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Tekn.ltk. 49 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Ehdotus:
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä
pöytäkirjantarkastajiksi.
Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen
esityslistan työjärjestykseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Peltovuoma ja Ulla-Maija
Syväjärvi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Esityslista hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
--------------
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Tekn.ltk. 50 § TEKNISEN OSASTON 1-3/2017 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN
OSAVUOSIKATSAUS
Selostus:
Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja
tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja
kunnanhallitukselle päävastuualueittain osavuosikatsaus.
Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa
vuodessa: tammi–maaliskuulta 11.4. mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8.
mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä.
Lisäksi päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausittain.
Liitteessä 1/50§ teknisen osaston osavuosikatsaus 1-3/2017.
Toteuma noudattaa edellisten vuosien kaavaa, tulopuoli laahaa mm.
maavuokrien ja kaukolämpölaskutuksen jaksotuksen vuoksi eikä
todennäköisesti toteudu kokonaan, johtuen maanmyynnintulojen
budjetoinnista. Menopuoli pysyy budjetoidussa, henkilöstökuluissa on
huomioitu +6% lomapalkkavelka. Palveluiden ostoissa näkyy tampparin
iso remontti ja aurauskulut talven olosuhteiden vuoksi.
Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate pysyy kuitenkin
budjetoidussa.
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen 1-3/2017 ja antaa
sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman ehdotuksen,
että tekninen lautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen 1-3/2017 ja
antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
kunnanhallitukselle.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
--------------

Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
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Tekn.ltk. 51 § VUODEN 2017 INVESTOINTIKOHTEIDEN 1-3/2017 TILANNE
Selostus:
Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien ja
tytäryhtiöiden on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja
kunnanhallitukselle päävastuualueittain osavuosikatsaus.
Osavuosikatsaus toimitetaan edellä mainituille kolme kertaa
vuodessa: tammi–maaliskuulta 11.4. mennessä, tammi-kesäkuulta 7.8.
mennessä ja tammi–syyskuulta 6.10. mennessä.
Lisäksi päävastuualueiden tulee seurata toteutumista kuukausittain.
Liitteessä 1/51§ investointikohteiden tilanne 1-3/2017.
Aloitusluvan saaneiden kohteiden tilanne on:
- 099051 Kilpisjärven monitoimitalo, toteuma 520 906€,(2 800 000€) työmaa etenee aikataulussa.
- 099053 Liikuntahallin kunnostaminen, toteuma -4871€ (55 000€),
vesivahingon aiheuttama vahinko korjattu, peruskorjauksen
suunnitteluvaihe on aloitettu LVI-suunnitelmien osalta.
- 099101 Kilpisjärven osayleiskaava, toteuma -14,86€ (20 000€),
tarjoukset pyydetty ja saatu Natura tarvearvioharkinnasta/
Natura-arvioinnista, VT21 uusien linjausvaihtoehtojen osalta.
- 099108 Pohjois Kilpisjärven asemakaavoitus, toteuma 0€
(25 000€), tarjoukset pyydetty ja saatu Natura-arvioinnista.
- 099116 Jyppyrän kaavatiet, toteuma -35000€ (165 000€),
siirtomääräraha Liikuntahallin kunnostamiseen.
- 099120 Tulvasuojaus Tshakaljoki, toteuma 0€, tarjoukset
pyydetty ja saatu Natura tarvearvioharkinnasta/ Naturaarvioinnista
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy investointikohteiden tilanteen 1-3/2017
ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
kunnanhallitukselle.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman ehdotuksen,
että tekninen lautakunta hyväksyy investointikohteiden tilanteen 13/2017 ja antaa sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja
kunnanhallitukselle.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____/_____ 2017
____________________________________

ENONTEKIÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Päivämäärä
18.05.2017

Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
--------------

Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
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Tekn.ltk. 52 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSOITUS KOHTEESTA 099065
KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN
Selostus:
Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja,
tutkimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja
peltikatteesta saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäisen
aluskate on pahoin vaurioitunut koko katon alueella josta syystä
vuotovedet pääsevät välipohjaan esteettömästi.
Välikaton tarkastamisen yhteydessä vesivuotojen aiheuttamat jäljet
kertovat pitempi aikaisista vuodoista.
Tästä syystä talon vesikate on uusimisen tarpeessa lisävahinkojen
estämiseksi.
Kohteeseen uusittiin sadevesirännit ja -syöksyt 2016 vuoden aikana.
Vesikatteen uusiminen ja vaihtaminen huopakatteeksi aiheuttaa
seuraavanlaiset työt:
-

Vanhan pelti- ja aluskatteen purku varusteineen.
Sadevesirännien ja syöksyjen irroitus ja paikoilleen asennus.
Alusvaneroinnin asennus olemassa olevien ruoteiden päälle.
Pinta- ja alushuovan asennus,(sis. reunapellit, läpiviennit).
Otsalautojen ja mahdollisesti aluslaudoituksen uusimisen,
liittyy lumilukkojen rakentamiseen sekä maalaus.
- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille
Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen
ilmastointikoneen kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa
kanavistot yläpohjassa tarpeellisin osin jotta liesituuletin saadaan
omalle suoralle poistolle ulos.
Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä
tarkistaa sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm.
Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille
jolloin suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen huoltomaalaus sekä
tarkistetaan ja tarpeen mukaan uusitaan kiinteistön ulkopuolen
varusteet.
Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on XX XXX€
Kustannusarvio esitellään kokouksessa.
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Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle eläinlääkäritalon
remonttiin XX XXX€ investointimäärärahaa sekä investoinnin
aloituslupaa. Investointi katetaan investointiohjelman kohdasta
099065 kiinteistöjen kunnostus (30 000€)
Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta merkitsee asian valmistelun tiedoksi ja siirtää
asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
--------------
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Tekn.ltk. 53 § POIKKEAMISHAKEMUS McCORMACK ANNE KODAN JA VARASTON
RAKENTAMISTA VARTEN KIINTEISTÖLLE ANNALA
Anne McCormack on hakenut poikkeamislupaa kodan ja varaston
rakentamista varten.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Rantaviivan mitta
Tulvavaara

Hetta
Annala
047-401-0036-0007
osayleiskaava
MRL 43 § 1 mom. ja 43 § 2 mom.
tila 36:7 on 221 500 m2
43 + 24 k-m2
1
Oma
Ei ole
Ei ole

Liitteenä 1/§53 selostus poikkeamishakemuksesta McCormack Anne ja
liitteenä 2/§53 rakennuslupatilannekartta.
Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin
ehdoin:
- maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä kodan ja varaston
rakentamistoimenpiteen yhteydessä ei ole sallittua muuta kuin
vain niiden vaatimilta aloiltaan
- alueella voimassa olevia kaavamääräyksiä tulee muutoin
noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan
on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi
31.5.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa
rakennuslupaa on haettava
- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle
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- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat
tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä
erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita
muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös
lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle
allekirjoittajalle. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi,
että muistutuksen tehneitä ei ole.
Perustelu:
Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen
rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
eikä myöskään vaikeuta kaavan toteutumista tai alueiden käytön muuta
järjestämistä.
Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ja lisäksi alueen
käyttöön ei ole esitettynä muutoksia vaan tukemaan jo olemassa
olevaa toimintaa.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 171, 173, 174 §:t ja 187 §.
Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.
Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.
Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------

Tiedoksi:
Hakija
Lapin ELY-keskus
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Tekn.ltk. 54 § POIKKEAMISHAKEMUS RAJAVARTIOLAITOS PARTIOMAJAN
RAKENTAMISEEN KIINTEISTÖLLE ENONTEKIÖN VALTIONMAA I
Rajavartiolaitos on hakenut poikkeamislupaa partiomajan rakentamista
varten.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Rantaviivan mitta
Tulvavaara

Valtinmaa
Enontekiön valtionmaa I
047-893-0010-0001
Ei kaavaa
MRL 14 §, 72 § ja 171 §.
määräala on 3 000 m2
103 + 10 k-m2
1
Suomen valtio/ valtio ja sen laitokset
n. 110 m
Ei ole

Liitteenä 1/§54 selostus poikkeamishakemuksesta Rajavartiolaitos ja
liitteenä 2/§54 rakennuslupatilannekartta 2017-05-11.
Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin
ehdoin:
-

maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta näihin
verrattavaa toimenpidettä rakentamistoimenpiteen yhteydessä ei
ole sallittua muuta kuin vain rakennusten vaatimilta aloiltaan

- alueella voimassa olevia rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee
muutoin noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan
on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi
31.5.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa
rakennuslupaa on haettava
- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle
- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat
tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä
erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita
muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös
lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle
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allekirjoittajalle. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi,
että muistutuksen tehneitä ei ole.
Perustelu:
Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen
rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
eikä myöskään vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä.
Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ja lisäksi alueen
käyttöön ei ole esitettynä muutoksia vaan tukemaan jo olemassa
olevaa Rajavartiolaitoksen toimintaa.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §, 72 §, 171 §, 173 - 174 §:t ja 187
§.
Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.
Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.
Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------

Tiedoksi:
Hakija
Lapin ELY-keskus
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Tekn. ltk 55 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTOOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
1.
Kohteet: 047-406-25-20 Hangasmaja, määräosa 2/6
Pinta-ala: 2020 m2
2.
Kohteet: 047-406-4-1 Lahtela, määräosa 1/3
Pinta-ala: 5,84 ha
Kohteet: 047-406-4-15 Lintula, määräosa 1/3
Pinta-ala: 6,9 ha
3.
Kohteet: 047-404-52-15 Kurkirova, määräosa 1/6
Pinta-ala: 2000 m2
4.
Kohteet: 047-404-52-15 Kurkirova, määräosa 1/6
Pinta-ala: 2000 m2
5.
Kohteet: 047-404-3-15 Pahajoki, määräosa (uusi)
Pinta-ala: 1100000 m2
6.
Kohteet: 047-406-14-5 Kattilaranta, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 2000 m2
7.
Kohteet: 047-404-108-2 Urakka, koko kiinteistö
Pinta-ala: 2325 m2
8.
Kohteet: 047-403-4-64 Kaalama, koko kiinteistö
Pinta-ala: 19450 m2
9.
Kohteet: 047-405-16-26 Soma, koko kiinteistö rakennuksineen ¼ osa
Pinta-ala: 16500 m2
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10.
Kohteet: 047-402-42-79 Ailakka, koko kiinteistö
Pinta-ala: 1567 m2
11.
Kohteet: 047-403-2-212 Jaakkola, määräala
Pinta-ala: 3600 m2
12.
Kohteet: 047-406-23-4 Etiäinen, koko kiinteistö
Pinta-ala: 11150 m2
13.
Kohteet: 047-401-41-40 Luomaa, koko kiinteistö
Pinta-ala: 2942 m2
14.
Kohteet: 047-401-5-23 Hellilä, määräosa 1/6 kiinteistöineen
Pinta-ala: 235400 m2
15.
Kohteet: 047-406-25-2 Törmä, määräala
Pinta-ala: 2670 m2
16.
Kohteet: 047-404-122-1 Karetulli, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 8600 m2
17.
Kohteet: 047-406-5-8 Uutturanta, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 2000 m2
18.
Kohteet: 047-401-13-16 Neitokatti, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 10000 m2
19.
Kohteet: 047-401-15-92 Mäntylä, koko kiinteistö
Pinta-ala: 490290 m2
20.
Kohteet: 047-402-40-60 Kortteli 61/1, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 831 m2
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21.
Kohteet: 047-405-47-40 Ahokallio, määräala
Pinta-ala: 618000 m2

Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan
etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta
ei käytetä.
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman ehdotuksen,
että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan
etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta
ei käytetä.
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
--------------
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Tekn. ltk 56 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET

Tekninen johtaja
- Eino Mäkelän jääminen eläkkeelle rakennustarkastajan virasta
1.5.2017 alkaen
- Mauri Kivelän ilmoitus rakennustarkastajan viran
vastaanottamisesta 24.4.2017 alkaen

Rakennustarkastaja
- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 23.3.– 18.5.2017
Rakennusmestari-rakennustarkastaja

Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja –
ilmoitukset.
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman ehdotuksen,
että tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja
–ilmoitukset.
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
--------------
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Tekn. ltk 57 § ILMOITUSASIAT
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:
- Kiinteistönluovutusilmoitus Pohjolan Osuuspankin ja Enontekiön
kunnan kaupasta 28.4.2017
Enontekiön kunnanvaltuusto
- 29.3.2017 § 10 Investointimäärärahan siirto kohteesta 099118
Jyppyrän kaavatiet, kustannuspaikkaan 099053 liikuntahallin
kunnostaminen
- 29.3.2017 § 12 Vuoden 2017 investointiosan / Päiväkoti
- 29.3.2017 § 14 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen
Enontekiön kunnanhallitus
- 20.3.2017 § 102 Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099101
Kilpisjärven osayleiskaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön
kunnanhallitukselle
- 20.3.2017 § 103 Vuoden 2017 investointiohjelman kohteen: 099108
Pohjois-Kilpisjärven asemakaava, aloitusluvan esittäminen Enontekiön
kunnanhallitukselle
- 29.3.2017 § 112 Suostumuksen antaminen kiinteistökauppaan/Ari
Laakso
- 29.3.2017 § 113 Tukipalveluiden määrärahan siirto
- 29.3.2017 § 117 Kiinteistönluovutusilmoitukset / kunnan etuostooikeuden käyttäminen
- 19.4.2017 § 129 Tsahkaljoen tulvasuojeluvallin suunnittelutyön
käynnistäminen, investointikohde 099120
ELY-keskus
- 12.4.2017 Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen
poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää
- 24.4.2017 Kutsu MRL:n neuvottelupäiville 30.-31.8.2017 Kemin
kulttuurikeskukseen
Metsähallitus
- 21.4.2017 Tutkimus- ja näytteenottolupa (Liikkuminen jalkaisin
polkujen ulkopuolella Mallan luonnonpuistossa ja Ailakkavaarassa v.
2017-2018)
- 26.4.2017 Tutkimus- ja näytteenottolupa (Lintujen rengastaminen
Urho Kekkosen ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoissa kesällä
2017)
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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
- 5.5.2017 Lausuntopyyntö Eira-Pesu Hilkka ja Peltovuoma Kai Ari,
Ruoppaus ja ruoppausmassojen läjittäminen kiinteistöille Peltola
(47-405-1-2) ja Erkkilä (47-405-2-2), Enontekiö
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Muutettu ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan laatiman ehdotuksen,
että tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös:
Muutetun ehdotuksen mukaan.
--------------
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Tekn. ltk 58 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 30.5.2017.
--------------
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Tekn. ltk 59 § POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS PARTIOMAJA,
KOTARAKENNELMA, PUOLIKOTA/LAAVU, LIITERI/VARASTO JA KUIVAKÄYMÄLÄN
RAKENTAMISEEN TSAHKALJÄRVELLE
Metsähallitus on hakenut poikkeamislupaa partiomajan,
kotarakennelma, puolikoti/laavun, liiteri/varaston ja kuivakäymälän
rakentamista varten.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Rantaviivan mitta
Tulvavaara

893 Valtionmaa
ENONTEKIÖN VALTIONMAA I
047-893–0010-0001
Ei kaavaa
MRL 72 § ja 171 §.
409423,7 ha
66,0 k-m2
1
Suomen valtio/ Metsähallitus
n. 100 m
Ei ole

Liitteenä 1/§59 selostus poikkeamishakemuksesta Metsähallitus ja
liitteenä 2/§59 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17.
Museoviraston kiinteä muinaisjäännös 1000002889:
”Kvartsiittikeskittymä sijaitsee valtatiestä 21 noin 1 km
koilliseen, Tsahkaljärven lounaispäässä, järvestä lounaaseen,
Kilpisjärveen virtaavan Tsahkaljoen suun eteläpuolella. Paikalla on
hieman muita alueen kiviä suurempi kivilohkare, jonka korkeus on 1,5
m. Sen koillispuolelta on löytynyt hyvälaatuista kvartsiittia noin
1,2 kg verran. Kvartsiitti (KM 25175:1-17) oli 30 x 40 cm kokoisella
alueella, maanpinnasta 0-20 cm syvyydessä. Kyseessä lienee
jonkinlainen raaka-ainevarasto. Lähistöllä ei ole havaittu
työskentelypaikkaa tms.
Vuoden 2008 inventoinnissa paikkaa ei löydetty aiemmin ilmoitetulta
alueelta. Myöskään vuoden 2010 selvityksessä ei löydetty lainkaan
iskoksia löytöpaikalla, joka aiemman valokuvan perusteella voitiin
tunnistaa. Mikäli kyse on raaka-ainevarastosta, voidaan arvioida,
että kaikki sen kvartsiitti on viety kokoelmiin, eikä
muinaisjäännöstä näin ole jäljellä. On kuitenkin mahdollista, että
maaperässä on edelleen havaitsemattomia löytöjä, jolloin kyse olisi
raaka-aineen louhintapaikasta tai muusta muinaisjäännöksestä.”

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____/_____ 2017
____________________________________

ENONTEKIÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Päivämäärä
18.05.2017

22

Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi asian valmistelun ja edelleen
päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta
saadaan Käsivarren paliskunnan lausunto asian käsittelyyn.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------
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Tekn. ltk 60 § POIKKEAMISHAKEMUS IDMAN RITVA LOMA-ASUNNON
RAKENTAMISEEN KIINTEISTÖLLE KETOKIVIKKO
Idman Ritva on hakenut poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista
varten.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Rantaviivan mitta
Tulvavaara

Kyrö
Ketokivikko
047-403–0008-0005
Ei kaavaa
MRL 72 § ja 171 §.
10 000 m2
79,4 k-m2
1
Oma
n. 190 m
Rakennuksen alimmat kastuvat rakenteet
tulee sijoittaa korkeutta N60 +265,00
metriä yläpuolelle

Liitteenä 1/§60 selostus poikkeamishakemuksesta Idman Ritva ja
liitteenä 2/§60 rakennuslupatilannekartta 2017-05-16.
Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin
ehdoin:
-

maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta näihin
verrattavaa toimenpidettä rakentamistoimenpiteen yhteydessä ei
ole sallittua muuta kuin vain rakennusten vaatimilta aloiltaan

- alueella voimassa olevia rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee
muutoin noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan
on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi
31.5.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa
rakennuslupaa on haettava
- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle
- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava
poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat
tehneet muistutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä
erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita
muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös
lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle
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allekirjoittajalle. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi,
että muistutuksen tehneitä ei ole.
Perustelu:
Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen
rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
eikä myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai vaikeuta alueiden
käytön muuta järjestämistä, koska kyseessä korvaava rakentaminen.
Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ja lisäksi alueen
käyttöön ei ole esitettynä muutoksia vaan tukemaan jo olemassa
olevaa loma-asumistoimintaa.
Poikkeamiseen esitetyllä tavalla on katsottava olevan erityiset
syyt. Näin ollen maankäyttö- ja rakennuslaissa poikkeamiselle
asetettujen edellytysten voidaan katsoa täyttyvän.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §, 72 §, 171 §, 173 - 174 §:t ja 187
§.
Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.
Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.
Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------

Tiedoksi:
Hakija
Lapin ELY-keskus
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Tekn. ltk 61 § POIKKEAMISHAKEMUS RAUHALA KONESUOJAN/VARASTON
LAAJENTAMISEEN KIINTEISTÖLLE KILPISSAANA
Kilpissafarit Hannu Rauhala on hakenut poikkeamislupaa konesuoja/
varastorakennuksen laajentamista varten.
Kylä
Tila
Kiinteistötunnus
Kaavoitustilanne
Kielto
Pinta-ala
Haettava kerrosala
Kerrosluku
Hallintaperuste
Rantaviivan mitta
Tulvavaara

Kelottijärvi 402
Kilpissaana
047-402–0042-0022
Asemakaava
MRL 58 § ja 171 §.
2240
77,0 k-m2
1
Vuokratontti
Ei ole
Ei ole

Liitteenä 1/§61 selostus poikkeamishakemuksesta Kilpissafarit Hannu
Rauhala ja liitteenä 2/§61 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17.
Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi asian valmistelun ja edelleen
päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta
saadaan Saamelaismuseo Siidan lausunto asian käsittelyyn.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------
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Tekn.ltk. 62 § 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 MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.
Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50m) 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 2sivuisen kannanoton. (Asiakirjat liitteenä 1)
Tilan 047-401-5-68 maanomistaja palautti kuulemislomakkeen 12.2.2016
päivätyllä kieltävällä vastauksella. (Asiakirjat liitteenä 2)
Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn
moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.
Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle
rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen
omistajat sitä vaativat.
Perustelu:
Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa
vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin
Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja
matkailijoiden palvelun takaamiseksi.
Päätös:
Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut
päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää.
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
------Tekn ltk 3.5.2016 § 54
Ehdotus (rakennusmestari-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn
moottorikelkkareittilinjauksen MK1 jatkokäsittelyn pohjaksi.
Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50 m) moottorikelkkareitin sivulle
rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen
omistajat sitä vaativat.
Perustelu:
Kunnan luottamuselimet ovat useaan otteeseen vuosien saatossa
vaatineet teknistä lautakuntaa perustamaan moottorikelkkareitin
Erämaakodalle yritysten tasapuolisen kohtelun sekä kuntalaisten ja
matkailijoiden palvelun takaamiseksi.
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Päätös:
Ehdotuksen mukaan. Mahdollisesti rakennettavaan meluaitaan jätetään
kulkuaukko tonttien rajakohtaan.
Elli-Marja Kultima jätti eriävän mielipiteen.
-------------Tekn. ltk 14.12.2016 § 126
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.5.2016 §54 Sito Oy:n
5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK1 Leppäjärven
ura- Erämaakota.
Kuulutus moottorikelkkareittisuunnitelmasta ja reitinpitäjästä on
ollut 23.06 – 08.07.2016 välisen ajan Enontekiön kunnan
ilmoituspaikoilla ja osoitteessa www.enontekio.fi
ilmoitukset/kuulutukset. (Liite 1)
Lausunnot moottorikelkkareittisuunnitelmista pyydettiin Lapin ELYkeskuksesta, poliisilta sekä Metsähallitukselta. Maanomistajille,
joiden maa-alueiden kautta reittilinjaus kulkee, lähetettiin
tiedoksi kuulutus sekä reittiasiakirjat.
Muistutukset oli toimitettava kirjallisena viraston aukioloaikana
viimeistään 08.07.2016 osoitteella Enontekiön kunta, Tekninen
lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Määräpäivään 8.7.2016 mennessä saapui lausunnot Lapin ELYkeskukselta sekä Lapin poliisilaitokselta. Muistutuksia saapui
viideltä maanomistajalta. Liitteenä Sito Oy/ Pirkka Hartikaisen
laatimat koonnit lausunnoita ja muistutuksista, joihin hän on
antanut suunnittelijan vastineet. (Liite 2, 6sivua)
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK1 suunnittelijan (Sito Oy)
esityksen mukaisena sekä nimeää reitin pitäjäksi Enontekiön kunnan.
Päätös:
Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut
päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää.
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
-------------
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Tekn. ltk 24.1.2017 § 4
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.5.2016 §54 Sito Oy:n
5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK1 Leppäjärven
ura- Erämaakota.
Kuulutus moottorikelkkareittisuunnitelmasta ja reitinpitäjästä on
ollut 23.06 – 08.07.2016 välisen ajan Enontekiön kunnan
ilmoituspaikoilla ja osoitteessa www.enontekio.fi
ilmoitukset/kuulutukset (liite 1).
Lausunnot moottorikelkkareittisuunnitelmista pyydettiin Lapin ELYkeskuksesta, poliisilta sekä Metsähallitukselta. Maanomistajille,
joiden maa-alueiden kautta reittilinjaus kulkee, lähetettiin
tiedoksi kuulutus sekä reittiasiakirjat.
Muistutukset oli toimitettava kirjallisena viraston aukioloaikana
viimeistään 08.07.2016 osoitteella Enontekiön kunta, Tekninen
lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Määräpäivään 8.7.2016 mennessä saapui lausunnot Lapin ELYkeskukselta sekä Lapin poliisilaitokselta. Muistutuksia saapui
viideltä maanomistajalta. Liitteenä Sito Oy/ Pirkka Hartikaisen
laatimat koonnit lausunnoita ja muistutuksista, joihin hän on
antanut suunnittelijan vastineet (liite 2 6s).
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja)
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK1 suunnittelijan (Sito Oy)
esityksen mukaisena sekä nimeää reitin pitäjäksi Enontekiön kunnan.
Liitteet
1 ilmoitus/kuulutus
2 koonnit lausunnoista ja muistutuksista
samat liitteet § 4-5
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Elli-Marja Kultima jätti eriävän mielipiteen.
----------
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Tekn. ltk 18.5.2017 § 62
Teknisen lautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2017 vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK1 suunnittelijan Sito Oy
esityksen mukaisena sekä nimesi reitinpitäjäksi Enontekiön kunnan.
Maastoliikennelain 15§:n mukainen reittisuunnitelman hyväksyminen
sekä 14 §:n mukainen reitinpitäjän nimeäminen kuulutettiin
Enontekiön kunnan nettisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla 10.2.24.2.2017 välisen ajan. Kuulutus julkaistiin Enontekiön Sanomat
lehdessä 9.2.2017 (liitteet 1-2/§62).
Lisäksi niille kiinteistöjen omistajille, jotka olivat tehneet
muistutuksen reittisuunnitelmista, lähetettiin tiedoksi
pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksineen.
Mahdollinen oikaisuvaatimus oli toimitettava kirjallisena viraston
aukioloaikana viimeistään 24.2.2017 osoitteella Enontekiön kunta,
Tekninen lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Määräpäivään mennessä saapui kolme oikaisuvaatimusta, jotka koskivat
lautakunnan 24.1.2017 § 4 päätöstä.
Aarne Kultima 17.2.2017
Aarne Kultima vaatii Kuru 7:22 oikeudenomistajana teknistä
lautakuntaa poistamaan reittilinjauksen MK1. Lisäksi Kultima katsoo,
ettei moottorikelkkareittien perustamisen tarve Erämaakodalle voi
olla reittien perustamisen peruste, koska kunnan velvoitteena ei ole
perustaa ja ylläpitää moottorikelkkareitistöä yritysten tasapuolisen
kohtelun sekä kuntalaisten ja matkailijoiden palvelujen takaamiseksi
(liite 3/§62).
Vastine:
Paikkakuntalaisten moottorikelkkaliikennettä on jo tällä hetkellä
Erämaakodalle pohjoisen suunnalta osin moottorikelkkareittilinjauksen MK1 alueella, vaikka mitään reittiä tai uraa ei ko.
kohdalla olekaan.
Perustettava ja maastoon merkitty moottorikelkkareitti antaa
virallisen oikeuden kulkea lumipeitteisenä aikana rajattua reittiä
pitkin, jolloin kulkuoikeus moottorikelkalla virallistuu. Lisäksi
moottorikelkkareitillä on tieliikennelain mukaiset säännöt, jolloin
poliisiviranomaiselle on vahvat oikeudet valvoa
kelkkailuliikennettä.

Ltk

Khall

Kv

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä _____/_____ 2017
____________________________________

ENONTEKIÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Päivämäärä
18.05.2017

31

Anni-Marja Valkeapää 10.2.2017
Oikaisuvaatimus (liite 4/§62) Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan
päätöksestä 24.1.2017 §4 (Hetan alueen moottorikelkkareittiosa MK1
Leppäjärven ura - Erämaakota reittisuunnitelman vahvistaminen)
Maastoliikennelain 16§:n perusteella moottorikelkkareitti voidaan
perustaa ilman maanomistajan suostumusta vain silloin, kun reitin
perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen
virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maanomistajalle
huomattavaa haittaa. Maanomistajan tahdon vastaisesti ei reittiä voi
muilla perusteilla perustaa.
Anni-Marja Valkeapää katsoo oikaisuvaatimuksessaan, että
perustettava reitti ei ole tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi,
koska jo olemassa olevat reitit takaavat riittävät kulkuyhteydet.
Moottorikelkkojen pääsy huoltoasemalle ei ole laissa tarkoitettu
tarpeellinen yleinen kulkuyhteys.
Anni-Marja Valkeapää katsoo, että moottorikelkkareitistä aiheutuu
hänelle kohtuutonta meluhaittaa, koska hänen omistamansa
asuinrakennus on 40 metrin päässä suunnitellusta reitistä.
Vastine:
Suunniteltu moottorikelkkareitti ei kulje Anni-Marja Valkeapään
omistaman maan kautta, joten maanomistajan tahdon vastaisuuteen ei
voida vedota.
Paikkakuntalaisten moottorikelkkaliikennettä on jo tällä hetkellä
Erämaakodalle pohjoisen suunnalta osin
moottorikelkkareittilinjauksen MK1 alueella, vaikka mitään reittiä
tai uraa ei ko. kohdalla olekaan.
Perustettava ja maastoon merkitty moottorikelkkareitti antaa
virallisen oikeuden kulkea lumipeitteisenä aikana rajattua reittiä
pitkin, jolloin kulkuoikeus moottorikelkalla virallistuu.
Ympäristöministeriön selvityksen (Suomen ympäristö 33/2007)kohdan
5.8 ”moottorikelkkaliikenteen aiheuttamat melualueet” Meluhaittojen
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Taulukko
11. Melutason ohjearvot ulko- ja sisätiloissa (VNp 993/1992).
Asumiseen käytettävät alueet. Keskiäänitaso päivällä 55dB ja yöllä
45-50dB. (liite 5/§62)
Kohdassa 5.8.1 ”Mitatuista tuloksista arvioitu melun leviäminen”
Taulukossa 13 on esitetty kelkkojen lukumäärä, jolla 55dB
keskiäänitaso ylittyy päivällä (klo 7-22). 30m:n etäisyydellä
nopeuden ollessa 30km/h vaaditaan 2900 moottorikelkan liikennemäärä
joka ylittää 55dB:n keskiäänitason. (liite 6/§62)
Liikennemäärä reitillä ei yllä lähellekään em. lukemia.
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Lisäksi moottorikelkkareitillä on tieliikennelain mukaiset säännöt,
jolloin poliisiviranomaiselle on vahvat oikeudet valvoa
kelkkailuliikennettä.
Laina ylitalo 6.2.2017, kiinteistö 047-401-6-27
Laina Ylitalo vaatii, että moottorikelkkareitti MK 1 tulee sijoittaa
siten, että reitti kulkee sähkölinjan alla 3metriä linjan molemmilla
puolin koko matkan, eikä siten, että puolessavälin reitti yhtäkkiä
käännähtää tontilleni kokonaan. Reitin on kuljettava
suoraviivaisesti sähkölinjan alla Erämaakodan kiinteistölle saakka.
Reittilinjauksen on oltava tasapuolinen. Tulevaisuudessa minunkin
kiinteistölläni tulee olemaan asuinrakennuksia.
Suunnittelija on todennut, että rajalla oleva sähkölinja rajoittaa
kiinteistöni käyttömahdollisuuksia. Uusi reittisuunnitelma tulisi
rajoittamaan vielä entisestään enemmän käyttömahdollisuuksia
kiinteistölläni.
Moottorikelkkareittipäätökseen on kirjattava maininta, että koska
MK1 reitti on perustettu vain siksi, että päästään tankkaamaan
huoltoasemalle. Jos huoltoasematoiminta/ tankkauspiste loppuu,
reitti voidaan sulkea/ poistaa käytöstä (liite 7/§62).
Vastine:
MK-reittiä ei voi sijoittaa siten, että pylväslinja halkoo reitin
kahtia keskeltä, koska reitin vapaa leveys tulee olla vähintään
5metriä. MK-reitti joudutaan viemään ao.kiinteistön kulman yli n.15
metrin etäisyydeltä Erämaakodan kiinteistölle saavuttaessa.
Tasapuolisuutta on haettu reittilinjauksen siirrolla kiinteistön
puolivälissä kiinteistön 047-401-7-22 puolelle. MK-reitin
sulkemisesta tehdään erillispäätös, jos reitin tarve lakkaa.
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja)
Tekninen lautakunta yhtyy esittelijän laatimiin vastineisiin.
Lautakunta toteaa, etteivät moottorikelkkareitti MK1 tehdyt
oikaisuvaatimukset anna aihetta muuttaa 24.1.2017 4§:ssä tehtyä
päätöstä.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Elli-Marja Kultima esitti, että
moottorikelkkareittiä MK 1 ei perusteta vaan teknisen lautakunnan
päätös 24.1.2017 § 4 kumotaan. Ulla-Maija Syväjärvi kannatti
Kultiman tekemää esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta
poikkeava esitys, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys.
Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen kannalla olevat sanovat ”jaa”
ja Elli-Marja Kultiman esityksen kannalla olevat sanovat ”ei”.
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Suoritetussa äänestyksessä Virpi Labba, pj ja Alpo Peltovuoma
äänestivät ”jaa”. Elli-Marja Kultima ja Ulla-Maija Syväjärvi
äänestivät ”ei”.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten
päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
--------------

Tiedoksi:
Aarne Kultima
Anni-Marja Valkeapää
Laina Ylitalo
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Tekn.ltk. 63 § HETAN ALUEEN MOOTTORIKELKKAREITTIOSAN MK2 OUNASJÄRVI
– ERÄMAAKOTA REITTILINJAUS
Tekn.ltk.12.1.2016 §7
Selostus:
Ounasjärven alue on moottorikelkkailun kannalta keskeinen alue,
johon paikallisten ja ulkopuolisten matkailijoiden
moottorikelkkaliikenne painottuu. Siksi Ounasjärven jäältä myöskin
Erämaakodan tankkauspisteelle pääseminen on tärkeää. Lisäksi
polttoainetta myyvien yrittäjien tasapuolinen kohtelu edellyttää
moottorikelkkareittiä Ounasjärveltä Erämaakodalle.
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sito Oy:n 5.1.2015 päivätyn
moottorikelkkareittilinjauksen MK2 jatkokäsittelyn pohjaksi.
Omakotitalojen lähettyvillä (alle 50m) moottorikelkkareitin sivulle
rakennetaan puurakenteinen 2 metriä korkea meluaita, mikäli tilojen
omistajat sitä vaativat.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Paula Ahopelto jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Alpo Peltovuoma.
---------Tekn.ltk. 14.12.2016 § 127
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.1.2016 § 7 Sito Oy:n
5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK2 OunasjärviErämaakota.
Kuulutus moottorikelkkareittisuunnitelmasta ja reitinpitäjästä on
ollut 23.06 – 08.07.2016 välisen ajan Enontekiön kunnan
ilmoituspaikoilla ja osoitteessa www.enontekio.fi
ilmoitukset/kuulutukset (liite 1).
Lausunnot moottorikelkkareittisuunnitelmista pyydettiin Lapin ELYkeskuksesta, poliisilta sekä Metsähallitukselta. Maanomistajille,
joiden maa-alueiden kautta reittilinjaus kulkee, lähetettiin
tiedoksi kuulutus sekä reittiasiakirjat.
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Muistutukset oli toimitettava kirjallisena viraston aukioloaikana
viimeistään 08.07.2016 osoitteella Enontekiön kunta, Tekninen
lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Määräpäivään 8.7.2016 mennessä saapui lausunnot Lapin ELYkeskukselta sekä Lapin poliisilaitokselta. Muistutuksia saapui
kolmelta maanomistajalta. Liitteenä Sito Oy/ Pirkka Hartikaisen
laatimat koonnit lausunnoista ja muistutuksista, joihin hän on
antanut suunnittelijan vastineet (liite 2 6s).
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja):
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK2 suunnittelijan (Sito Oy)
esityksen mukaisena sekä nimeää reitin pitäjäksi Enontekiön kunnan.
Liitteenä suunnitelma-asiakirjat.
Päätös:
Paula Ahopellon jäävätessä itsensä lautakunta ei enää ollut
päätösvaltainen käsittelemään tätä pykälää.
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
-----------------

Tekn.ltk. 24.1.2017 § 5
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.1.2016 § 7 Sito Oy:n
5.1.2015 päivätyn moottorikelkkareittilinjauksen MK2 OunasjärviErämaakota.
Kuulutus moottorikelkkareittisuunnitelmasta ja reitinpitäjästä on
ollut 23.06 – 08.07.2016 välisen ajan Enontekiön kunnan
ilmoituspaikoilla ja osoitteessa www.enontekio.fi
ilmoitukset/kuulutukset. (Liite 1)
Lausunnot moottorikelkkareittisuunnitelmista pyydettiin Lapin ELYkeskuksesta, poliisilta sekä Metsähallitukselta. Maanomistajille,
joiden maa-alueiden kautta reittilinjaus kulkee, lähetettiin
tiedoksi kuulutus sekä reittiasiakirjat.
Muistutukset oli toimitettava kirjallisena viraston aukioloaikana
viimeistään 08.07.2016 osoitteella Enontekiön kunta, Tekninen
lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
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Määräpäivään 8.7.2016 mennessä saapui lausunnot Lapin ELYkeskukselta sekä Lapin poliisilaitokselta. Muistutuksia saapui
kolmelta maanomistajalta. Liitteenä Sito Oy/ Pirkka Hartikaisen
laatimat koonnit lausunnoista ja muistutuksista, joihin hän on
antanut suunnittelijan vastineet (liite 2 6s).
Ehdotus (rkm-rakennustarkastaja)
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK2 suunnittelijan (Sito Oy)
esityksen mukaisena sekä nimeää reitin pitäjäksi Enontekiön kunnan.
Liitteenä suunnitelma-asiakirjat.
1 ilmoitus/kuulutus
2 koonnit lausunnoista ja muistutuksista
samat liitteet § 4-5
Päätös:
Elli-Marja Kultima esitti että, että moottorikelkkareitti MK2
reittilinjausta ei vahvisteta vaan reittilinjaus poistetaan. Antti
Tonteri kannatti esitystä.
Antti Tonteri esitti, että MK2 reittilinjaus muutetaan kulkemaan
kiinteistön 47-401-7-22 kohdalla tämänhetkiselle, paikallisten
käyttämälle kulkukeinolle. Elli-Marja kannatti Antti Tonterin
tekemää esitystä.
Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa esitystä,
päätettiin suorittaa äänestys. Ensimmäisessä äänestyksessä
vastakkain olivat esittelijän ehdotus vastaan Elli-Marja Kultiman
esitys. Esittelijän ehdotuksen kannalla olevat sanovat ”jaa”. ElliMarja Kultiman esityksen kannalla olevat sanovat ”ei”. Suoritetussa
äänestyksessä Virpi Labba ja Alpo Peltovuoma äänestivät ”jaa”. ElliMarja Kultima ja Antti Tonteri äänestivät ”ei”.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten
päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat esittelijän ehdotus vastaan
Antti Tonterin esitys. Esittelijän ehdotuksen kannalla olevat
sanovat ”jaa”. Antti Tonterin esityksen kannalla olevat sanovat
”ei”. Suoritetussa äänestyksessä Virpi Labba ja Alpo Peltovuoma
äänestivät ”jaa”. Antti Tonteri ja Elli-Marja Kultima äänestivät
”ei”.
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Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten
päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
Todettiin, että lopulliseksi päätökseksi tuli esittelijän ehdotus.
Tekn. ltk. 18.5.2017 § 63
Teknisen lautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2017 vahvistaa
moottorikelkkareittisuunnitelman MK2 suunnittelijan Sito Oy
esityksen mukaisena sekä nimesi reitinpitäjäksi Enontekiön kunnan.
Maastoliikennelain 15§:n mukainen reittisuunnitelman hyväksyminen
sekä 14§:n mukainen reitinpitäjän nimeäminen kuulutettiin Enontekiön
kunnan nettisivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla 10.2.-24.2.2017
välisen ajan. Kuulutus julkaistiin Enontekiön Sanomat lehdessä
9.2.2017 (liitteet 1-2/§63)
Lisäksi niille kiinteistöjen omistajille, jotka olivat tehneet
muistutuksen reittisuunnitelmista, lähetettiin tiedoksi
pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksineen.
Mahdollinen oikaisuvaatimus oli toimitettava kirjallisena viraston
aukioloaikana viimeistään 24.2.2017 osoitteella Enontekiön kunta,
Tekninen lautakunta, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ
Määräpäivään mennessä saapui kolme oikaisuvaatimusta, jotka koskivat
lautakunnan 24.1.2017.

Nestori ja Maire Granqvist,
kuolinpesän oikeudenomistajat
Vaadimme tek.ltk:n 24.1.2017 5§ mukaisen MK2 reittiä koskevan
päätöksen kumoamista ja asian saattamista uudelleen käsittelyyn
vaihtoehtoisen ratkaisun löytämiseksi. Emme hyväksy ko.reitin
linjausta kiinteistömme 47-401-7-22 läpi.
Kiinteistön reunassa on tierasite K6583/5m, sekä Ounasjärven
rannassa on rasite, venevalkama 000-2011-6520, ei
moottorikelkkareittiä voi perustaa näiden rasitteiden päälle. Mikäli
ajatus on ollut perustaa reitti tierasitteen reunaan, tulee tehty
päätös mitätöidä/kumota ja käsitellä uudestaan. Tässä tapauksessa
kiinteistön reunaan tulisi kaksi rasitetta vierekkäin, ja se veisi
kohtuuttoman suuren maa-alan kiinteistöstämme (5m+6m), mitä emme
hyväksy (liite 3/§63).
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Vastine
Kiinteistötietojärjestelmään oli merkitty suunniteltuun
moottorikelkkareitin sijoituskohtaan oikaisuvaatimuksessa mainitut
rasitteet. Tämä tuli ilmi, kun ilmoitetulla rasitenumerolla
lähdettiin asiaa varmentamaan.
Aarne Kultima 17.2.2017
Aarne Kultima vaatii Kuru 7:22 oikeudenomistajana teknistä
lautakuntaa poistamaan reittilinjauksen MK2. Reitti MK2 Ounasjärven
ja maantien 950 välissä on nimenomaan suunniteltu omistamani
Mäkikuru 7:21omistamalle rasitteelle maantien ja Ounasjärven
rantaan. Katson oikeudekseni esittää vaatimuksia em. perustein.
Lisäksi Kultima katsoo, ettei moottorikelkkareittien perustamisen
tarve Erämaakodalle voi olla reittien perustamisen peruste, koska
kunnan velvoitteena ei ole perustaa ja ylläpitää
moottorikelkkareitistöä yritysten tasapuolisen kohtelun sekä
kuntalaisten ja matkailijoiden palvelujen takaamiseksi (liite
4/§63).
Vastine
Kiinteistötietojärjestelmään oli merkitty suunniteltuun
moottorikelkkareitin sijoituskohtaan oikaisuvaatimuksessa mainitut
rasitteet. Tämä tuli ilmi, kun ilmoitetulla rasitenumerolla
lähdettiin asiaa varmentamaan.

Esa Pylväs 21.2.2017
Vastustan vireillä olevaa moottorikelkkareittisuunnitelmaa, reitillä
joka tulisi kulkemaan Ounasjärveltä Ounastien laitaa TB:n
tankkauspisteeseen ja taloni liittymän yli Ounastie 69:n kohdalla.
Perusteluna oikaisuvaatimuksen laatija toteaa, että reitti on
turha eikä johda minnekään. Pääreitillä on ST1:n jakeluasema, josta
saa muitakin palveluja. Reitti kulkisi talostani n. 15metrin
etäisyydeltä, että se toisi häiriötä asumiseen. Reitin kulkiessa
kiinteistön liittymän yli, autolla kulkeminen vaikeutuisi suuresti
syntyvän polanteen takia. Jos reitti päätetään perustaa, vaatii
kiinteistönomistaja kunnan huolehtimaan liittymän puhdistamisesta.
(liite 5/§63)
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Vastine
Esa Pylvään kohdalla suunniteltu reitti tulisi kulkemaan tiealueeksi
lunastetun alueen sisällä, johon ELY-keskus on suostumuksen antanut.
Ympäristöministeriön selvityksen (Suomen ympäristö 33/2007)kohdan
5.8 ”moottorikelkkaliikenteen aiheuttamat melualueet” Meluhaittojen
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Taulukko
11. Melutason ohjearvot ulko- ja sisätiloissa (VNp 993/1992).
Asumiseen käytettävät alueet. Keskiäänitaso päivällä 55dB ja yöllä
45-50dB.(liite 6/§63)
Kohdassa 5.8.1 ”Mitatuista tuloksista arvioitu melun leviäminen”
Taulukossa 13 on esitetty kelkkojen lukumäärä, jolla 55dB
keskiäänitaso ylittyy päivällä (klo 7-22). 15m:n etäisyydellä
nopeuden ollessa 30km/h vaaditaan 1053 moottorikelkan liikennemäärä
joka ylittää 55dB:n keskiäänitason. (liite 7/§63)
Liikennemäärä reitillä ei yllä lähellekään em. lukemia.
Moottorikelkkareitin ylittäessä kiinteistöön menevän liittymän,
huolehtii kunta liittymän aukipitämisestä vaatimuksen mukaisesti.
Ehdotus: (rkm-rakennustarkastaja)
Tieoikeuden K6583/5m ollessa Teknisen lautakunnan vahvistetussa
reittilinjauksen kodassa kiinteistöllä Kuru 47-401-7-22, päättää
lautakunta kumota 24.1.2017 §5 tehdyn reittilinjauspäätöksen. (liite
8/§63)
Perustelu:
Tieoikeus ja moottorikelkkareitti eivät voi kulkea päällekkäin.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
--------------
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