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Asialista: 

1 § Teknisen lautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

2 § Teknisen lautakunnan perimien rakennusvalvonta-, maa-aineslain 

ja ympäristösuojeluviranomaisen taksojen tarkistus 

3 § Teppo Luonsisen valitus tiekunnan päätöksestä tieyksiköiden 

määrittämiseen liittyvässä asiassa 

4 § Kaukolämmön energian hinnan tarkistaminen hetan lämpölaitoksen 

toiminta-alueella 

5 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys: 

    Terveysaseman kunnostus 099055/2013,töiden loppuun saattaminen.  

6 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys: 

    Päiväkodin suunnittelu 099057/2013,suunnittelun jatkaminen. 

7 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys: 

    Jyppyrän kaavan päivitys 099116/2013,käyttämättä jääneen 

    määrärahan uudelleen osoittaminen vuodelle 2014.   

8 § Vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan lisäys: 

    Luppokodin sauna- ja pesutilojen saneeraus 2013, käyttämättä    

    jääneen määrärahan uudelleen osoittaminen vuodelle 2014 ja   

    lisämäärärahan hakeminen sekä kustannusten jakaminen. 

9 § Vuoden 2014 investointikohteen, päiväkodin rakentaminen,            

    aloitusluvan esittäminen kunnanhallitukselle. 

10 § Viranhaltijapäätökset ja –ilmoitukset 

11 § Ilmoitusasiat 

12 § Teknisen lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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Tekn.ltk.1 § 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: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Elli-Marja 

Kultima. Muutoin ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk 2 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMIEN RAKENNUSVALVONTA-, MAA-

AINESLAIN JA YMPÄRISTÖSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSOJEN TARKISTUS 

 

Enontekiön kunnan teknisen toimen käytössä olevat ns. 

viranomaislupien ja viranomaistehtävien maksutaksat on tarkistettu 

edellisen kerran vuonna 2006 (Kunnanvaltuusto 11.12.2006 § 62). 

 

Edellinen taksojen korotus oli 25 % aikaisempaan taksaan verrattuna. 

Tuolloin oli tarkoitus pitkällä aikavälillä nostaa kyseiset taksat 

Lapin läänin keskiarvoon joka tuolloin oli ympäristölautakunnan, 

kunnan hallituksen ja kunnanvaltuuston yhteisesti hyväksymä 

toimintamalli. 

 

Liitteenä (liite no 1.) olevan tuoreimman asiaa käsittelevän 

Kuntaliiton verkkojulkaisun ”Selvitys kuntien 

rakennusvalvontataksojen hinnoittelusta 2010” hinnoittelun 

taulukosta käy esille lähes kaikkien Suomen kuntien hintataso 

rakennusvalvontataksojen osalta. 

 

Hinnat ovat tasoa 2010,jolloin elinkustannusindeksin pisteluku oli 

111,3. Kun Enontekiön kunnan edellinen taksojen tarkastaminen 

tehtiin vuonna 2006, tuolloin oli indeksin pisteluku 1635. 

 

Kuntaliiton rakennusvalvontataksojen selvityslistauksesta käy esille 

se, että Lapin läänin kuntien alueella keskiarvohinta 

asuinomakotitalon ja varastorakennuksen rakennusluvan yhteishinnassa 

oli v. 2010 oli 770:- €. Koko Suomen keskimääräinen hinta oli 897:- 

€. Enontekiön kunnan vastaava hinta oli tuolloin 586:- €. 

  

Laskettuun hintaan sisältyy: 1.asuinomakotitalon lupakäsittelyn 

perushinta, 2.talousrakennuksen perushinta, 3.vastaavan työnjohtajan 

hyväksyminen, 4.rakennuspaikan merkitseminen ja 5.muut lisämaksut 

edellisiin. 

Enontekiön kunnan alueella kohtaa ”8.muut lisämaksut edellisiin” ei 

ole hinnoiteltu. 

 

Tämän hetken hintatasoon nostettuna (indeksin pisteluku 2013/12 on 

1901) keskiarvohinnat ovat seuraavat: 

Lapin keskiarvo 893:- € 

Koko maan keskiarvo 1046:- € 

Enontekiön kunta 684:- € 

 

Kuntaliiton selvityksen kohta 8. ”muut lisämaksut edellisiin” 

tarkoittaa lupahakemuksen yhteydessä tapahtuvaa mm. asiakirjojen 

kopiointia/tulostamista, naapuritiloille tiedottamista, postitus- ja 

toimitusmaksut yms. rakennusluvan käsittelyyn liittyviä toimintoja.  
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Kun tarkastellaan Enontekiön kunnan alueen laajuutta, pituutta ja 

kunnan alueelle sijoittuvien kylien sijaintia voidaan todeta, että 

Enontekiön kunnan alueella ovat rakennusvalvontaan jo 

matkakustannuksista aiheutuvat kustannukset Lapin läänin kunnista 

suurimpia, ellei suurimmat. Tuota taustaa vasten kunnan perimä 

taksat tulisivat olla huomattavasti korkeammat. 

Lisäksi tekninen osasto antaa asiakkaille sellaista palvelua, jota 

ei ole muualta kunnan alueelta mahdollista saada mm. kartta- ja 

kopiointipalvelua yms.   

 

Edellä todetun perusteella kunnan tulee saattaa myös teknisen 

lautakunnan viranomaistoiminnoista perittävä taksat asian mukaiselle 

tasolle. 

 

 

Ehdotus. EM. 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 

ja edelleen kunnanvaltuustolle että Enontekiö kunnan teknisen 

lautakunnan viranomaislupien käsittelystä perittäviä maksuja 

korotetaan alla olevan taksaehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi lautakunta esittää, että kyseiset taksat tarkastetaan 

elinkustannusindeksillä kahden vuoden välein niin, että uusi taksa 

astuu voimaan parillisen vuoden alusta. 

 

 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN RAKENNUSVALVONTATAKSOJEN 
TARKISTUS 

 
 

ENONTEKIÖN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PERIMÄT RAKENNUSVALVONTA 
TAKSAT VIRANOMAISPÄÄTÖKSISTÄ  JA – PALVELUISTA 1.4.2014  LUKIEN 
 
1 §  YLEISTÄ 
 

Viranomaispäätöksen saaja ja tarkastuksen tai muun myöhemmin 
mainitun maksullisen palvelun tilaaja on velvollinen suorittamaan 
Enontekiön kunnan tekniselle lautakunnalle tämän taksan mukaisen 
palvelumaksun. 

 
 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä  

Tekninen lautakunta 21.01.2014 6 

Ltk Khall Kv Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

 

   Enontekiöllä _____/_____ 2014 

 

 

   ____________________________________ 

     

                                   

 

                           

                                             

 

2  §   RAKENNUSVALVONTATAKSA     Vanha taksa    Uusi taksa    
 
A    Rakennuslupa: Perustaksa:           
                         eur    eur 
          1.   Enintään  2 - asuntoinen  asuinrakennus       312,50     360:- 
             2.   Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset       625,00   725:- 
 3.   Enintään  2 – asuntoinen  loma-asunto   375,00    440:- 
 4.   Matkailupalvelurakennus alle  500 ka-m2   437,50    510:- 
 5.   Matkailupalvelurakennus yli    500 ka-m2   625,00    720:- 
 6.   Liikerakennus alle  500 ka-m2    500,00    590:- 
 7.   Liikerakennus yli   500 ka-m2    750,00    875:- 
 8.   Julkiset ja  yleiset rakennukset alle 500 ka-m2  500,00    590:- 
 9.   Julkiset ja – yleiset rakennukset yli 500 ka-m2  750,00    875:- 

10. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja varastorakennukset 
      sekä liikunta ja muut vastaavat hallit  alle  500 ka-m2  625,00    720:- 
11. Teollisuusrakennukset, tuotantotilat ja suuret varasto- 
       rakennukset sekä  liikunta ja muut vastaavat 

hallit yli  500 ka-m2     875,00   1030:- 
12. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talous- 
       rakennukset yli 100 ka-m2    125,00     150:- 
13. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset 

alle 100 ka-m2         62,50      80:- 
 

14.  Rakennuksen laajentaminen tai rakennusluvan vaativa peruskorjaus.  
Rakennusluvan hinta on puolet vastaavan uuden rakennusluvan hinnasta. 
 
15. Uuden rakennuspaikan muodostamisen yhteydessä peritään rakennusluvan 
toimitus yms. lisämaksuna.                  200:- 

 
     Maksuperusteen korotus: 
   
  Mikäli kohtien 2. ,  5. ,  7. ,  9. ,  ja 11.  kerrosalat  ylittävät 
  1000 ka-m2 , korotetaan perustaksaa  20 % aina alkavaa 
  tuhatta kerrosalaneliömetriä kohti. 
 
 
       B   Toimenpidelupa: 
       
             Perustaksa:  

1. Pienet rakennukset ja rakennelmat (varastot,laiturit, 
      katokset yms.), joita ei tarvitse erikseen merkitä maastoon.      62,50    80:- 
2.  Suuremmat rakennukset ja rakennelmat, jotka  onmerkittävä 

 maastoon ja joiden lupaan liittyvä selvitystyö on suurempi 
( esim.  hiihtohissi,  laskettelurinne, iso muuntaja tms.)      250,00  400:- 
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         C   MRL: n mukainen ilmoitus: 
               Perustaksa: 
 1.   Pienet rakennelmat, varastot ja katokset           37,50    50:- 
   
 
         D   Rakennuspaikan maastoon merkitseminen: 
 
 1.   Asuinrakennukset, muut kuin loma-asunnot       150,00  170:- 

2.   Loma-asunnot.           187,50  210:- 
3. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset 
      ja - yleiset rakennukset sekä teollisuus rakennukset, 
      tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit alle  500 ka-m2.      150,00  170:- 
4. Matkailupalvelurakennukset, liikerakennukset, julkiset  

ja yleiset rakennukset sekä teollisuusrakennukset, 
tuotantotilat, varastohallit ja liikuntahallit  yli  500 ka-m2           187,50  210:- 

5. Asuinrakennusten ja loma-asuntojen talousrakennukset           75,00   95:- 
 
          
        E   Vastaavantyöjohtajan hyväksyminen: 
   

1.  Rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan hyväksyminen.       62,50   70:- 
 2.   KVV - työnjohtajan hyväksyminen.          62,50   70:- 
 3.   IV – työnjohtajan hyväksyminen.           62,50   70:- 
 4.   Erityisalan työnjohtajan hyväksyminen.                             62,50   70:- 
       
 
   
 
 F  Poikkeamispäätöksen antaminen: 
  
      1.   Poikkeamispäätöksen antaminen.   125,00    200:- 
      2.   Suunnittelutarveratkaisun tekeminen.   125,00    200:- 
 
            
 G  Naapurin kuuleminen: 
   
       1.   Naapurin kuuleminen lupa-asiassa                        25,00    40:- 
 
 
 H   Voimassaolevaan lupaan liittyvät toimenpiteet: 
 
       1.   Lupamääräysten muuttaminen.   187,50   210:- 
       2.   Luvan jatkaminen.    125,00   200:- 
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  I    Kokoontumishuoneiston tarkastus. 
 
       1.   Kokoontumishuoneiston tarkastaminen   150,00   200:- 
 
 
   J   Kielteinen lupapäätös: 
 

1.  Kielteisen lupapäätöksen antamisesta peritään puolet haetun luvan mukaisesta          
hinnasta. 

 
 
    K   Maksun suorittaminen:   
 

1.  Maksu on suoritettava kun asiakohdassa mainittu päätös on tehty. Useista     
taksakohdista muodostuva maksu peritään yhdellä kertaa. 

 
 
    L   Maksun palauttaminen: 
 

1.  Jos myönnetyn luvan mukainen hanke peruuntuu tai jos lupa vanhenee, eikä        
hanketta toteuteta. Palautetaan hakijalle puolet hänen luvasta suorittamastaan  

        maksusta.  
        Mikäli rakennustyö on aloitettu ei palautusta suoriteta. 
 
 
 

Tällä taksalla kumotaan Enontekiön kunnanvaltuuston 11.12.2006  § 62  hyväksymä    
rakennusvalvonta-taksa. 

 

 

 

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA 
 
 
Hyväksytty  Kvalt. xxxxxxxx 
 
Voimaantulo XXXXXX 
 
 
1 § Ympäristölupamenettelylain (735/91) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

ympäristöluvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle tämän taksan 
mukaan määräytyvän maksun (ympäristölupamaksu). 

 
Maksun perimisestä ympäristölupamenettelylain 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa on määrätty erikseen. 
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2 § Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat lupakäsittelyn 
 laajuus ja hakemuksessa tarkoitetun laitoksen tai toiminnan laatu. 
 
3 § Ympäristöluvan käsittelystä peritään 

 
a)  lupahakemuksen koskiessa yhtä ympäristölupamenettelylain 
      2 §:n 2   momentissa tarkoitettua päätöstä           

Vanha taksa    353,25 €   Uusi taksa   410:- € 
 

b)  lupahakemuksen koskiessa kahta tai useampaa ympäristö-            
lupamenettelylain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä        

Vanha taksa    454,13 €   Uusi taksa   530:- € 
       

c) lupahakemuksen koskiessa ilmansuojeluasetuksen 7 §:n            
      5,6,7,9,16,19 tai 20-kohdassa tarkoitettua laitosta  

Vanha taksa    655,88 €   Uusi taksa  760:- €       
         
 

d) lupahakemuksen sisältäessä pelkästään tavanomaisen   
      jätehuoltosuunnitelman tai yhden muun selvästi keskimääräistä   
     vähemmän aikaa vaativan hakemuksen             

Vanha taksa   252,25 €   Uusi taksa  295:- € 
      

 
Mikäli ympäristölupaa koskeva hakemus kokonaan hylätään,  

 peritään ympäristölupamaksuna d-kohdan mukainen määrä. 
 

Mitä edellä on määrätty uuden luvan hakemisesta perittävistä maksuista, 
sovelletaan vastaavasti luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä 
perittäviin maksuihin. 

 
4 § Jos 3 §:n mukaisesti määrättyä maksua on hakemuksessa tarkoitetun  laitoksen 

poikkeuksellisen laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä 
pidettävä selvästi kohtuuttoman suurena tai vähäisenä, on ympäristölupamaksu  
määrättävä hakemuksen käsittelystä kunnalle aiheutuneiden kustannusten 
perusteella. 

 
 
5 § Mikäli ympäristölupaa koskevan hakemuksen käsittely valituksen johdosta 

palautetaan kunnan ympäristölupaviranomaiselle, määrätään uudesta 
käsittelystä perittävä ympäristölupamaksu 3 §:n mukaisesti. Perittävästä 
määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman hakemuksen käsittelystä aikai-
 semmin suoritettu ympäristölupamaksu. 

 
6 §  Ympäristölupamaksun määrää tekninen lautakunta. 
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MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA 
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT ENONTEKIÖN 
KUNNASSA 
 
 
Voimaantulo xx xx xxxx 
 
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta 
luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja rakennuslain 
124 a (555/81) sekä 136 §:n nojalla kunnalle seuraavat maksut: 
 
1 § 
Tarkastusmaksu 
 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa 
haettaessa seuraavat maksut: 

 
  1. Maksu määräytyy lupahakemuksessa/ottamissuunnitelmassa 
 otettavaksi esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan  seuraavasti: 
 

Maa-ainesten kokonaismäärä Tarkastusmaksu 
    Vanha taksa € Uusi taksa € 

 
20 000 m3  tai sen alle perusmaksu 126,00 150:-   

 yli 20 000 m3  perusmaksu 126,00 150:- 
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3  :ltä, 
 jolla 20 000 m3  ylittyy                25,25  30:- 

                        
 

Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä maa-
ainesten määrästä otetaan 100 000 m3  ylittävältä osalta huomioon puolet. 

 
2. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen 
 perusteella ilman ottamissuunnitelmaa tarkastusmaksua peritään    
        Vanha taksa  50,50     Uusi taksa  60:- 
               

 
3. Ottamissuunnitelman muutokset tarkastamisesta siltä osin kuin 
 lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista 

ottamisaluetta,  peritään 1 kohdan mukainen perusmaksu ja  
  jokaiselta alkavalta 5 000 m3 :ltä, jolla aikaisemmin ottamisluvan  
 mukainen maa-ainesten kokonaismäärä ylittyy.             
        Vanha taksa   25,25     Uusi taksa  30:- 
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     4.  Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen 
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, 
palautetaan peritty  tarkastusmaksu. 

. 
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin 
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus perutetaan ennen 
viranomaisen päätöksen antamista, tarkastusmaksu määräytyy jäljempänä 5 
kohdan mukaisesti . 
  

 
5. Jos lupahakemus kokonaan hylätään, palautetaan tarkastusmaksu hakijalle. 

Kuitenkin käsittelykuluina peritään ottamissuunnitelmassa esitetyn 
                   20 000 m3 :n tai sitä alemman  määrän osalta puolet 1 kohdan mukaisesta 

perusmaksusta ja yli 20 000 m3 :n osalta perusmaksu. 
 
6. Jos lupamaksu perutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 

 16 §:n  2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta 
ottamatta jäävä maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuun ottamatta 
perusmaksua. 

 
7. Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään 

lupahakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet  
                   1 kohdan mukaisesta perusmaksusta, edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen 

vaadi ko.  suunnitelman muuttamista. 
 
2 § 
Valvontamaksu 
 

 Ottamissuunnitelman valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain  
seuraavat maksut: 

 
1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän   
      mukaan: 

 
      Vuotuinen otto  Vuotuinen valvontamaksu 
    Vanha taksa  €     Uusi taksa € 

 
      2 000 m3  tai sen alle       perusmaksu      63,13         75:- 
      yli 2 000 m3                     perusmaksu      63,12         75:- 
  

                                ja jokaiselta alkavalta 
        1 000 m3 :ltä, jolla 2 000 m3  ylittyy          25,25         30:- 
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Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten 
ottamismäärä ylittää 100 000 m3  otetaan 100 000 m3  ylittävältä maa-ainesten 
määrän osalta huomioon puolet vuotuista valvontamaksua määrättäessä. 
 
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, 
jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä 
lupapäätöksessä myönnetyn ottamisajan vuosien lukumäärällä ja käytetään näin 
saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena. 
  

 

 

Päätös: 

Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti asiasta 

esittelijän ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk. 3 § TEPPO LUONSISEN VALITUS TIEKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 

TIEYKSIKÖIDEN MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄSSÄ ASIASSA 

 

 

Tekn.ltk. 5.12.2013 § 109  TEPPO LUONSISEN VALITUS TIEKUNNAN 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEYKSIKÖIDEN MÄÄRITTÄMISEEN LIITTYVÄSSÄ ASIASSA 

 

Teppo Luonsinen asiamiehenään Rauman oikeusavustaja asianajaja  

Marjo Sillanterä on valittanut Salmivaaran yksityistiekunnan 

26.01.2013 pykälässä 11 tekemästä päätöksestä. Päätös koski 

tieyksikkölaskelmaa vuosille 2013/2014 tilan ”Laatutie” 047 402 0040 

0059. (Valitusasiakirja liitteenä no.1). 

 

Luonsinen on hankkinut Salmivaaran ranta-asemakaavan (ranta-

asemakaavan voimaantulo pvm 2104.2010) liikennealueen itselleen 

ostamalla sen Pohjolan Laatutokka Oy:ltä 6.9.2007 tehdyllä 

kauppakirjalla (liite no. 2).  

 

Salmivaaran ranta-asemakaavan yksityistietoimitus on tehty 

13.12.2006 (tn 2005-163090). 

 

Tehdyssä toimituksessa toimitusinsinöörin tekemä päätös toteaa  

mm. että ”Tien rakentamisesta uudelle kaava-alueella, eli 

kiinteistön Laatutie 40:59 alue, vastaa Kilpis Rakennus Oy/Pohjolan 

Laatutokka Oy yksin”, sekä että ”Kiinteistö Laatutie 40:59 vapautuu 

kunnossapidosta sen jälkeen kun tien loppuosa, eli kiinteistön 

Laatutie 40:59 alue on rakennettu ja päällystettyvastaavaan kuntoon 

vanhan Salmivaarantie kanssa”. 

 

Toimitusinsinööri laati myös kaksi tienyksikkölaskelmaa, joista 

toinen on tehty niin, että tilalla Laatutie 40:59 on normaali 

tieyksikkölaskelman mukainen tieyksikkömäärä ja toisessa ko. 

kiinteistölle ei ole laskettu tieyksiköitä lainkaan.  

 

Toimitusinsinöörin päätöksestä käy ilmi, että Laatutie 40:59 

kiinteistöllä on velvollisuus suorittaa tien loppuosan rakennustyö 

valmiiksi, joskaan työn valmiiksi saattamisen takarajaa ei ole 

asetettu. 

 

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Koska 26.01.2013 pidetyn tiekunnan hyväksymää tieyksikköluetteloa ei 

oltu saatu kokoukseen mennessä, päätettiin asia siirtää seuraavaan 

kokoukseen. 
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Tekn.ltk. 21.01.2014 § 3   

 

Salmivaaran yksityistiekunta/Antti Hietala on toimittanut tekniselle 

lautakunnalle 26.01.2013 pidetyn tiekunnan kokouksen § 11 hyväksytyn 

tieyksikköluettelon sekä käräjäoikeuden 18.12.2009 tekemän 

päätöksen, jossa ”Pohjolan Laatutokka Oy velvoitetaan rakentamaan ja 

päällystämään Laatutie RN:o 40:59 nimisen tiealueen 

yksityistietoimituksessa numero 2005-163090 määrätyllä tavalla 

30.06.2010 mennessä uhalla, että Salmivaaran tiekunta saa 

rakennuttaa tiealueen Pohjolan Laatutokka Oy:n kustannuksella”. 

 

Ehdotus:EM 

Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole syytä muuttaa 

Salmivaaran tiekunnan kokouksessaan 26.01.2013 pykälässä 11 tekemää 

päätöstä. 

 

 

Perustelu: 

Koska Salmivaaran yksityistietä ei vieläkään ole rakennettu ja 

päällystetty yksityistietoimituksessa 13.12.2006 (tn 2005 163090) 

määrättyyn kuntoon on Laatutie 40:59 tilalle ko. tietoimituksessa 

määrätty tieyksikköluettelon mukainen maksu edelleen maksukelpoinen.  

 

Tietoimituksessa toimitusinsinööri ei ollut asettanut tieyksiköiden 

poistamiselle taka-aikarajaa. Yksiköiden poistamisen ainoana ehtona 

oli, että yksiköt poistetaan kun tie on rakennettu sopimuksen 

mukaiseen kuntoon. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------   
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Tekn.ltk 4 § KAUKOLÄMMÖN ENERGIAN HINNAN TARKISTAMINEN HETAN 

LÄMPÖLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA  

 

Asiakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaan käytetään hinnan 

tarkistamisessa kaukolämmön yleiset liittymis- ja myyntiehdot 

sopimusta.  

 

Kaukolämmön tämänhetkinen myyntihinta on 55,12 €/MWh+alv.  

Planora Oy on tehnyt laskelman hinnanmuutoksesta kohonneen 

ostohinnan mukaisesti.  

Energiahinta on sidottu 100%:sti ostohintaan joten tariffikerroin 

muuttuu sen mukaisesti mitä ostohintana käytetään. Laskelmassa on 

huomioitu hallintokulut 2,8%, jolloin tariffikerroin pysyy ennallaan 

1,74.  

Laskennallinen hinta on 1,74 x 34,74 €/MWh= 60,45 €/MWh + Alv, jossa 

on korotusta 9,6% nykyiseen energiamaksuun (55,12 €/MWh).  

 

Ehdotus: KK 

Tekninen lautakunta nostaa myytävän kaukolämpöenergian hintaa 

Planoran tekemän laskelman mukaan 1.4.2014 alkaen, siten että uusi 

hinta on 60,45 €/MWh alv 0% (74,96 €/MWh alv 24%) 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk.5 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOINTIOHJELMAAN 

LISÄYS; TERVEYSASEMAN KUNNOSTUS 099055/2013, TÖIDEN LOPPUUN 

SAATTAMINEN 

 

Selostus: 

 

Vuoden 2013 investointiohjelman kohde, terveysaseman kunnostus 

099055, sisälsi vesikaton muutostyön ja sisäpuolisia muutos- ja 

korjaustöitä pääosin kahdessa tilassa. Investoinnissa oltiin 

varauduttu yhteensä 261 000€ menoerään joka muodostui sisäpuolisesta 

osasta: kustannusarvio 16 000€ ja vesikaton muutostyöstä: 

kustannusarvio 245 000€. 

 

Valmistuneiden sisäpuolisten muutos- ja korjaustöiden kustannukseksi 

muodostui 15 000€. 

Vesikaton muutostyön myöhäisen aloittamisajankohdan myötä vuodelle 

2014 jäi seuraavat työt: Pintahuovan asennus (materiaali hankittu), 

IV-piippujen pellitykset, ulkomaalaus, pihan paikkaustyöt sekä 

ylimääräisenä kustannusarvion ulkopuolelta sadevesikaivojen ja 

sadevesiviemäreiden hankinta ja asennus (aiheuttaa samalla 

routasuojauksen uusimisen ko. alueilla). 

Vesikaton muutostyön osalta kustannustoteuma vuodelta 2013 on 

189 000€. 

 

Vuoden 2014 töiden kustannusarvio on 37 000€, joka tulisi lisätä 

lisätalousarvion investointiohjelmaan töiden loppuun saattamiseksi. 

 

Tällöin kohteen kokonaiskustannukseksi muodostuu 241 000€ joka 

alittaa budjetoidun menoerän (261 000€) 20 000 eurolla (7,6 %).  

  

Ehdotus: KL 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että käyttämättä jääneestä määrärahasta, lisätään 

37 000€ vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan 

terveysaseman vesikaton muutostyön loppuun suorittamiseksi. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, teknisen johtajan alaisuudessa valtuudet ja vastuun 

investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain 

puitteissa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk.6 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOIONTIOHJELMAAN 

LISÄYS; PÄIVÄKODIN SUUNNITTELEMINEN 099057/2013, SUUNNITTELUN 

JATKAMINEN 

 

Selostus: 

 

Vuoden 2013/099057 investointiohjelman kohteelle, päiväkodin 

suunnitteleminen oli varattu 20 000€. Arkkitehtisuunnittelu on 

käynnissä ja kuluja on muodostunut 15.1.2014 mennessä 2 773,50€. 

Kohteen rakennus- ja pääsuunnittelutyöstä on tehty: 

 

A. Tarveselvitys 
B. Hankesuunnittelu 
C. Suunnittelun valmistelu mm. huonetilaohjelma. 
D. KÄYNNISSÄ: Ehdotussuunnittelu mm. asemapiirros, pohja-, 

leikkaus-, ja julkisivupiirustukset sekä rakennustapaselostus. 

Piirustukset ovat käyttäjillä kommentoitavina. 

 

Suunnitelmat liitteenä  1/6§ 6kpl. 

Yllä mainittujen suunnitteluvaiheiden kustannukseksi muodostuu ko. 

osasuunnitelmien valmistuttua 6700€. 

 

Koska rakennuskohteen investointipäätös vuodelle 2014 on kunnan 

valtuuston puolesta tehty niin, suunnittelutyö etenee näiden 

jälkeen, rakennus- ja pääsuunnittelun osalta: 

 

E. Yleissuunnittelu 
F. Rakennuslupatehtävät 
G. Toteutussuunnittelu 
H. Rakentamisen valmistelu 

 

Sekä erikoissuunnitelmilla: sähkö- ja LVI-suunnitelmat sekä 

tarvittavat rakennesuunnitelmat. 

 

Investointiin osoitettu 20 000€ määräraha riittää kattamaan kohteen 

rakennus- ja pääsuunnittelutyön, kohdat: A-H joiden 

kokonaiskustannusarvio on 15 500€. Tältä osin päiväkodin 

suunnitteluun vuodelle 2013 varattu määräraha alitetaan. 

 

Jatkosuunnitelmat: sähkö- ja LVI-suunnitelmat sekä tarvittavat 

rakennesuunnitelmat, kuuluvat vuoden 2014 investointikohteeseen: 

päiväkodin rakentaminen. 
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Ehdotus: KL 

 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 17 200 € lisätään 

vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan päiväkodin 

suunnittelun jatkamiseksi. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, teknisen johtajan alaisuudessa valtuudet ja vastuun 

investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain 

puitteissa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk. 7 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOIONTIOHJELMAAN 

LISÄYS: JYPPYRÄN KAAVAN PÄIVITYS 099116/2013, KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEEN 

MÄÄRÄRAHAN UUDELLEEN OSOITTAMINEN VUODELLE 2014 

 

Selostus: 

Vuoden 2013/099116 investointiohjelman kohteelle, Jyppyrän kaavan 

päivitys on ollut varattuna 20 000€ määräraha. Investointia ei ole 

toteutettu alueen kysynnän vähäisyyden vuoksi.   

 

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 20 000 € lisätään 

vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan Jyppyrän kaavan 

päivittämiseksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk. 8 § VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVION INVESTOIONTIOHJELMAAN 

LISÄYS: LUPPOKODIN SAUNA- JA PESUTILOJEN SANEERAUS 2013, KÄYTTÄMÄTTÄ 

JÄÄNEEN MÄÄRÄRAHAN UUDELLEEN OSOITTAMINEN VUODELLE 2014 JA 

LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN SEKÄ KUSTANNUSTEN JAKAMINEN 

 

 

Päätöshistoria  

 

Kvalt 14.11.2013 71 §  

Päätös  

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen, jossa 

vuodelle 2013 myönnetyt määrärahat investointikohdista 099056 Rivitalo 

ja 099062 Rinteentalo (yhteensä 34.000 euroa) siirretään Luppokodin 

sauna- ja pesutilojen saneeraukseen.  

Käsittely  

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä esitteli kunnanvaltuustolle asiaa.  

Päätöshistoria  

Kunnanhallitus 14.10.2013 § 283  

Päätös  

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

teknisen lautakunnan esityksen, jossa vuodelle 2013 myönnetyt määrära-

hat investointikohdista 099056 Rivitalo ja 099062 Rinteentalo (yhteen-

sä 34.000 euroa) siirretään Luppokodin sauna- ja pesutilojen saneera-

ukseen.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 

teknisen lautakunnan esityksen, jossa vuodelle 2013 myönnetyt määrära-

hat investointikohdista 099056 Rivitalo ja 099062 Rinteentalo (yhteen-

sä 34.000 euroa) siirretään Luppokodin sauna- ja pesutilojen saneera-

ukseen.  

Tekn.ltk.27.9.2013 § 74  

Päätös  

Ehdotuksen mukaan.  

Ehdotus KL:  

Tekninen lautakunta hyväksyy investointiosien: 099056 Rivitalo ja 

099062 Rinteentalon kunnostus, varojen (34000€) kohdentamisen Luppoko-

din sauna- ja pesutilojen saneeraukseen.  

Ja esittää tämän edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.  

Selostus  

Uudelleen kohdentaminen koskee kahta investointiosaa: 099056 Rivitalo 

(netto 15000€-5000€=10000€) ja 099062 Rinteentalon kunnostus (netto 

24000€). Kohdennettava summa yhteensä 34000€.  

Investointien: 099056 Rivitalo ja 099062 Rinteentalon kunnostus ei ole 

taloudellisesti eikä teknisesti perusteltua. 

 

Luppokodin sauna- ja pesutilat eivät vastaa kunnoltaan eivätkä varus-

tukseltaan tämän päiväisiä tarpeita. Asiakkaiden hoitotarve on erilai-

nen kuin rakennuksen suunnittelu- ja rakentamisaikana sekä varusteiden 
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ja pintojen normaalikuluminen käytössä vaativat tilojen saneerausta. 

Tällä helpotetaan myös työntekijöiden työskentelyä, asiakkaiden asu-

mismukavuutta/-turvallisuutta ja ehkäistään mahdollisesti suurempia 

rakenteellisia vaurioita.  

Kohteen kartoituksen ja kustannustason tarkentumisen aikana selvite-

tään myös mahdollisuutta kahden huonetilan saneeraukseen.  

Aluehallintovirasto on työsuojelutarkastuksessaan 4.6.2013 antanut ko. 

tiloista huomautuksen tarkastuskertomuksessaan (liitteenä no 1.). 

 

 

Selostus: 

Kohteen tila- ja varustesuunnitelma, liite 1/8§ on valmistunut 

yhteistyössä Luppokodin työntekijöiden kanssa ja 

lattialämmitysputken aiheuttaman vesivahingon takia purkutyöt on 

aloitettu. 

Suunnitelmien valmistuttua on kustannusarvio valmistunut ja 

kokonaissumma kohteen saneeraus- ja muutostöille on 130 687€, liite 

2/8§. 

 

Lattialämmitysputken aiheuttaman vahingon korjauksen kustannusarvion 

28 276€ on liitteenä 3/8§. Vakuutusyhtiön kanssa on keskustelu 

kesken onko vahinko vahinkokorvauksen piirissä.  

Tämä kustannus ja mahdollinen vahingonkorvaus kohdentuu 

rakennukselle/kustannuspaikkaan joka tapauksessa. 

 

Lisäksi kustannusarviosta ja suunnitelmista tulee kohdentaa 

irtokalusteet ja –varusteet kustannuspaikalle suoraan, liite 4/8§, 

12 967€. Näiden hankkimisesta päättää myös kustannuspaikka 

itsenäisesti. 

 

Kohteeseen on vuonna 2013 kohdennettu investointimäärärahaa 34 000€  

Näin ollen lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu: 

130 687€-(28 276€+12 967€+34 000€) = 55 444€ 

 

Lisävahinkojen estämiseksi purkutyöt on aloitettu kohteessa ja työt 

tullaan saattamaan loppuun kunnan omana työnä. Vahinkokohteissa 

aikataulu ei aina anna mahdollisuutta tehdä kaiken kattavia 

suunnitelmia ja urakka-asiakirjoja sekä vanhojen kohteiden 

rakenteet/varusteet eivät vastaa piirustuksia joten kohteista on 

mahdoton pyytää urakkatarjousta, ilman jatkuvaa neuvottelua lisä- ja 

muutostöistä. 

Purkutöiden aloitusvaiheessa on jo tullut esille tässäkin kohteessa 

että LVI-, sähkö- ja rakennesuunnitelmat eivät vastaa todellisuutta 

ja jo purkutöidenkin osalta joudutaan elämään olemassa olevien 

rakenteiden mukaisesti ja samalla häiritsemään mahdollisimman vähän 

Luppokodin arkielämää. 
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Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle, että vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 34 000 € lisätään 

vuoden 2014 lisätalousarvion investointiohjelmaan ja että 

kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntää kohteeseen 

lisämäärärahan 55 000€, Luppokodin sauna- ja pesutilojen 

saneeraukseen.  

Kunnan kokonaiskustannukseksi investoinnista muodostuu 89 000€ 

 

Perusturvalautakunnan tulee käsitellä käyttötaloussuunnitelmassaan  

vesivahingon aiheuttama kustannus 28 276€ sekä irtokalusteiden ja –

varusteiden 12 967€ kustannus. Kustannuspaikan 

kokonaiskustannukseksi muodostuu 41 243 €. Myös mahdollinen 

vahingonkorvaus osoitetaan kustannuspaikalle. 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, teknisen johtajan alaisuudessa valtuudet ja vastuun 

investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain 

puitteissa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn.ltk. 9 § VUODEN 2014 INVESTOINTIKOHTEEN, PÄIVÄKODIN 

RAKENTAMINEN, ALOITUSLUVAN ESITTÄMINEN KUNNAHALLITUKSELLE 

 

Selostus: 

Vuoden 2014 investointikohteen, päiväkodin rakentaminen on rakennus- 

ja pääsuunnitteluvaiheessa. Ja että kohde saadaan mahdollisimman 

pitkälle toteutettua vuoden 2014 aikana, jatkosuunnitelmat: sähkö- 

ja LVI-suunnitelmat sekä tarvittavat rakennesuunnitelmat tulee 

aloittaa heti limittäin käynnissä olevan suunnittelun kanssa. 

  

Ehdotus: KL 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle investointikohteen 

aloitusluvan myöntämistä ja tekninen lautakunta delegoi tekniselle 

osastolle, teknisen johtajan alaisuudessa valtuudet ja vastuun 

investoinnin suorittamiseksi kunnan hankintaohjeen ja hankintalain 

puitteissa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 
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Tekn. ltk 10 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

Tekninen johtaja 

 

Rakennustarkastaja 

- Rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 06.12.13-21.12.14 

- Tiedoksi Lapin käräjäoikeuden päätös 9.12.2013; sovinnon 

vahvistaminen Suomen valtio, Metsähallitus/Ketola Nils-Tuomas 

- Selvitys Birgitta Eiran valtuustoaloitteeseen: Enontekiön kunnan 

ja latupoolin väliset sopimukset sekä kunnalle kuuluva ja 

hallinnassa oleva kalusto sekä niiden käyttökohteet ja tarkoitukset 

(Liitteet 1-3) 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

- 21.1.2014 Kannanottopyyntö seurakunnalle muistolehdon 

perustamisesta Kilpisjärvelle (Liite). 

 

 

Puheenjohtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

Päätös: 
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Tekn.ltk 11 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kirjeet: 

Enontekiön kunnanhallitus: 

- 25.11.2013 § 335 Lätäsenon sillankorvan veneenlaskupaikan 

lunastaminen Enontekiön kunnalle 

- 25.11.2013 § 336 Valtuustoaloite koskien latupoolien sopimusten 

sekä kaluston käyttökohteiden ja käyttötarkoitusten listaamista / 

Birgitta Eira 

- 12.12.2013 § 357 Henkilöstöohjeen hyväksyminen 

- 12.12.2013 § 362 Vuokratontin ostotarjous: Hetantie 45 99400 

Enontekiö 

- 13.01.2014 § 11 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto: 

- 13.12.2013 § 84 Maanvuokraushinnoittelun vahvistaminen kunnan 

kaavoittamattomilla alueilla 

- 13.12.2013 § 80 Vuoden 2012 valtuustoaloitteiden käsittely 

- 13.12.13 § 87 Vuosien 2014-2016 talousarvion ja –suunnitelman 

hyväksyminen 

 

Lapin käräjäoikeus, Maaoikeus: 

- 14.1.2014 Tielautakunnan tehtäviä hoitavat kuntien toimielimet; 

muutoksia maaoikeudelle tehtävien valitusten käsittelyyn vuoden 2014 

alusta 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

- Päätös Enontekiön Vesihuolto Oy:lle; rakentamisajankohdan 

jatkaminen vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Kilpisjärven 

alitse 

 

Ympäristöministeriö: 

- Korjattu päätös Geologian tutkimuskeskukselle; lupa geologiseen 

tutkimukseen Lätäsenon-Hietajoen soidensuojelualueelle 

 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

- 09.12.2013; Enontekiö/Suonttajärvi RN:o 25:12 Tähyvtyspaikka, koko 

kiinteistö 2000 m2 rakennuksineen; luovuttajat Kelottijärvi Joonas 

Lorenz Ja Kelottijärvi Hilkka Helinä, Oulu; luovutuksen saajat 

Laulumaa Markku Tapani ja Laulumaa Maiju Emilia, Leppäjärvi 

- 18.12.2013; Enontekiö/Hetta  RN:o 12:63 Kotimäki, koko kiinteistö 

2177 m
2
 rakennuksineen; luovuttajat Vaittinen Erkki Juhani ja 
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Vaittinen Minttu Sofia, Enontekiö; luovutuksen saajat Saukkonen 

Miika Auvo Kristian ja Saukkonen Jenni Johanna, Enontekiö 

- 18.12.2013; Enontekiö/Hetta RN:o 5:65 Kirkkolampi n. 177 m
2
 

määräala; luovuttaja Kumpulainen Ossi Olavi kuolinpesä, Enontekiö; 

luovutuksen saaja Myllyharju Esa Juhani, Enontekiö 

- 20.12.2013; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 42:63 Kilpisharju koko 

kiinteistö 1820 m
2
; luovuttaja Tuononen Pekka Juhani, Kilpisjärvi; 

luovutuksen saajat Jumisko Timo ja Uutinen Mervi, Jurmu 

- 20.12.2013; Enontekiö/Hett RN:o 24:43 Matsanen n. 1,47 ha 

määräala; luovuttaja Näkkäläjärvi Iisak Tuomas kuolinpesä,  

Leppäjärvi; luovutuksen saajat Tuomikoski Antti Juhani, Muhos ja 

Hakulinen Juha Sakari, Oulu 

- 20.12.2013; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 40:40 Terri koko 

kiinteistö 1021 m
2
; luovuttaja Suomen valtio, Metsähallitus, Vantaa; 

luovutuksen saajat; Raivio Terttu ja Raivio Risto, Kilpisjärvi 

- 23.12.2013; Enontekiö/Hetta RN:o 30:9 Pentinkulma koko kiinteistö 

4200 m
2
; luovuttaja Sorvari Pentti Johannes, Pukkila; luovutuksen 

saaja Rahkonen Mervi Sinikka, Vähikkälä 

- 27.12.2013; Enontekiö/Kyrö RN:o 2:27 Tapiola koko kiinteistö 4100 

m
2
; luovuttaja Helistö Lauri Arijoutsi,Muonio; luovutuksen saajat 

Helistö Anna Henrikka, Kempele, Helistö Hanna Emilia ja Helistö 

Jussi Erkki Henrik, Tampere 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: 
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Tekn. ltk 12 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Lautakunnan jäsenillä ei ollut asioita tuotavana lautakunnan 

kokoukseen. 

 


