tulee lisätä, jo varatun 30000€ lisäksi, 110000€ jotta 

kustannusarvion mukainen tulo 140000€ kirjautuu. 

 

Investoinnin nettomenoksi tulee lisätä, 2013 toteutuneen kulun 

27808,47€ ja jo kirjatun 12850€ lisäksi, 19341,53€, jotta 

kustannusarvion mukainen nettomeno 60000€ kirjautuu. 

 
  
Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan 

lisätään ja tarkennetaan, kohteen 099118 Tuulivoimarakentamista 

ohjaava kaavan-investointiin, menokohtaan lisätään 129340€ jo 

varatun 42850€ lisäksi, kokonaismenoksi tulee 172190€. 

Ja tulokohtaan lisätään 110000€ jo varatun 30000€ lisäksi, 

kokonaistuloksi tulee 140000€. 
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Sekä kunnan nettomenoon lisätään 19340€ jo varatun 12850€ lisäksi, 

nettomenoksi muodostuu 32190€. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 
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Tekn.ltk. 20 § TALONMIESPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI TYÖAJAN 

ULKOPUOLISELLE AJALLE (ILLAT, YÖT, VIIKONLOPUT SEKÄ ARKIPYHÄT). 

 

Selostus: 

Kyseessä on Hetan alueen talonmiespalveluiden päivystys työajan 

ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Tähän mennessä asia on hoitunut 

pelkästään työntekijöiden vapaaehtoisuuden pohjalta, eikä 

toimintatapa ole kestävällä pohjalla. 

Asiaan liittyy tiivisti myös Enontekiön Vesihuolto Oy:n ja 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot päivystyspalvelu. 

 

Mikään yllä olevista tahoista ei kykene yksistään päivystyspalvelua 

itselleen järjestämään koska päivystys vaatii 5 henkilöä. Menoerä 

muodostuu maksettavasta päivystysajan palkasta sekä mahdollisista 

päivystystehtävien ajan palkasta, kustannusarvio kyseisten tehtävien 

järjestämisestä on 28000€. Päivystysrinkiin osallistuisi 3kpl kunnan 

kiinteistönhoitajaa, 1kpl Enontekiön Vesihuolto Oy:n vesilaitoksen 

hoitaja (Hetta) ja 1kpl Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen 

kiinteistönhoitaja. 

Kustannukset jakautuisivat yllä olevan henkilöstön suhteessa 

kullekkin taholle seuraavasti: 

 

- Enontekiön kunta 3/5 osaa. 

- Enontekiön Vesihuolto Oy 1/5 osaa. 

- Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 1/5 osaa. 

 

Enontekiön kunnan 3/5-osa, 16800€ jaetaan nykyisen talonmiespalvelun 

jakoperusteen mukaisesti käyttöpaikoittain. 

 

Käytännön järjestelyt ja henkilöiden perehdyttäminen tulee aloittaa 

välittömästi, sekä kaikkien osapuolien tulee laatia palveluhinnasto 

yllä olevia päivystystehtäviä varten. 

 

Tällä varmistetaan kunnan kiinteistöjen asukkaiden, asiakkaiden ja 

käyttäjien, kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen asukkaiden 

sekä Enontekiön Vesihuolto Oy:n asiakkaiden palvelu ja turvallisuus 

tältä osin myös muulloin kuin työaikana. 

Käyttötalouteen ei ole erikseen varattu varojen em. tehtävien 

suorittamiseksi, joten talousraporteissa tulee tarkastella 

kustannusten kehittymistä tältä osin erityisesti.  

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta päättää aloittaa talonmiespalveluiden 

järjestämisen työajan ulkopuoliselle ajalle. Kustannukset katetaan 

käyttötalousbudjetista. Kustannusten kehittymistä seurataan ja 
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tarvittaessa pyydetään kunnanvaltuustolta ylitysoikeutta 

käyttötalousbudjettiin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------ 
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Tekn. ltk 21 § LAURI SONKAMUOTKAN IRTISANOUTUMINEN HETAN 

VESILAITOKSEN HOITAJAN TOIMESTA 

 

Lauri Sonkamuotka on 03.02.2014 päivätyllä kirjallisella 

ilmoituksella irtisanoutunut vesi- ja viemärilaitoksen hoitajan 

toimesta. Työsuhteen viimeinen työssäolopäivä on 01.04.2014 

Irtisanoutumisilmoitus liitteenä 1 

 

Lauri Sonkamuotka on ollut Enontekiön kunnan palveluksessa 

yhtäjaksoisesti 1.9.1983 lukien vesi- ja viemärilaitoksen hoitajan 

toimessa. 

 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Lauri 

Sonkamuotkaa pitkästä ja ansiokkaasta työsuhteesta Enontekiön kunnan 

palveluksessa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn. ltk 22 § ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMAN PALOJOENSUUN KYLÄSSÄ 

SIJAITSEVAN ASUINTALOKIINTEISTÖN OSTOTARJOUSTEN KÄSITTELY.  

 

Asian käsittelyn historia: 

 

Tekn.ltk. 36 § 14.5.2013 ENONTEKIÖN KUNNAN OMISTAMAN PALOJOENSUUN 

KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN ASUINTALOKIINTEISTÖN MYYNNIN VALMISTELEMINEN 

 

Enontekiön kunta omistaa asuinkiinteistön Palojoensuun kylässä 

osoitteessa Käsivarrentie 126.  

Kiinteistön nimi on Kotiniva RN:o 047 404 0036 0005. Tilan pinta-ala 

on 10 782 m
2 
ja tilaan kuuluu osuus Palojoensuun lohkokunnan vesiin. 

 

Tilalla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut omakotitalo, jonka 

kerrosala on 176 ka-m
2 
ja tilavuus 530 m

3  
, rakennuksessa on 

tiiliverhoiltu. 

 

Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu asuinkäyttöön, vuokrahinta on 

500 €/kk.  

 

Kiinteistöstä on aiemmin tehty ostotarjous, jonka hinta oli 50 000 

€, mutta tekninen lautakunta ei myynyt kyseistä kiinteistöä tuolloin 

vaan päätti, että lautakunta tutustuu ko. kiinteistöön ja teettää 

kiinteistöstä kuntoarvion jonka jälkeen kiinteistö laitetaan 

julkiseen myyntiin. 

 

Ehdotus: EM 

Tekninen lautakunta päättää sanoa vuokrasopimuksen irti ja vuokra-

ajan päätyttyä teettää kiinteistössä kuntoarvion ja pyytää 

kiinteistöstä hinta-arvion puolueettomalta arviomieheltä. 

Tämän jälkeen kiinteistö pannaan kiinteistövälittäjän toimesta 

julkiseen myyntiin. 

 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti, että vuokrasopimus nykyisen 

vuokralaisen kanssa sanotaan irti 1.7.2013 alkaen. 

Muutoin menetellään ehdotuksen mukaisesti. 

 

----------  

 

Selostus:  

Kiinteistö vapautui vuokrakäytöstä 1.10.2013 lukien ja kohteeseen 

tehtiin kuntotarkastus asuntokauppaa liite 1/23§ varten 8.10.2013, 

tällöin paljastui kohteessa kosteusvaurio kodinhoitohuoneen ja yhden 

makuuhuoneen osalta, aiheuttajana vesiautomaatin tiivistynyt 

kondenssiovesi. Kohteen myyntitoimeksianto on tehty 31.10.2013 Lapin 
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Arvokiinteistöt Oy:n/Kirsi Logje kanssa. Kohde on ollut Etuovi- ja 

Oikotie- sekä Lapin Arvokiinteistö Oy:n verkkosivustoilla. Kohteessa 

on ollut käytössä ns. tarjouskauppa-malli ja pohjahinnaksi on 

määritelty 50000€. Ostotarjousten jättämisen määrä-aika on 7.2.2014 

klo. 12.00. Tarjousten jättöajasta johtuen, tarjousten vertailu ja 

ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

Ehdotus: KL 

Kohteesta on tullut määrä-aikaan mennessä 2 kpl ostotarjouksia jotka 

ovat suuruudeltaan 39000€ ja 50000€, korkeammasta tarjouksesta on 

saatu varmennettu tarjous. 

 

Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, Enontekiön 

kunnan omistaman Palojoensuun kylässä, osoitteessa Käsivarrentie 

126, olevan asuinkiinteistön, Kotiniva RN:o 047 404 0036 0005, 

myyntiä ostotarjouksen mukaiseen 50000€ hintaan.  

 

Käsittely: 

Käydyn keskustelun jälkeen Hannu Ranta ehdotti, että ko. kiinteistöä 

ei myydä koska tarjottu hinta ei ole realistinen, mutta ehdotusta ei 

kannatettu. 

 

Päätös: 

Lautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaan. 

 

Hannu Ranta jätti asiasta suullisesti eriävän mielipiteen. 

 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 
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Tekn.ltk. 23 § MAJATALO HALTINMAA / SATU AHONSEN KIRJE RM 1 U ½ 

RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISEKSI ASUNTOVAUNUALUEEKSI.  

 

Majatalo Haltinmaa / Satu Ahonen on 30.11.2013 toimittamallaan 

kirjeellä pyytänyt lupaa muuttaa Haltinmaa Ky:n omistuksessa olevan 

korttelissa 5 tontti no. 3 RM 1 u ½ käyttötarkoitusta tilapäisesti 

niin, että aluetta käytettäisiin asuntovaunualueena. Kirjeessään 

Ahonen on halukas rakentamaan asuntovaunualueen ensi kesänä.  

 

Rakennuspaikan pinta-ala on 3650 m2  ja rakennusoikeus 400 ka-m2 . 

 

Liitteenä:  Liite no. 1. Satu Ahosen kirje  

  Liite no. 2. Asemakaavakartta 1:2000 

 

 

Ehdotus: EM. 

Tekninen lautakunta päättää pyytää Ahoselta selvitystä ko. 

rakennuspaikan toiminnallisista järjestelyistä hänen esittämänsä 

asuntovaunualueen osalta mm. seuraavista seikoista: 

1. Tonttiliittymä 

2. Asuntovaunualueena käytettävä tontin osuus 

3. Asuntovaunupaikkojen määrä 

4. Vesi- ja viemäritoimintojen järjestäminen 

5. Tilapäisyyden määräaika. 

 

 

Päätös:   

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk. 24 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS UNTO KULTIMAN TEKEMÄÄN 

VALTUUSTOALOITTEESEEN LAUTAKUNTIEN KOKOUSAIKOJEN ALOITTAMISESTA 

MYÖHEMMIN 

 

Unto Kultima on tehnyt 25.11.2013 kokouksessa § 337 suullisen 

valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että lautakuntien tulisi 

aloittaa kokoukset pääsääntöisesti myöhemmin. 

 

Ehdotus:EM. 

 

Lausuntonaan tekninen lautakunta toteaa seuraavaa: 

 

Tekninen lautakunta aloittaa kokoukset pääsääntöisesti klo 17.00. 

Tästä poiketaan vain asian luonteen tai erityissyyn niin vaatiessa. 

 

Tästä kokousjärjestelystä on sovittu lautakunnan sisällä ja 

aloitusaika on katsottu kohtuulliseksi kaikkien osapuolten osalta. 

 

Viikon kokouspäivä on yleensä tiistai mikä on sopinut parhaiten 

kaikille jäsenille. 

Kokouspäivästä poiketaan vain erityisestä syystä ja siitä sovitaan 

puheenjohtajan kanssa. 

 

Tekninen lautakunta toteaa, että kokousjärjestelyistä on järkevintä 

päättää kunkin toimielimen sisällä jolloin voidaan huomioida 

jäsenten erityistarpeet, kulkuetäisyydet yms. tekijät. 

 

Teknisen lautakunnan mielestä teknisen lautakunnan kokouskäytäntöä 

ei ole syytä muuttaa. 

 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn. ltk 25 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

Tekninen johtaja 

- Lauri Sonkamuotkan irtisanoutuminen Vesi- ja viemärihoitajan 

tehtävästä 1.4.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 

- Khall 13.01.2014 § 16; Ilmoitus Tuula Aarnion eläkkeelle 

jäännistä 1.9.2014 alkaen  

 

Rakennustarkastaja 

- Ilmoitus Munnikurkkion rajavartioaseman päärakennuksen 

poistumasta (purkaminen) 

- lupapäätökset ajalta 22.01.-1.02.2014 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- Huomautus lumenaurausurakan hoitamisen puutteista (liitteenä) 

- Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset julistetaan 

haettavaksi 27.03.2014 mennessä. Ilmoitus Enontekiön sanomissa 

12.02.2014. 

 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn. ltk 26 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

- 22.01.2014; Enontekiö/Hetta RN:o 1:33 Jokisuu, koko kiinteistö 

2060 m
2
; luovuttaja Hetan Kota Oy, Enontekiö; luovutuksen saaja 

Näkki Helvi Orvokki, Hammaslahti 

- 23.01.2014; Enontekiö/Kyrö RN:o 2:174 Luppotupa, kokko 

kiinteistö 20440 m
2
 rakennuksineen; luovuttaja Kukkonen Soini 

kuolinpesä, Kukkonen Hannu Ensio, Lusi, Räty Tuija Hannele, 

Heinola ja Kukkonen Vesa Juhani Lahti; luovutuksen saajat 

Pelkonen Heidi Johanna, Lahti ja Mäkinen Jukka Antero, Heinola 

- 27.01.2014; Enontekiö/Hetta RN:o 12:58 Vaarantörmä, koko 

kiinteistö 9,519 ha; luovuttaja Rova Pertti kuolinpesän 

osakkaat Piteå, Ruotsi; luovutuksen saaja Kehus Jyrki Juhani, 

Enontekiö 

- - 29.01.2014; Enontekiö/Kyrö RN:o 2:7 Olli, ½ määräosa 

rakennuksineen; luovuttaja Bergman Sven Ronnie, Nacka, Ruotsi; 

luovutuksen saaja Niemelä-Bergman Pirkko Liisa, Nacka, Ruotsi 

- 10.02.2014; Enontekiö/Peltovuoma 50:17 Riekkola 1/5 määräosa 

3000 m
2
 rakennuksineen luovuttajat Tallnäs Pertti Olavi 

kuolinpesän osakkaat, Nummela, Tallnäs Riitta Anneli, Espoo, 

Tallnäs Tiina Maria, Nummela, Simola Leena Johanna, Mutala; 

luovutuksen saajat Tallnäs Timo-Pekka Olavi, Tenhunen Meeri 

Onerva, Hämeenlinna ja Tenhunen Raimo Olavi, Hämeenlinna 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------
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Tekn. ltk 27 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

------- 
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Tekn. ltk 28 § ELÄINLÄÄKÄRITALON VUOKRAN TARKISTUS 

 

Selostus: 

Vuoden 2014 alusta alkaen eläinlääkäri- ja terveystarkastaja- 

palvelut siirtyivät Enontekiö-Muonio kuntayhtymältä, Tunturi-Lapin 

Ympäristöterveydenhuollolle, tällöin tuli ajankohtaiseksi samalla 

tarkistaa kiinteistön vuokratulo ja menot.  

Kiinteistössä toimii eläinlääkärin ja terveystarkastajan vastaanotto 

(138m2) sekä vuokrahuoneisto asuinkäytössä (99m2), kumpikin puoli on 

omalla vuokrasopimuksella.  

Käyttösähkön mittaus on kummallakin vuokralaisella oma ja 

vuokralaiset vastaavat osaltaan sähkönkulutuksesta. 

 

Vuokrat ovat olleet: 

Asuinhuoneisto 99m2: huoneistovuokra 423,72€/kk, (4,28€/m2/kk). 

 

Vastaanottotilat 138m2: vuokra 683,32 €/kk, sisältää kaukolämmön ja 

veden kummankin huoneiston osalta (5,05€/m2/kk). 

 

Tulot eivät ole miltään osin kattaneet kohteen menoja. 

Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon ja huoneistovuokralaisen 

kanssa käydyn neuvottelujen pohjalta on vuokran- ja taksojen 

määrityksessä päädytty seuraavanlaiseen lopputulokseen: 

 

- Huoneistovuokraksi muodostuu 4,28€/m2*15% = 4,92€/m2/kk. 

- Kaukolämmön ja veden osalta, toteutuneiden kulujen perusteella, 

keskimääräinen hinta on 2,08€/m2/kk. 

Lämpö- ja vesitaksa jaetaan kuitenkin %-osuuksilla painotettuna 

seuraavasti: 

65 % Vastaanottotilat, 2,32€/m2/kk. 

35 % Asuinhuoneisto, 1,74€/m2/kk. 

 

Ylläolevien taksojen mukaisesti tilojen vuokriksi sekä kaukolämpö- 

ja vesimaksuiksi muodostuu m2-pohjaisesti: 

 

Vastaanottotilat 138m2:  

Huoneistovuokra 4,92€/m2/kk x 138m2/kk= 678,96 €/kk 

Kaukolämpö- ja vesimaksu 2,32€/m2/kk x 138m2/kk = 320,16 €/kk 

Yhteensä: 999,12€/kk 

 

Asuinhuoneisto 99m2:  

Huoneistovuokra 4,92€/m2/kk x 99m2/kk= 487,08 €/kk 

Kaukolämpö- ja vesimaksu 1,74€/m2/kk x 99m2/kk = 172,26 €/kk 

Yhteensä: 659,34,00€/kk 
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Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta tarkistaa eläinlääkäritalon vuokra- ja 

kaukolämpö- ja vesimaksuja seuraavasti: 

 

Vastaanottotilat 138m2:  

Huoneistovuokra 4,92€/m2/kk x 138m2/kk= 678,96 €/kk 

Kaukolämpö- ja vesimaksu 2,32€/m2/kk x 138m2/kk = 320,16 €/kk 

Yhteensä: 999,12€/kk 

 

Asuinhuoneisto 99m2:  

Huoneistovuokra 4,92€/m2/kk x 99m2/kk= 487,08 €/kk 

Kaukolämpö- ja vesimaksu 1,74€/m2/kk x 99m2/kk = 172,26 €/kk 

Yhteensä: 659,34,00€/kk 

 

Samalla tekninen lautakunta päättää vuokrata vastaanottotilat 

Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollolle, eläinlääkäri ja 

terveystarkastajan käyttö- ja vastaanottotiloiksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 
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Tekn. ltk 29 § PALOTARKASTAJAN TYÖHUONEEN RAKENTAMINEN PALOASEMAN 

VARASTOHUONEESEEN SEKÄ INVESTOINNIN ALOITUSLUVAN PYYTÄMINEN 

KUNNANHALLITUKSELTA 

 

Vuoden 2014 talousarviossa on investointeihin varattu 30000€ 

menokohtaan kiinteistöjen kunnostus 099065. Tämä määräraha on 

tarkoitettu erinäisiin pieniin investointikohteisiin, joita ei 

talousarvion laadinnan yhteydessä vielä osattu ottaa huomioon. 

 

Palotarkastajan nykyinen toimistotila sijaitsee paloaseman 

kellaritilassa osana väestönsuojatilaa. Toimistotila on niin pieni, 

ettei se täytä päivittäisen toimistotyön vaatimuksia. 

 

Paloaseman 1-kerroksessa sijaitseva varastohuone 23,5 m
2
 on 

tarpeettoman suuri ja ollut vähällä käytöllä. Tämän huoneen 

jakaminen toimistohuoneeksi ja varastotilaksi on helppo toteuttaa, 

eikä se haittaa paloaseman toimintaa vaan paremminkin helpottaa 

kulunvalvontaa ja luo palotarkastajalle toimivan ikkunallisen 

toimistotilan. Liitteenä 1 muutostyön pohjakuva ja liitteenä 2 

työselitys /kustannusarvio. 

 

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen suunnitelman ja 

kustannusarvion 9000€ alv.0% palotarkastajan toimiston 

rakentamisesta 1-kerroksen varastotilaan sekä esittää 

kunnanhallitukselle aloitusluvan myöntämistä kohteelle. Menot 

katetaan momentilta 099065 kiinteistöjen kunnostus. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

------- 

 

 


