
ENONTEKIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

Tekninen lautakunta 

Kokousaika Tiistai 05.04.2016 klo 17.00 – 19.30 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto  puheenjohtaja 

jäsenet  Virpi Labba  varapuheenjohtaja  

  Elli-Marja Kultima  jäsen 

  Alpo Peltovuoma  jäsen 

  Hannu Ranta  jäsen 

  Antti Tonteri  jäsen 

  Petri Pettissalo  jäsen 

   

   

Muut saapuvilla Leni Karisaari  vs.kunnanjohtaja  

olleet  Birgitta Eira  khall:n edustaja 

Sari Keskitalo  khall. puheenjohtaja 

Kimmo Lämsä  esitt.-pöytäk.pitäjä 

Eino Mäkelä  esitt.-pöytäk.pitäjä  

Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä 

 

 

Asiat  § 44 - 52 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Paula Ahopelto  Kimmo Lämsä 

 puheenjohtaja  esitt.-pöytäk.pitäjä 

      

   

  Kalevi Keskitalo  Eino Mäkelä  

  esitt.-pöytäk.pitäjä esitt.-pöytäk.pitäjä 

  

 

 

 

    

 

Pöytäkirjan Antti  Tonteri  Elli-Marja Kultima 

tarkastajat  

 

 

 

    

Pöytäkirja on nähtävänä 15/04 2016 

Enontekiön virastotalolla 
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Asialista: 

44 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

45 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1 LEPPÄJÄRVEN URA –  

     ERÄMAAKOTA REITTILINJAUS  

46 § TEKNISEN TOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄIKAISEN TOIMEN  

     TÄYTTÄMINEN 

47 § KILPISJÄRVEN UUDEN MONITOIMITALON PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN 

48 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN  

     KÄYTTÄMINEN 

49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

50 § ILMOITUSASIAT 

51 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

52 § KUTTASEN KYLÄN LADUN KUNNOSSAPITOAVUSTUS VUODELLE 2016  
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Tekn.ltk. 44 § 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 pykälä 52. 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Tonteri ja  

Elli-Maria Kultima. 

 

-------- 
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Tekn.ltk. 45 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK 1 

LEPPÄJÄRVEN URA - ERÄMAAKOTA REITTILINJAUS  

 

Tekn. ltk 12.01.2016 6 § 

 

Teknisen lautakunnan kokouksen 27.10.2015 päätöksen mukaisten 

reittilinjausten jälkeen on ilmennyt esteitä jotka eivät olleet 

tiedossa moottorikelkkareitin uutta linjausta esitettäessä.  

 

Leppäjärven kelkkauralta Erämaakodalle johtavan 27.10.2015 esitetyn 

linjauksen kohdalla on samalle kohdin, tontille  

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

tarkastettuihin karttoihin. Rasitteen päälle ei 

moottorikelkkareittiä voida perustaa. 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn 

moottorikelkkareittilinjauksen MK2 jatkokäsittelyn pohjaksi.  

 

Omakotitalojen lähettyvillä ( alle 50 m) moottorikelkkareitin 

sivulle rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli 

tilojen omistajat sitä vaativat.  

 

 

Päätös: 

Päätettiin selvittää vaihtoehtoisia reittilinjauksia, jotka eivät 

sijoittuisi lähelle yksityisasutusta. Esittelijä neuvottelee 

maanomistajien/ edustajien kanssa mahdollisuudesta sijoittaa 

moottorikelkkareitti lautakunnan esittämiin vaihtoehtoisiin 

linjauspaikkoihin. 

 

Paula Ahopelto jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Alpo Peltovuoma. 

 

------ 

 

Tekn. ltk 5.4.2016 § 45 

Tekninen osasto selvitti vaihtoehtoiset reittilinjaukset lautakunnan 

12.1.2016 § 6 päätetyn tahdon mukaisesti. Reittilinjausten 

maanomistajille lähetettiin 2.2.2016 päivätty kuulemiskirje, jonka 

liitteenä oli kartta sekä vastauslomake. Kuulemiskirjeet lähetettiin 

kahdelle maanomistajalle, joita lautakunnan ehdottamat 

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

päivätyllä kieltävällä vastauksella sekä liitti vastaukseensa 2-

sivuisen kannanoton. (Asiakirjat liitteenä 1) 

 

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

päivätyllä kieltävällä vastauksella. (Asiakirjat liitteenä 2) 

 

 

Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):  

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn 

moottorikelkkareittilinjauksen MK2 jatkokäsittelyn pohjaksi.  

 

Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle 

rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen 

omistajat sitä vaativat.  

 

Perustelu: 

Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa 

vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin 

Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja 

matkailijoiden palvelun takaamiseksi.  

 

Päätös: 

Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut 

päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää. 

 

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

------- 
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Tekn.ltk. 46 § TEKNISEN TOIMEN TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄIKAISEN TOIMEN 

TÄYTTÄMINEN 

 

Päätöshistoria: 

Tekn.ltk. 16.2.2016 26 § TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN PERUSTAMINEN 

 

Selostus 

Teknisen osaston pitkäaikaisen toimistosihteerin siirtyessä aluksi 

osa-aikaiseen työhön ja sen jälkeen eläkkeelle siirtyessä 1.1.2017 

alkaen, on tarpeen esittää kunnanhallitukselle toimistosihteerin 

toimen perustamista. 

Toimeen valittava tulisi työskentelemään ja perehdytettäväksi, 

virassa olevan toimistosihteerin kanssa ennen hänen eläköitymistään, 

tehtävien siirron jouhevuuden varmistamiseksi. Palkkakuluihin on 

varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. 

 

Hallintosäännön 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevan 

työsopimussuhteen (toimen) perustamisesta ja sen lakkauttamisesta 

sekä asetettavista kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanhallitus 

ao. toimielimen esityksen pohjalta. 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa 

toimistosihteerin toimen.  

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti teknisen osaston 

rakennusvalvonnan toimistosihteerin tehtävät sekä muut teknisen 

toimen tehtävät. 

Toimistosihteerin palkkaus määräytyy KVTES:n toimistoalan 

palkkahinnoittelun ryhmän 1 mukaan.  

Toimen kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan soveltuva kaupan tai 

hallinnon alan toisen asteen ammatillinen perustutkinto, opistotason 

tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.  

Toimeen valittavalle katsotaan eduksi aikaisempi kokemus 

toimistotehtävistä.  

Toimi esitetään asetettavaksi avoimeksi mahdollisimman pian. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 14.3.2016 § 68 

 

Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan 14.3.2016 § 68 käsitellyt 

teknisen lautakunnan tekemää edellä mainittua esitystä ja päättänyt 

hyväksyä siten, että tehtäviin sisällytetään seuraava kohta: 
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Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan johtovastuullisen 

arkistonhoitajan tehtävät.  

Kunnanhallitus päätti, että toimistosihteerin toimi täytetään 

määräaikaisena 31.12.2018 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on 

mahdollisen sote-ratkaisun vaikutus kunnan henkilöstöön ja tehtävien 

uudelleenjärjestelyihin. 

 

 

Tekn.ltk. 5.4.2016 § 46  

 

Selostus: 

Teknisen toimen henkilöstö on asettanut po. määräaikaisen 

toimistosihteerin tehtävän kunnan henkilöstön sisäiseen hakuun 

16.3.2016 sähköpostin kautta (kunta kaikki) kautta. 

Sisäinen hakuaika ilmoitettiin päättyväksi 23.3.2016. 

 

Sisäisen hakuajan puitteissa hakuilmoituksia on saapunut kolmelta 

hakijalta seuraavasti: 

18.3.2016 Kati Kultima on ilmoittanut halukkuutensa 

toimistosihteerin määräaikaista tointa kohtaan.  (Liite no. 1) 

22.3.2016 Noora Kallionlähde on ilmoittanut olevansa halukas 

tulemaan töihin oppisopimuksella.  (Liite no. 2) 

23.3.2016 Marja-Leena Saukkonen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut 

sisäisessä haussa olevasta toimistosihteerin määräaikaisesta 

toimesta.  (Liite no. 3) 

 

Ehdotus: 

Tekninen lautakunta valitsee toimistosihteerin määrä-aikaiseen 

toimeen Marja-Leena Saukkosen. Marja-Leena Saukkonen täyttää ainoana 

hakijana hakemuksen mukaisen kelpoisuusehdon. 

Tekniselle osastolle siirtyminen sekä siirron käytännön järjestelyt 

sovitaan nykyisen tehtävän ja esimiehen kanssa. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa  

 

Tiedoksi: 

Marja-Leena Saukkonen 

Kati Kultima 

Noora Kallionlähde 

Satu-Marja Eira-Keskitalo 

Sosiaalilautakunta 

Kunnanhallitus 
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Tekn.ltk. 47 § KILPISJÄRVEN UUDEN MONITOIMITALON PÄÄPIIRUSTUSTEN 

HYVÄKSYMINEN  

 

Kilpisjärven monitoimitalon suunnittelu etenee aikataulussa, 

liitteenä projektiaikataulu (liite 1/47§). Kunnanhallituksen nimeämä 

suunnittelutyöryhmä, mihin kuului kaikkien käyttäjäryhmien edustajia 

ja jonka tehtävänä oli laatia uuden monitoimitalon tilaohjelma on 

saanut työnsä päätökseen.  

Tästä eteenpäin monitoimitalon rakentamisen eteenpäin vientiä jatkaa 

kunnanhallituksen nimeämä rakennustoimikunta. 

 

Tilaohjelman pohjalta on laadittu kokouksessa esitettävät 

pääpiirustukset. 

 

Suunnitelmat laatineen arkkitehtitoimiston edustaja saapuu 

esittelemään Kilpisjärven monitoimitalon pääpiirustukset Enontekiön 

kunnanhallitukselle. 

 

 

Ehdotus: 

Teknisen lautakunnan hyväksyy esitetyt: 4.4.2016 päivätyt 

pääpiirustukset Kilpisjärven monitoimitalosta. 

Tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle 4.4.2016 

päivättyjen pääpiirustusten hyväksymistä Kilpisjärven uudeksi 

monitoimitaloksi sekä valtuuttaa investoinnin vastuuviranhaltijan 

päättämään mahdollisista tarvittavista pääpiirustusten 

teknisistä/pienistä muutoksista. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus
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Tekn. ltk 48 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-

OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 

 

Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

Kohteet: 047-404-3-17 Rytineva, määräala 

Pinta-ala: 229750 m2 

 

Kohteet: 047-403-2-212 Jaakkola, määräala 

Pinta-ala: 4800 m2 
 

Kohteet: 047-405-28-5, Palola, koko kiinteistö 

Pinta-ala: 5585 m2 

 

 

Kohteet: 047-406-22-7, Peltotieva, määräala 

Pinta-ala: 18500 m2 

 

Kohteet: 047-404-3-17, Rytineva, määräala 

Pinta-ala: 59400 m2 

 

Kohteet: 047-402-42-21-M622, Kilpislahti 

Pinta-ala: 2460 m2 

 

Ehdotus (rakennustarkastaja): 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan 

etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta 

ei käytetä. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

------- 

Tiedoksi: Kunnanhallitus
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Tekn. ltk 49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET 

 

 

Tekninen johtaja 

 

Rakennustarkastaja 

- Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta: Poikkeamisvalta ja 

poikkeamisen edellytykset 

 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja 

-ilmoitukset. 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------
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Tekn.ltk 50 § ILMOITUSASIAT 

 

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 

 

Kunnanhallitus 

- 14.3.16 § 68 Toimistosihteerin toimen perustaminen 

- 14.3.16 § 69 Lausunnon antaminen valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden päivitysinventoinneista 

- 14.3.16 § 70 Vuoden 2016 investointiohjelman kohteen: 099051 

Kilpisjärven osayleiskaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön 

kunnanhallitukselle 

- 14.3.16 § 75 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi 

eduskunnalle laiksi Norjan kanssa poroaitojen rakentamisesta ja 

kunnossapidosta 

- 14.3.16 § 78 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-

oikeuden käyttäminen 

 

Kirjeet: 

Ahma ympäristö Oy 

- 23.2.2016 Hetan jätevedenpuhdistamon vaikutustarkkailuraportti 

vuodelta 2015 

- 23.2.2016 Karesuvannon jätevedenpuhdistamon tarkkailuntulokset 

vuodelta 2015 

29.2.2016 Kilpisjärven jätevedenpuhdistamon tarkkailuraportti 

vuodelta 2015 

 

Lapin ELY-keskus 

- 14.3.16 Ilmoitus Ahma Ympäristö Oy:n laatimasta Hetan suljetun 

kaatopaikan velvoitetarkkailun vuosiraportin 2015 tarkastamisesta 

- 31.3.2016 Tulvatiedote 1/2016 

 

Finavia 

- 29.2.2016 Enontekiön lentoaseman ympäristönsuojelun vuosiraportti 

2015 

 

Liikennevirasto 

- 29.3.2016 Kilpisjärven rajanylityspaikan liikennejärjestelyt, 

Enontekiö 

 

Ehdotus (tekninen johtaja): 

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

-------- 
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Tekn. ltk 51 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 

 

Elli-Marja Kultima esitti, että kunnan tulee painostaa päättäjiä  

vt-21 peruskorjaukseen liittyvässä asiassa. 

 

Paula Ahopelto ja Alpo Peltovuoma, muiden kokouksessa läsnä olleiden  

lautakunnan jäsenten kannattaessa esitystä yksimielisesti, pyytää 

kunnanhallitusta tarkistamaan ja tekemään mahdollisia tarkennuksia 

tulevia avoimia tehtäviä silmälläpitäen Enontekiön kunnan 

henkilöstö-ohjeeseen. 

  

- Sisäinen ja ulkoinen haku avoimiin toimiin yhtäaikaisesti. 

- Sisäisessä siirrossa mm. entisen toimen säilyvyys (hankaloittaa 

entisen toimen rekrytointia = tehtävän määräaikaisuus). 

 

Näiden asioiden tarkastaminen on työnantajan eli Enontekiön kunnan 

etu tulevissa avoimissa toimissa saada tehtäviin motivoituneita ja 

ammattitaitoisia hakijoita sekä tehtäviä hakevien työnhakijoiden 

tasapuolinen kohtelu. 
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Tekn. ltk 52 § KUTTASEN KYLÄN LADUN KUNNOSSAPITOAVUSTUS VUODELLE 

2016  

 

Teknisen lautakunnan käyttötalousarvion momentille 042321 

lähiliikuntapaikat ja ladut kohtaa 4740 avustukset yhteisöille on 

varattu 6000 euroa v.2016 talousarvioon.  

 

Liikuntatoimi on kuuluttanut avustusten haun Enontekiön Sanomissa 

16.12.2015. Hakuaika päättyy 29.1.2016. 

 

Latuavustusta myönnettiin 16.2.2016 pidetyssä kokouksessa 8 

hakijalle yhteensä 3200 €, joten momentilla 042321 on vielä 

käyttämättä 2800€. 

 

Kunnossapitoavustukset on tarkoitettu latujen ja jääkenttien 

aukipitämiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen ja koulujen 

talkootyöllä. Avustus on tarkoitettu polttoainekustannuksiin.  

 

Kuttasen kyläyhdistyksen sihteeri Tytti Valkeapää on lähestynyt 

teknistä tointa 11.2.2016 päivätyllä kirjeellä. Kirjeessä hän 

tiedustelee, että voiko kylille tarkoitettua latuavustusta hakea 

myöhästyneenä jälkikäteen. Valkeapää toimitti 24.2.2016 päivätyn 

avustushakemuksen, jossa hän hakee 500€:n avustusta Kuttasen 

kyläyhdistys ry:n ylläpitämälle hiihtoladulle. Liitteet 1 ja 2 

 

Vuonna 2015 Kuttasen kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 400€ avustusta 

ladun ylläpitoon. Maksukuitin mukaan ladun avauksesta ja ylläpidosta 

on maksettu Palon Ohjelmapalveluille 18.5.2015 päivätyn laskun 

mukaan 303,50 €. Käyttämättä jäänyt 96,50€ on hakijan mukaan 

käytetty kuluvana talvena. 

 

Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja):                                                                                                                                                                                                                                                             

Tekninen lautakunta päättää myöntää Kuttasen kyläyhdistys ry:lle     

hiihtoladun kunnossapitoon 250€. Lautakunta painottaa, että avustus 

on tarkoitettu talkootyöllä suoritettaviin polttoainekustannuksiin. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

---------- 

 

 

 

 

Tiedoksi: 

Kuttasen kyläyhdistys. 

 


