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Asialista:
64 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
65 § SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE REITTIASIASTA
66 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 KIINTEISTÖJEN
KUNNOSTUS ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN
67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116 JYPPYRÄN
KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN
VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN.
68 § POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS PARTIOMAJA, KOTARAKENNELMA,
PUOLIKOTA/LAAVU, LIITERI/VARASTO JA KUIVAKÄYMÄLÄN RAKENTAMISEEN
TSAHKALJÄRVELLE
69 § POIKKEAMISHAKEMUS RAUHALA KONESUOJAN/VARASTON LAAJENTAMISEEN
KIINTEISTÖLLE KILPISSAANA
70 § KÄSIVARREN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS JATUNIN KYLÄÄN
JATUNIN KALLIO- JA SORA-ALUEELLE
71 § KIINTEISTÖNHOIDON NOKKAMIEHEN JA KUNNAN AUTOJEN YLEISHUOLLOSTA
VASTAAVAN HENKILÖN NIMEÄMINEN
72 § KIINTEISTÖNHOITAJA KALEVI LAAKSON IRTISANOUTUMINEN
73 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN
KÄYTTÄMINEN
74 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET
75 § ILMOITUSASIAT
76 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT
77 § PÄÄTÖS MELUA JA TÄRIMÄÄ AIHEUTTAVAN TOIMINNAN ILMOITUKSESTA
78 § NATURA-TARVEHARKINNAN SEKÄ NATURA-ARVIONTIEN TEKIJÄN VALINTA
KILPISJÄRVELLE, KOHTEISIIN 1.POHJOIS-KILPISJÄRVEN ASEMAAKAAVA
2. VALTATIE 21. UUSI TIELINJAUS SEKÄ 3.TSAHKALJOEN
TULVASUOJAUS.
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Tekn.ltk. 64 § 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 Virpi Labba,
jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätettiin käsitellä ensimmäisenä § 65,70 ja77. Muuten esityslista
hyväksyttiin esitetyn mukaisena.
-------------Rakennusmestari-rakennustarkastaja poistui kokouksesta
esittelemiensä pykälien jälkeen klo 14.10
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Tekn.ltk. 65 § SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE REITTIASIASTA
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.3.2017 §77 palauttaa latuja ja
moottorikelkkauria koskevat asiat tekniselle lautakunnalle uudelleen
valmisteltavaksi. Valmistelussa tuli selvittää jäljempänä mainitut
asiat.
1.Latukilometrien määrä eri kylissä (Hetta,Kilpisjärvi,Ylikyrö)sekä
latujen hoidon vastuutahot.
Kunta on huolehtinut kaikkien reittien siltojen kunnossapidosta ja
mahdollisista puiden raivauksista
Hetan alueella latureittejä on n. 120km.
Kunnan hoidossa:
- valaistu kuntoratalatu+hiihtomaan pisto
- Pahtajärven latu
- Pyhäkeron itä- ja länsipuolen reitit
yhteensä
Ounaksen tunturiladut Oy:n hoidossa n. 74km

12km
18km
16km
46km

Kilpisjärvellä hoidettuja latureittejä n. 40km
Raattaman ladut ry:n hoidossa n.100km, joista Enontekiön puoleisella
osalla n.60km
Hetan alueella olevia kunnan hoidettavia latureittejä ajetaan
tampparilla seuraavasti:
- valaistu kuntoratalatua lokakuun alusta huhtikuun loppuun
(8kk)arkipäivin tarpeen mukaan. Jos latu kunnostetaan joka
toinen arkipäivä em.ajan, tulee siitä 88 x 12km yht. 1056km
- Pahtavaaran lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo kerran
viikossa. Kunnostusmatka yhteensä 12x18km yht. 216km
- Pyhäkeron lenkki viikosta 7 huhtikuun loppuun, ajo arkipäivisin
tarpeen mukaan. Ajokilometrit tampparilla n.35 x16km yht. 560km
EM. mukaan rinnetampparilla Prinoth T4S ajetaan latuja
n.1832km/v
Toteutumavertailussa momentilla 042321 lähiliikuntapaikat ja ladut
Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on
51900€/v
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Menokohdassa ei ole eritelty latuja erikseen, vaan siihen kuuluvat
kaikki kustannukset, jotka ovat syntyneet lähiliikuntapaikkojen
kuten jääkiekkokaukaloiden, pururatojen, leikkikenttien ja
latureittien hoidosta ja kunnossapidosta.
Oletuslaskelmana kustannukset ovat Hetan latujen kunnossapidosta
seuraavat:
Kun aikaisemmin ilmoitimme pyhäkeron lenkin työajaksi
1,5h/kertakäynti ja reitin pituus on 16km tulee työajaksi 0,094h/km
Liikuntapaikanhoitajan kokonaistuntipalkka on n.15€
Rinnetampparin omakustannushinta on n.50€/h
Tulee kilometrihinnaksi 0,094 x 65€/h = 6,11€/km
Em. laskelman mukanaan Hetan alueen latuhoitokustannukset ovat
6,11€/km x 1832km = 11200€/vuosi
Moottorikelkkaurat
Kunnan alueella moottorikelkkauria on kaikkiaan n.526 km, joista
kunnan ylläpitämiä n.345 km.
Toteutumavertailussa menokohdalla 042322 moottorikelkkareitit
Kahden edellisvuoden (2015 ja 2016)toimintakulujen keskiarvo on
11000 €/v. toteutumasta.
Kilometrikustannus on siten n.32€/km
Kalusto
Latu- ja rinnekoneena toimii rinnetamppari Prinoth T4S. Lisäksi
reittityökoneena on köytössä Lynx Jeti, Lynx 600sdi (vanha latukone
Paana, ei käytössä)
Ehdotus: Rkm -rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut selvitykset ja esittää ne
edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
-----------------Tiedoksi:
Kunnanhallitus
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Tekn.ltk. 66 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSOITUS KOHTEESTA 099065
KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS ELÄINLÄÄKÄRITALON REMONTTIIN
Tekn.ltk 18.05.2016 52 §
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.
-------------Tekn. ltk 30.5.2017 § 66
Selostus:
Toukokuun alussa ilmeni eläinlääkäritalossa sisäkatosta vesivuotoja,
tutkimuksissa ilmeni syyksi paannejään aiheuttamia vesivuotoja
peltikatteen saumoista useista kohdista. Lisäksi alkuperäinen
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:
Ltk

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).
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- Otsalautojen ja aluslaudoituksen uusimisen, lumilukkojen
rakentamiseen sekä pintamaalaus.
- Tuulenohjaimien rakentaminen sivuräystäille
Lisäksi kohteessa on ollut jatkuvasti ongelmia alkuperäisen
ilmastointikoneen kanssa, tämä on syytä uusia samalla sekä muuttaa
kanavistot yläpohjassa tarpeellisin osin jotta myös liesituuletin
saadaan omalla suoralla poistolle ulos.
Yläpohjan villoitus ja kaikki läpiviennit höyrynsulussa on syytä
tarkistaa sekä lisätä puhallusvillaa yläpohjaan 20-30cm.
Kiinteistöllä käynnin yhteydessä havaittiin lisäksi että
ullakkotilan palokatko on syytä muuttaa nykyisten määräysten
mukaiseksi, korjata piha-alueen kallistukset sekä poistaa kasvanut
puusto rakennuksen välittömästä läheisyydestä.
Kiinteistö otetaan kohteeksi mahdollisille työllistämistuetuille
jolloin suoritetaan kiinteistön ulkopuolinen maalaus, uusitaan
ulkovuorilaudoitusta tarpeellisilta osin, tarkastetaan
vesipellitykset sekä tarkistetaan ja tarpeen mukaan uusitaan
kiinteistön ulkopuolen varusteet.
Yllä olevien toimenpiteiden kustannusarvion on liitteen 1/66§
mukaisesti 53 490 € alv 0%.
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle eläinlääkäritalon remonttiin 54 000€
investointimäärärahan siirtoa kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet
(130 000 €)
Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin
aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy
investointimäärärahan, 54 000€ siirron kohteeseen Eläinlääkäritalon
remontti.
Kohteen vastuuviranomaisena toimii tekninen johtaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa
---------------Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
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Tekn.ltk. 67 § INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOHTEESTA 099116
JYPPYRÄN KAAVATIET KOHTEESEEN: KARESUVANNON KOULU / RYHMÄPÄIVÄKODIN
VAATIMAT MUUTOSTYÖT KOULUN TILOIHIN.
Selostus:
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.5.2017 §70 päättänyt siirtää
varhaiskasvatuksen toiminnot Karesuvannossa koulun tiloihin 1.8.2017
alkaen. Sivistyslautakunta on esittänyt tekniselle lautakunnalle,
että tekninen lautakunta laatii hyväksyttävät suunnitelmat,
kustannusarvion ja toteuttaa hankkeen.
Muutostyön vaatimat toimenpiteet:
- Ulkoportaan uusiminen rakennusmääräysten mukaiseksi
- portaan alle vaunutila
- portaan yläpuolisen katoksen laajennus
- kuraeteisen rakentaminen tuulikaapin tilalle
- tupakeittiön ja käytävän lattiamaton uusiminen
- WC:n laajennus ja kalustus
- siivouskomeron rakentaminen varastotilaan
- ovien muutostöitä
- keittiön välilaatoituksen uusiminen ja uusi jää/pakastekaappi
- ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin
- tarvittavat sähkö ja putkityöt
Koulupuolen muutostyöt
- Opettajain taukotilan keittiökalusteet
Liitteessä 1/67§ on pohjakuva muutostöitä koskevasta alueesta.
Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusarvio on, liitteen 2/67§
mukaisesti 36 844 €
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle Karesuvannon koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat
muutostyöt koulun tiloihin, 37 000€ investointimäärärahan siirtoa
kohteesta 099116 Jyppyrän kaavatiet (130 000 €)
Tekninen lautakunta esittää samalla kunnanhallitukselle investoinnin
aloituslupaa ehdollisena, että kunnanvaltuusto hyväksyy
investointimäärärahan, 37 000€ siirron kohteeseen Karesuvannon
koulu/ryhmäpäiväkodin vaatimat muutostyöt koulun tiloihin
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Kohteen vastuuviranomaisena toimii rakennusmestarirakennustarkastaja.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa
----------------

Tiedoksi:
Enontekiön kunnanhallitus
Sivistyslautakunta
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Tekn. ltk 68 § POIKKEAMISHAKEMUS METSÄHALLITUS PARTIOMAJA,
KOTARAKENNELMA, PUOLIKOTA/LAAVU, LIITERI/VARASTO JA KUIVAKÄYMÄLÄN
RAKENTAMISEEN TSAHKALJÄRVELLE
Tekn.ltk 18.05.2016 59 §
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.”
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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.
-------------Tekn. ltk 30.5.2017 § 68
Liitteenä 1/§68 selostus poikkeamishakemuksesta Metsähallitus ja
liitteenä 2/§68 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17.
Mahdollinen Käsivarren paliskunnan lausunto käsitellään kokouksessa
ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Liitteenä 3/§68 Käsivarren paliskunnan lausunto.
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 tai
toimenpidelupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi
30.6.2019, 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
allekirjoittajalle.
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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.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 171-174 §: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 69 § POIKKEAMISHAKEMUS RAUHALA KONESUOJAN/VARASTON
LAAJENTAMISEEN KIINTEISTÖLLE KILPISSAANA
Tekn.ltk 18.05.2016 61 §
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.
-------------Tekn. ltk 30.5.2017 § 69
Liitteenä 1/§69 selostus poikkeamishakemuksesta Kilpissafarit Hannu
Rauhala, liitteenä 2/§69 rakennuslupatilannekartta 2017-05-17,
liitteenä 3/§69 naapurin kuulemisena saatu asiakirja Ilo &
Moisander, liitteenä 4/§69 vastine asiakirjaan Ilo & Moisander.
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Mahdollinen Saamelaismuseo Siidan lausunto käsitellään kokouksessa
ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Liitteenä 5/§69 Saamelaismuseo Siidan lausunto
Tontin olemassa oleva kokonaisrakennusoikeus e-tehokkuusluvulla
ilmaistuna on n. 0,09 ja mahdollisella lisärakennusoikeudella etehokkuusluku olisi n. 0,12.
Ehdotus: Rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin
ehdoin:
- alueella voimassa olevia asemakaavamääräyksiä tulee muutoin
noudattaa
- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin
muutoin noudattaa
- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan
on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa
- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi
30.6.2019, 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
allekirjoittajalle.
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 on jo olemassa olevaa
toimintaa tukevaa lisärakentaminen parantamaan toimintaan liittyvien
koneiden ja kaluston varastointia.
Hakemuksen mukainen rakentaminen ei myöskään vaikeuta rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeamiseen esitetyllä tavalla on katsottava olevan erityiset
syyt. Näin ollen maankäyttö- ja rakennuslaissa poikkeamiselle
asetettujen edellytysten voidaan katsoa täyttyvän.
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Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 57 §, 171-174 §:t ja 187 §.
Enontekiön kunnan hallintosääntö 57 §.
Enontekiön kunnan rakennusjärjestys.
Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että tekninen lautakunta tutustui
paikan päällä kohteeseen ennen kokousta.
--------------

Tiedoksi:
Hakija
Erja Ilo
Jouko Moisander
Lapin ELY-keskus
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Tekn.ltk. 70 § KÄSIVARREN KULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS JATUNIN
KYLÄÄN JATUNIN KALLIO- JA SORA-ALUEELLE
MH-kivi Oy on jättänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen
ottamishakemuksen maa-ainesten ottamiseksi hakemukseen liittyvän
ottamissuunnitelman mukaisesti.
Ottamisalue sijaitsee Enontekiön valtionmaalla Jatunin kylässä
Jatunin kallio ja sora-alueella.
Lupahakemukseen liittyvä ottamissuunnitelma:
1. Ottamisalueen pinta-ala:
n 27 500 m2
2. Maa-ainesten ottosyvyys:
0-16m
3. Toimenpide:
soran otto
4. Ottamismäärä:
30 000 m3 ktd
5. Ottamisaika:
10 v
Kuulutus lupahakemuksesta on ollut nähtävillä Enontekiön kunnan
ilmoitustauluilla ja Enontekiön kunnan nettisivuilla 20.4 –
22.5.2017 välisenä aikana.
Naapurikiinteistön omistajille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi.
Naapurikuulemisen johdosta on tullut neljä muistutusta liitteet 14/§70.
Luvan hakija on antanut tehtyihin muistutuksiin vastineensa
21.5.2017 liite 5/§70.
Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksen johdosta lausunnon 22.5.2017
liite 6/§70.
Ehdotus Rkm-rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää, että ottamislupa myönnetään hakemuksen
ja ottamissuunnitelman mukaisesti Jatunin sora-alueelle seuraavin
ehdoin:
1. Ottaminen on suoritettava esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
ja niin, että alueen pohjaveteen ja sen esiintymiseen
kiinnitetään erityistä huomiota ja ottotyössä huomioidaan Lapin
ELY- keskuksen lausunto (suojaava maakerros pohjaveden
yläpuolella on vähintään 1 m).
2. Ottamistoiminnan on pysyttävä kaikilta osin suunnitelmakarttaan
rajatulla alueella. Ennen ottamistoiminnan alkamista on hakijan
merkittävä ottamisalue maastoon nurkkapaaluilla, jonka jälkeen
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suoritetaan ns. aloituskatselmus luvanhakijan ja luvanmyöntäjän
toimesta.
3. Alue on ottamisen edetessä ja aikana suojattava ja siistittävä
siten, että se ei aiheuta alueella liikkujille tapaturmaa tai
muuta vaaraa. Asiaton oleskelu sortumavaarallisilla alueilla
tulee estää selvästi havaittavalla tavalla.
Pintamaa, pintakasvusto (sammal yms.), puut, pensaat ja kannot
on poistettava ottoalueelta niin, ettei niitä missään vaiheessa
sekoiteta otettavaan kiviainekseen. Em. ainekset on
lajiteltava erilleen.
4. Alue on vuosittain kunkin ottokerran jälkeen siistittävä siten,
että kaikki luiskakaltevuudet ovat vähintään suunnitelmien
mukaiset, enintään 1:3:een. Kaikki maastokohdat tulee sulauttaa
toisiinsa siten, että jyrkkiä seinämiä ei pääse syntymään.
Mahdolliset ylisuuret kivet tulee peittää.
5. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen
työskentelyä, eikä öljy- ja polttoaineiden varastointia ilman
suojarakenteita. Pohjaveden pinnan taso on työn aikana
riittävästi selvitettävä. Alueelle on asennettava vähintään
yksi pohjaveden tarkkailuputki, jonka on ulotuttava vähintään
kolme (3) metriä syvimmän ottamispinnan alapuolelle.
Mikäli työn yhteydessä havaitaan pohjavesiesiintymiä, on niistä
heti ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle sekä Enontekiön
tekniselle lautakunnalle. Kaikki näkyvät pohjavesiesiintymät on
peitettävä puhtaalla maa-aineksella.
6. Mikäli alueella suoritetaan työkoneiden huoltoa, tulee siihen
varata erillinen alue, johon on laitettava riittävän paksusta
rakennusmuovista tms. kaukalo, joka täytetään pohjalta
turpeella ja pinnalta soralla. Kaukalon koko tulee olla
riittävän suuri, syvyys noin 0,5 m ja leveys niin, että
huollettavan koneen ulkopuolelle jää kaukalotilaa noin 2,0 m
joka suuntaan.
7. Ottamissuunnitelman tarkastamisesta on luvan hakijan
suoritettava seuraavat Enontekiön kunnanvaltuuston vahvistaman
taksan mukaiset maksut kunnan tilille ennen ottamistoiminnan
aloittamista. Ottamissuunnitelmassa otettavaksi esitetyn maaainesten kokonaismäärän mukaan 20 000 m3 tai sen alle
perusmaksu on 150,00 € ja 30,00 € jokaiselta alkavalta 5 000
m3:ltä, jolla 20 000 m3 ylittyy. Haettava määrä on 30 000 m3,
joten tarkastusmaksu on 210,00 €.
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8. Sen jälkeen, kun alueelta on suunnitelmassa esitetty maa-aines
kokonaan otettu, on alueella suoritettava jälkisiistimistyö
sekä maisemointi viipymättä loppuun. Jälkisiistimistyö on
tehtävä annettujen suunnitelmien ja tämän maa-aineslupapäätöksen mahdollisten ehtojen mukaisesti sekä tarkastuksessa
hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella.
Kaikkien alueitten tasaukseen tulee käyttää ainoastaan puhdasta
maa-ainesta.
Luvan voimassaoloaika on 10 vuotta ajalla 30.5.2017 – 30.5.2027
ja ottamislupa on 30 000 m3 ktd maa-ainekselle.
9. Luvan saajan on ennen ottotoiminnan aloittamista nimettävä
vastuuhenkilö, joka vastaa viranomaisille siitä, että
ottotoiminta tapahtuu myönnetyn luvan mukaisesti.
a) Vastuuhenkilö ilmoitetaan kirjallisesti luvanmyöntäjälle, ja
ilmoituksessa tulee olla vastuuhenkilön kirjallinen suostumus
kyseiseen tehtävään.
Ennen ottamistyön aloittamista vakuudeksi jälkisiistimistöistä
hakija antaa kunnalle seuraavan laskelman mukaisen vakuuden:
2,75 ha x 840,90 € + 0,02 € x 30 000 m3, yhteensä 2912,50 €.
Vakuus voi olla omavelkainen rahalaitos- tai käteisvakuus.
Vakuus palautetaan hakijalle, kun maisemointi ja jälkisiistimistyöt
on hyväksytysti suoritettu.

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
----------

Tiedoksi:
Käsivarren Kuljetus Oy
Jussi & Marko Herttula
Pentti Rytineva
Marja ja Tapio Huunonen
Tuula Pekkala
Lapin ELY-keskus
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Tekn. ltk 71 § KIINTEISTÖNHOIDON NOKKAMIEHEN JA KUNNAN AUTOJEN
YLEISHUOLLOSTA VASTAAVAN HENKILÖN NIMEÄMINEN
Selostus:
Kiinteistönhoidon kokonaishallinta vaatii että yksi
kiinteistönhoitajista toimiin ns. nokkamiehenä muille
kiinteistönhoitajille. Hänen tehtävänään on muiden tehtävien ohessa
vastata kiinteistöhoitotöiden arkipäiväisestä sujumisesta sekä
informoida esimiehiään (rakennusmestari-rakennustarkasta/tekninen
johtaja) päivittäisestä toiminnasta sekä siinä mahdollisesti
havaituista: puutteista, virheistä tai epäkohdista. Lisäksi kunnan
autojen yleishuollosta on ollut nimettynä yksi
kiinteistönhoitajista.
Ehdotus: tekninen johtaja
Tekninen lautakunta nimeää kiinteistöhoitajana toimivan Jari
Vanhapihan kiinteistönhoidon nokkamieheksi lisäksi hän vastaa kunnan
autojen yleishuollosta.
Yllämainituista tehtävistä maksettavasta korvauksesta tekee tekninen
johtaja esityksen kunnanjohtajalle henkilöstöohjeen mukaisesti.

Ennen teknisen lautakunnan kokousta, kokoontui kuntakonsernin
kiinteistöyhtiön, kehitysyhtiön sekä vesihuoltolaitoksen
toimitusjohtajat sekä tekninen johtaja ja kunnanjohtaja, aiheena
kiinteistöpalvelut kuntakonsernissa. Kokouksen tarkoituksena oli
kartoittaa kuinka kiinteistöpalvelut voitaisiin järjestää koko
kuntakonsernissa.
Kokouksen ja lautakunnan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella
tekninen johtaja muutti esitystä seuraavasti:
Muutettu ehdotus: Tekninen johtaja
Kiinteistöhoito palveluiden järjestämisen selvitystyötä jatketaan
kuntakonsernin sisällä, kuntakonsernin muiden tytäryhtiöiden kanssa
yhteistyössä.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
-------------Tiedoksi:
Jari Vanhapiha
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Tekn. ltk 72 § KIINTEISTÖNHOITAJA KALEVI LAAKSON IRTISANOUTUMINEN
Selostus:
Enontekiön kunnan pitkä-aikainen kiinteistönhoitaja Kalevi Laakso on
jättänyt tekniselle lautakunnalle 9.3.2017 päivätyn
irtisanomisilmoituksen (liite 1/72§) missä hän irtisanoutuu
1.10.2017 alkaen Enontekiön kunnan palveluksesta vanhuuseläkkeelle
siirtymisen johdosta.
Kalevi Laakso on ollut Enontekiön kunnan palveluksessa ensimmäisen
kerran 4.2.1983 alkaen.
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy irtisanoutumisen ja kiittää Kalevi
Laaksoa pitkästä palveluksesta Enontekiön kunnassa ja toivottaa
hyviä eläkevuosia.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
--------------

Tiedoksi:
Kalevi Laakso
Palkanlaskija
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Tekn. ltk 73 § KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTOOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Kiinteistönluovutusilmoitukset:
1.
Kohteet: 047-402-40-93 Kortteli 66/6 määräosa ½ rakennuksineen
Pinta-ala: 1209 m2
2.
Kohteet: 047-401-7-25 määräosa (uusi)
Pinta-ala: 6660 m2
3.
Kohteet: 047-404-53-35 Hietatieva, koko kiinteistö rakennuksineen
Pinta-ala: 3050 m2
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan
etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta
ei käytetä.
Muutettu ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan
etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta
ei käytetä.
Sekä tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunta
päättää etukäteen ettei kunta käytä etuosto-oikeutta kohteesta 47401-1-10 (Hetan kota)
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
Pykälä tarkastettiin kokouksessa
-------------Tiedoksi:
Kunnanhallitus
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Tekn. ltk 74 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA –ILMOITUKSET
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Rakennusmestari-rakennustarkastaja
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja
-ilmoitukset.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
--------------
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Tekn.ltk 75 § ILMOITUSASIAT
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:
Enontekiön kunnanhallitus
- 4.5.2017 § 154 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuostooikeuden käyttäminen
Ehdotus: Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
--------------
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Tekn. ltk 76 § LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT
- Virpi Labba ja Antti Tonteri esittivät Karesuvannon koulun
sähköistyksen tarkistamista sivistyslautakunnalle, huolena oli
talven aikana kahden loisteputkivalaisimen rungon käryäminen.
- Elli-Maria Kultima toi esille Tsahkalluoktan tien
ojanpientareiden raivauksen, lumi painaa talvella koivut
ajolinjalle ja peittää näkyvyyden.
- Elli-Maria Kultima toi esille Keinovuopioon Ruotsin puolelta
jälleen kerääntyneet jätteet ja autojen romut.
- Paula Ahopelto esitti Kilpisjärven kunnan ns. kämppien
ulkopuolen huolto- ja korjaustoimenpiteitä mm. ulkopuolen
huoltomaalaus, tarvittavien laudoituksen osien uusimisen sekä
vesikatteen uusimisen pellityksineen sekä työkoneiden
aiheuttamien räystäsvaurioiden korjauksen.
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Tekn. ltk 77 § PÄÄTÖS MELUA JA TÄRIMÄÄ AIHEUTTAVAN TOIMINNAN
ILMOITUKSESTA
Käsivarren Kuljetus Oy on tehnyt 21.5.2017 päivätyn
ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen meluilmoituksen, joka koskee
kiviaineksen murskausta Jatunin soramonttualueella.
Hakemuksenmukainen murskaustoiminta kestää korkeintaan 15 päivää.
Murskaus suoritetaan arkipäivisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana
Suunniteltu murskausaseman paikka sijaitsee Jatunin kylän
pohjoispuolella n. 450 metrin etäisyydellä lähimmästä
omakotitalosta, joka nyttemmin toimii lähinnä vapaa-ajan asuntona.
Naapurien kuuleminen suoritettiin MRL:n mukaisen maa-aineslain 13§:n
mukaisen lupahakemuksen yhteydessä. Kuuleminen on päivätty 2.5.2017
ja mahdollinen huomautus tuli jättää 16.5.2017 klo 15.00 mennessä.
Kuulemismenettely ei suoranaisesti ollut YSL 118§:n mukaisen
meluilmoituksen johdosta suoritettu, mutta kuulemisessa oli mainittu
soranotto jalostettavaksi murskaamalla. Huomautuksista päätellen
murskaustoiminta oli kuulemisissa tiedostettu.
Määräaikaan 16.5.2017 klo 15.00 mennessä saapui neljä huomautusta,
joista kolmessa vastustettiin murskaustoimintaa kyseisellä
soramonttualueella.
Herttuala 3:18
Jussi ja Marko Herttuala
Ylitornio
Hyväksyvät soranoton, mutta eivät murskaustoimintaa alueella. Mikäli
alueelle aiotaan perustaa murskausasema ja suorittaa
murskaustoimintaa, niin siinä tapauksessa vaadimme uuden
lupahakemusmenettelyn ja haittojen arvioinnin.
Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m
Lohikuoppa 3:21
Tuula Pekkala
Keminmaa
Emme hyväksy murskaustoimintaa alueella siitä aiheutuvien melu, pöly
ja tärinähaittojen vuoksi.
Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m
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Harrikoste 3:19
Pentti Rytineva
Utsjoki
Ei hyväksy soranotto ja murskausasema suunnitelmaa. Ei mainintaa
pöly ym. mahdollisista haitoista eikä haittojen ja kiinteistön
arvonlaskun korvauksista. Vastustaa kallio- ja sora-alueen
rakentamista edellä mainituin perustein.
Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.650m
Honkarinne 121:2
Marja ja Tapio Huumonen
Pori
Hyväksymme murskaimen käytön seuraavin ehdoin.
- murskain sijoitetaan montun Karesuvannon puoleiseen päähän,
jolloin loma-asunnollemme aiheutuva meluhaitta huomattavasti
vähenee.
- Jatunin puoleinen liittymä suljetaan lopullisesti niin, ettei
sitä enää käytetä koska montun tämä puoli on jo maisemoitu.
- Jatunin puoleisen liittymän käytön lopettaminen vaikuttaa myös
huomattavasti liikenneturvallisuuteen, koska se on jyrkän
mutkan kohdalla ja sijaitsee aivan loma-asuntomme
läheisyydessä.
Etäisyys suunniteltuun murskausaseman paikkaan n.500m
---------Edellä mainitut kiinteistöt toimivat vapaa-ajan asuntoina.
Ehdotus: Rkm-rakennustarkastaja
Kiviaineksen murskaus Jatunin soranottoalueella hyväksytään
seuraavin ehdoin.
1 Murskausasema sijoitetaan soramonttualueen Karesuvannon
puoleiseen päähän.
2 Murskaustoiminta suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana viikoilla
26-28 arkipäivin klo 7.00-18.00 välisenä aikana.
3 Jatunin puoleinen liittymä suljetaan, ettei sen kautta voida
liikennöidä.
4 polttoainetta sekä muita öljytuotteita on käytettävä ja
käsiteltävä niin, ettei niitä pääse maaperään, pohjaveteen eikä
pintavesiin.
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5 jätehuolto on hoidettava asiallisilla keräysvälineillä ja
jätteet on toimitettava jätehuoltoon.
6 Kivipölyn kulkeutuminen Jatunin suuntaan tulee estää.
7 Murskausasema tulee toiminnan päätyttyä viivytyksettä poistaa
soramonttualueelta.
8 Lupa on voimassa vain haettuna ajankohtana.
Perustelut
Murskauksesta syntyy erityisen häiritsevää melua, mutta se on
tilapäistä ja ajoittuessaan arkipäiviin ja päiväaikaan ei siitä
aiheutuvaa rasitusta arvioida kohtuuttomaksi.
1 Ympäristöviranomaisen tulee tietää, jos toiminta aikoihin tulee
merkittäviä muutoksia.
2 Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintaansa
liittyvistä riskeistä ja ennaltaehkäistävä mahdollista
ympäristön pilaantumiseen johtavaa tapahtumaa.
3 Jätelain 72§:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä
konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä
päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä,
maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai
eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa
vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)
Päätös:
Keskustelun jälkeen lautakunta päätti yksimielisesti, ettei
kiviaineksen murskausta voida hyväksyä, koska naapurin kuulemisia ei
oltu suoritettu YSL 118§:n mukaisesti.
------------

Tiedoksi:
Käsivarren Kuljetus Oy
Jussi & Marko Herttula
Pentti Rytineva
Marja ja Tapio Huunonen
Lapin ELY-keskus
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Tekn. ltk 78 § NATURA-TARVEHARKINNAN SEKÄ NATURA-ARVIONTIEN TEKIJÄN
VALINTA KILPISJÄRVELLE, KOHTEISIIN 1.POHJOIS-KILPISJÄRVEN
ASEMAAKAAVA 2. VALTATIE 21. UUSI TIELINJAUS SEKÄ 3.TSAHKALJOEN
TULVASUOJAUS.
Selostus:
Enontekiön kunnassa on Kilpisjärven alueella Natura-tarveharkinnan
ja/tai Natura-arviointia vaativia kohteita käynnissä: 1. PohjoisKilpisjärven asemakaava, 2. Valtatie 21. uusi tielinjaus sekä 3.
Tsahkaljoen tulvasuojaus.
Alla olevan mukainen tarjouspyyntö lähetettiin neljälle tarjoajalle
joista kaikki jättivät tarjouksen määrä-aikaan mennessä.
ENONTEKIÖN KUNTA
TARJOUSPYYNTÖ NATURA-ARVIOINNEISTA 2017
12.4.2017

1.

TAUSTATIETOA

1.1

Päätökset

Enontekiön kunta laati 2009-2011 asemakaavan Kilpijärven pohjoispään
taajaan rakennetulle alueelle. Enontekiön valtuusto hyväksyi
asemakaavan 20.5.2011 § 14.
Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen
3.7.2012.
Enontekiön kunnan valitettua HO:n päätöksestä korkein hallinto-oikeus
päätti pitää Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen voimassa
päätöksellä 19.6.2014
1.2

Materiaali

Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoituksen Natura-arviointi:
- liite 1,
Saananjuuren 20.5.2011 hyväksytty asemakaava
- liite 2,
Saananjuuren asemakaavan selostus,

sisältää Natura-arvioinnin tiivistelmän
Natura-arvioinnin 3.3.2010 (salainen laki
621/1999) saa pyydettäessä
- liite 3,
Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 3.7.2012
- liite 4,
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 19.6.2014
- liite 5,
Pohjoi-Kilpisjärven asemakaavaluonnos 1.11.2016
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Kohde 2, Valtatie 21:n uusi linjaus Muotkatakka:
- liite 6,
Vt21 Muotkatakka linjausvaihtoehdot
- liite 7
vaihtoehtojen vertailu
Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelu:
- liite 8,
Tsahkaljoen tulvasuojeluhankkeen alustava
suunnitelma
2.

TARJOUSPYYNTÖ

Enontekiön kunta pyytää tarjoustanne:
Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus
- Tarjous Natura-arvioinnista
Kohde 2, Valtatie 21:n uusilinjaus vaihtoehtojen 1A tai 1B mukaisena,
tarkastelu n. 0,5 km kaistalta
- Tarjous Natura-tarveharkinnan tekemisestä
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan
harkinnan tuloksena tarpeelliseksi
Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelun toteuttaminen
- Tarjous Natura-tarveharkinnasta
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan
harkinnan tuloksena tarpeelliseksi
Tarjous pyydetään jokaisesta kohteesta erillisenä kokonaishintana.
Jos tarjoaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voi jättää
kokonaishintatarjouksen käsittäen kaikki kohteet. Hankinta ei ylitä
EU:n kynnysarvoa.
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa
28.04.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Enontekiön
kunta, Tekninen toimisto, Ounastie 165, 99400
Enontekiö,
Kuoreen tunnus ”Kilpisjärven
Natura tarjous”. Tarjous on
oltava voimassa kaksi
kuukautta.
Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjouksista.
Yhteyshenkilöt:
Kimmo Lämsä
Tekninen johtaja
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Seitap Oy
Ainonkatu 1
96200 Rovaniemi
0400-391468
tapani.honkanen@seitap.inet.fi

Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 1/78§. Jätetyt tarjoukset
olivat kokonaishinnaltaan seuraavat:
-

T1
T2
T3
T4

Ahma Ympäristö Oy
Pöyry Oy
Ramboll Oy
SITO Oy

28
14
12
24

831,50€
500€
500€
000€

Tarjouspyynnön liitteet käydään lävitse kokouksessa.
Ehdotus: Tekninen johtaja
Enontekiön tekninen lautakunta valitsee seuraavien tarjouspyynnön
mukaisten Natura-arviontien ja Natura-tarveharkintojen:
Kohde 1, Pohjois-Kilpisjärven asemakaavoitus
- Tarjous Natura-arvioinnista
Kohde 2, Valtatie 21:n uusilinjaus vaihtoehtojen 1A tai 1B mukaisena,
tarkastelu n. 0,5 km kaistalta
- Tarjous Natura-tarveharkinnan tekemisestä
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan
harkinnan tuloksena tarpeelliseksi
Kohde 3, Tsahkaljoen tulvasuojelun toteuttaminen
- Tarjous Natura-tarveharkinnasta
- Tarjous Natura-arvioinnista, joka tehdään jos se todetaan
harkinnan tuloksena tarpeelliseksi
Tekijäksi Ramboll Oy:n kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen
perusteella.
Päätös:
Ehdotuksen mukaan
--------------
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Tiedoksi:
Tarjoajat:
Ahma Ympäristö Oy
Pöyry Oy
Ramboll Oy
SITO Oy
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