
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  1. 

Elinvoimalautakunta 

 

Kokousaika Perjantai 30.6.2017 klo 15.00 – 16.57 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

 

Saapuvilla Juha-Pekka Mäntyvaara  pj   

olleet jäsenet Taru Mäkitalo     I  vpj   

Pentti K. Keskitalo  j 

Santeri Kirkkala  j 

Ulla Keinovaara  j 

Hannu Ranta   j 

Piia Juuso  j 

 

  Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

Sari Keskitalo khall. pj   

 

 

Muut saapuvilla 

olleet  Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  

Mauri Kivelä  esitt./pöytäk.pitäjä 

Säde Hautamäki esitt./pöytäk.pitäjä

  

 

 

Asiat:  1 § - 11 §   

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Juha-Pekka Mäntyvaara Kimmo Lämsä 

puheenjohtaja  esitt./pöytäk.pitäjä  

 

 

 

Taru Mäkitalo   Mauri Kivelä  

puheenjohtaja § 10  esitt./pöytäk.pitäjä 

  

 

  

 

    

    

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  

 

 

  Ulla Keinovaara  Hannu Ranta 

 

 

Pöytäkirja on ____/____2017 

nähtävänä  Enontekiön virastotalolla  

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta 30.6.2017 2 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

 

ASIALISTA 

 

1 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

 

2 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan alaisille viranhalti-

joille/Infrastruktuurin toimiala 

 

3 § Oikaisuvaatimus / Auli Karhunen 

 

4 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

 

5 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

 

6 § Ilmoitusasiat 

 

7 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  

 

8 § Poikkeamishakemus / Dobiasch Eija ja Stefan 

 

9 § Poikkeamishakemus / Vasara Nils-Matti 

 

10 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen 1.8.2017–30.6.2019 

11 § Sivistyslautakunnan 91 § kirjoitusvirheen korjaaminen 
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Elinv.ltk 1 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

 

 

Päätös 

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi.  

Hannu Ranta esitti, että pykälää 10 ei käsitellä, koska esityslista on 

toimitettu liian myöhään lautakunnan jäsenille. Esitystä ei kannatettu. 

Edelleen elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjes-

tyksen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Hannu Ranta. 

Santeri Kirkkala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

15.04. 

Säde Hautamäki esitti, että käsiteltäisiin lisäpykälä 11 sivistyslauta-

kunnan 29.5.2017 § 91 kirjoitusvirheen korjausasia. 

 

Päätösehdotus  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi lautakun-

nan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen elinvoimalauta-

kunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastota-

lolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Elinv.ltk 2 § Päätösvallan siirtäminen elinvoimalautakunnan alaisille 

viranhaltijoille/Infrastruktuurin toimiala 

 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

  

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

 

Elinvoimalautakunta päättää siirtää uuden hallintosäännön perusteel-

la, sen lisäksi mitä uudessa hallintosäännössä määrätään, infra-

struktuurin toimialan päätösvaltaa tekniselle johtajalle, rakennus-

tarkastajalle ja rakennusmestari-rakennustarkastajalle seuraavasti:  

 

 Tekninen johtaja: 

 

1. Tekee päätökset kiireellisesti suoritettavista korjaustöistä, 
jotka edellyttävät vahinkojen estämistä tai toimintojen turvaa-

mista 

2. Tekee kunnan puolesta kaukolämmön liittymissopimuksia koskevat 
päätökset sekä päättää em. käyttömaksujen määräämisestä lauta-

kunnan antamien ohjeiden mukaisesti 

3. Tekee kunnan puolesta ajoneuvojen ja kiinteistöjen polttoaine-
sopimukset 

4. Päättää kunnan omistamien kiinteistöjen sähköliittymä- ja säh-
köntoimitussopimusten hyväksymisestä 

5. Toimii vastaavana työnjohtajana valvomissaan kohteissa 
6. Tekee välttämättömiksi katsottavat muutokset hyväksyttyihin uu-

disrakennus- ja korjaussuunnitelmiin lautakunnan antamien oh-

jeiden perusteella 

7. Vastaa yleis- ja asemakaavojen ja kaavan muutosten, luonnosten 
ja kaavaehdotusten laatimisesta ja Maankäyttö- ja Rakennuslain 

mukaisesta käsittelystä ml. valmisteluvaiheen tiedottaminen. 

8. Päättää yleis- ja asemakaavojen ja kaavan muutosten MRL 62§ ja 
MRL 65§:n mukaisesta tiedottamisesta 

9. Hakee kunnan edun mukaiset lunastus- ja kiinteistötoimitukset 
sekä edustaa niissä kuntaa 

10. Määrää maankäyttösopimuksen mukaisen sopimuskorvauksen perimi-
sestä huomioiden kunnanhallituksen antamat perintää koskevat 

ohjeet 

11. Päättää Maankäyttö- ja Rakennuslain 7 §:n tarkoittamasta kaa-
voituskatsauksesta 

12. Päättää infrastruktuuri toimialan alaisen irtaimen omaisuuden 
poistamisesta, käytöstä sekä myymisestä. 

13. Pitää MRL 97§:n mukaista julkista luetteloa kunnan antamista 
rakentamiskehotuksista 

14. Päättää luvan myöntämisestä kunnan omistaman maan käyttöön ti-
lapäistä tieyhteyttä varten 

15. Päättää johtoalueen käyttöoikeussopimuksista silloin, kun kysy-
myksessä on kunnan omistaman maan käytöstä sähkö-, tele- tai 

vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen. 

16. Päättää maanmittaustoimitusten hakemisesta sekä allekirjoittaa 
maanmittaustoimitusten hakemukset 

17. Päättää kartta-aineiston käyttöoikeuksien myöntämisestä 
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18. Antaa oikeuden liikennemerkkien, johtojen, kilpien ym. laittei-
den sijoittamiseen kunnan omistamiin rakennuksiin ja alueisiin 

19. Valmistelee kuntaa koskevien kiinteistöjen kauppakirjat 
20. Toimii kunnan pidettävänä olevien lentopaikkojen päällikkönä 
21. Muut työnantajan määräämä tehtävät 

 

Rakennustarkastaja 

 

1. Mikäli rakennustarkastajalle kuuluvia tehtäviä hoitamassa ei ole 
virassa olevaa rakennustarkastajaa, hoitaa tehtäviä rakennusmes-

tari-rakennustarkastaja  

2. Ratkaisee asiat jotka koskevat: 
 

- Rakennus-, toimenpide- ja purkulupaa sekä maisematyönlupaa 
- tilapäisen rakennuksen rakennuslupaa  
- vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksymis-

tä ja päättää hyväksymisen peruuttamisesta 

- MRL:n 143:n tarkoittaman luvan tai hyväksynnän voimassaolon 
pidentämisestä  

- suorittaa MRL:n mukaisen katualueen haltuunottokatselmuksen 
- antaa kunnan lausunnon naapurikuntien rakennusjärjestyksistä 
- tekee MRA:n nojalla rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluviin 

valvontatehtäviin liittyvät päätökset       

- päättää vähäisistä poikkeamisista rakennuslupa-asian yhteydes-
sä (MRL 175 §) 

- antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen 
ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MRL 144 §)  

- päättää rakennuttajavalvonnasta, asiantuntijatarkastuksesta ja 
ulkopuolisen tarkastuksen suorittamisesta (MRL 151 §) 

 

3. Päättää jätevesien johtamisluvan myöntämisestä haja-
asutusalueella ympäristösuojeluviranhaltijan lausunnon perus-

teella. 

4. Ratkaisee lautakunnalle Maankäyttö- ja Rakennuslain nojalla kuu-
luvia valvontatehtäviä koskevat asiat 

5. Tekee naapuruussuhdelain mukaisia katselmuksia koskevat päätök-
set 

6. Myöntää luvan vesilain mukaisissa tapauksissa, jotka liittyvät 
rakennustarkastajan myöntämiin rakennuslupiin. 

7. Antaa sijoituspaikkalupia koskevat lausunnot 
8. Valmistelee lautakunnalle poikkeamislupa hakemuksista 
9. Päättää MRL:n 145 §:n mukaisten tarkastus ja valvontamaksujen 

määräämisestä kunnan valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti 

10. Vastaa toimeensa kuuluvien menokohteiden käyttötaloudesta kun-

nanvaltuuston määrittelemän budjetin mukaisesti 

11. Vastaa kaavateiden ylläpidosta 

12. Tekee MRL 95 §:n mukaisen katualueen haltuunottokatselmuksen 

13. Toimii tielautakunnan sihteerinä 

14. Päättää haja-asutusalueiden osoitekarttaan merkittävistä uu-

sista tien nimistä 

15. Päättää liikenneohjauslaitteen sijoittamisesta ja sijoituslu-

van antamisesta yksityistielle 

16. Muut työnantajan määräämä tehtävät 
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Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

 

1. Toimii kunnan ympäristöviranomaisena sekä päättää ympäristövi-
ranomaiselle säädetyistä tehtävistä pois lukien laissa erikseen 

lautakunnalle määrätyt tehtävät. 

 

Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö: 

 

- Ympäristönsuojelulaki 
- Vesilaki 
- Vesihuoltolaki 
- Vesiliikennelaki 
- Maastoliikennelaki 
- Jätelaki 
- Laki ajoneuvojen siirtämisestä 
- Nitraattiasetus 
- Maa-aineslaki 

 

2. Vastaa ylläkuuluvista valistuksista ja koulutuksista 
3. Valmistelee ympäristöluvat ja valvoo ne 
4. Jätehuollon ja ympäristömelun yleinen valvonta, esim. roskaa-

misasiat 

5. Vastaa vesien-, ilman- ja luonnonsuojelusta sekä ympäristön ti-
lan seurannasta 

6. Vastaa korjausneuvonnasta 
7. Vastaa kiinteistöpalveluiden toiminnasta ja taloudesta sekä 

toimii kiinteistönhoitajien lähimpänä esimiehenä 

8. Toimii vastaavana työnjohtajana valvomissaan kohteissa 
9. Vastaa ulkoilu- ja moottorikelkkareittien ylläpidosta ja uusien 

valmistelusta 

10. Vastaa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämi-
sestä, annetun lain mukaisesta viranomaistoiminnasta 

11. Antaa karjasuojien vesiensuojelusta koskevat lausunnot perus-
korjaus- ja uudisrakennuskohteissa, sekä valvoo annetut lausun-

not 

12. Hyväksyy asetuksen mukaiset poikkeamisilmoituksen karjalannan 
varastointitilan tilavuudesta 

13. Valmistelee ja esittelee asuntojen korjaus-, energia- ja terve-
yshaitta-avustuksista annetun lain mukaiset avustukset 

14. Tarkastaa kiinteistöjen antamat jätehuoltoilmoitukset ja tekee 
niiden johdosta päätökset ja antaa tarpeelliset ehdot, kun asia 

on kiireellinen 

15. Vastaa perusparannuslainoja, aravalainoja ja korjausavustuksia 
koskevista asioista. Hyväksyy aravalainojen mukaisten enintään 

2 asuntoa käsittävien hankkeiden rakennus- ja perusparannus-

suunnitelmat, kustannusarviot sekä vahvistaa hankinta-arvot, 

myöntää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta 

tulevat avustukset ja niihin liittyvien töiden ennakkoaloitus-

luvat 

16. Antaa määräykset erityisen häiritsevää melua tuottavan tilapäi-
sen toiminnan aiheuttamien haittojen välttämiseksi 

17. Vastaa toimeensa kuuluvien menokohteiden käyttötaloudesta kun-
nanvaltuuston määrittelemän budjetin mukaisesti 

18. Valmistelee lautakunnalle maa-aineslupa hakemukset  



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta 30.6.2017 7 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

19. Huolehtii maa-aineslain mukaisista tarkastuksista ja katselmuk-
sista sekä päättää kiireellisissä tapauksissa maa- aineslain 15 

§:n mukaisesta ottamisen keskeyttämisestä. 

20. Päättää maa-ainesten otosta perittävästä vuotuisesta valvonta-
maksusta valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti 

22. Muut työnantajan määräämä tehtävät 

 

 

Selostus: 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2017 §31 päättänyt 

Enontekiön kunnan uudesta hallintosäännöstä, mikä astuu voimaan 

1.6.2017 alkaen.  

 

Kuntalaki 91 §  

 

”Toimivallan siirtäminen  

Valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille 

toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimi-

valtaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on täs-

sä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä. 

Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toi-

mivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää 

edelleen. 

Toimivalta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon 

käyttämistä, voidaan siirtää vain toimielimelle.” 

Hallintosääntö 22 § 

 

”Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta 

 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on vastata toimialansa lainsäädännön 

mukaisesti, kunnanhallituksen alaisuudessa ja lautakunnan roolin mu-

kaisesti elinvoimaprosessista.  

 

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kuvata elinvoimapalvelut prosessi. 

Prosessi tuottaa tai järjestää seuraavat palvelut 

- kunnan elinvoiman kehittämisestä ja kuntamarkkinoinnista   

- opetuksesta, varhaiskasvatuksesta  

- kunnan rakentamisesta, kiinteistöpalveluista, kunnallisteknii-

kasta, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelusta ja kaavoituk-

sesta, ympäristönhoidosta, yleisistä alueista, kunnalle kuulu-

vista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kauko-

lämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta 

ja ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mu-

kaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä. 

 

Elinvoimalautakunta päättää talousarvion puitteissa yleisten lauta-

kunnille kuuluvien tehtävien lisäksi niistä asioista, jotka lauta-

kunnan toimialaa koskevassa lainsäädännössä on annettu kunnan tehtä-

väksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole lainsäädännössä ja hallin-

tosäännössä osoitettu kunnanhallitukselle tai –valtuustolle. 
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Lautakunta päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhal-

tijoille toimialansa mukaisissa tehtävissä.” 

 

Hallintosääntö 24  

”Toimielin ja viranomainen voi siirtää sille tässä hallintosäännössä 

määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 

edelleen. Toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää, jos se on lainsää-

dännössä määritelty erikseen jonkin tietyn viranomaisen käytettäväk-

si.”  

 

 

 

Tiedoksi 

Tekninen johtaja  

Rakennustarkastaja 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 3 § Oikaisuvaatimus / Auli Karhunen  

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (rakennustarkastaja) 

Tekninen lautakunta päättää kumota rakennustarkastajan 6.2.2017 § 2 mu-

kaisen rakennuslupapäätöksen, koska rakennuslupa on myönnetty voimassa 

olevan ranta-asemakaavan vastaisena. 

 

Selostus  

Lupakäsittely: 

- Rakennuslupahakemus saapunut rakennusvalvontaan päiväyksellä 

3.1.2017. 

- Naapureille ilmoitus rakennuslupahakemuksesta päiväyksellä 

3.1.2017, johon mahdollinen huomautus tuli toimittaa viimeistään 

19.1.2017. 

- Naapurin huomautus/ Auli Karhunen saapui 18.1.2017.  

- Rakennushankkeeseen ryhtyvän/ Pasi Pääkkölä vastine saapui 

6.2.2017. 

- Rakennustarkastaja Eino Mäkelän tekemä rakennuslupapäätös päivämää-

rällä 6.2.2017 § 2. 

- Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 2017-0002/ Auli Karhunen 

saapui 16.2.2017. 

- Yllä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ottanut oikaisuvaatimuksessaan kantaa seu-

raaviin asioihin: 

1. Rakennuspaikka sijoittuu ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusalan 
ulkopuolelle. 

2. Rakennuslupa on annettu lomarakennukselle, jossa on 1½ kerrosta, 
vaikka ranta-asemakaavassa sallitaan vain 1 –kerroksiset rakennuk-

set. 

3. Rakennusoikeuden myöntämisessä on poikettu ranta-asemakaavan määrä-
yksistä sekä lomarakennuksen sijainnin että sen korkeuden osalta. 

4. Rakennuslupa on myönnetty hankkeelle, joka on alueella olevan kaa-
van vastainen. 

5. Vanhan loma-asunnon purkamisen edellyttämää purkamistyön järjestä-
mistä ja purkamisjätteiden käsittelyä koskeva selvittämisvaatimus. 

 

Rakennustarkastaja on vaihtunut huhti-toukokuu 2017 vaihteessa. 

 

Rakennustarkastaja Mauri Kivelän ja rakennushankkeeseen ryhtyvän edusta-

jan Antti Kelottijärvi kanssa sovittiin puhelimitse 15.6.2017, että asian 

selvittämiseksi pidetään rakennushankepaikalla katselmus 21.6.2017 klo 13 

ja katselmus ilmoitetaan myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle/ Pasi Pääk-

kölä ja oikaisuvaatimuksen tehneelle/ Auli Karhunen (toimitettiin tieto 

sähköpostitse).  
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Katselmuksessa olivat paikalla Pasi Pääkkölä (rakennushankkeeseen ryhty-

vä), Antti Kelottijärvi (vastaava työnjohtaja) ja Mauri Kivelä (rakennus-

tarkastaja): 

- todettiin, että kohteessa on suoritettuna maanrakennustöitä raken-

nuslupapäätöksen mukaisen asemapiirroksen osoittamalla rakennuksen 

alueella 

- todettiin, että rakennuslupapäätöksen mukainen sijainti on ranta-

asemakaavan vastainen, koska sijainti on rakennusalan ulkopuolella 

- todettiin, että rakennustarkastaja tulee esittämään lautakunnalle 

rakennusluvan 2017-0002 kumoamista ranta-asemakaavan vastaisena 

- sovittiin, että Antti Kelottijärvi laatii uuden asemapiirroksen 

ranta-asemakaavan mukaisena ja toimittaa rakennushankkeeseen ryhty-

vän puolesta uuden rakennuslupahakemuksen rakennusvalvonnan käsit-

telyyn (ranta-asemakaavan mukaisena) 

- sovittiin, että rakennushankkeeseen ryhtyvän mahdollisen maaraken-

nustyön lisäkustannusten osalta rakennustarkastaja toimittaa tiedon 

tekniselle johtajalle. 

 

 

 

Liitteet: 

1 Auli Karhusen huomautus rakennuslupahakemukseen 

2 Auli Karhusen oikaisuvaatimus rakennuslupapäätökseen 2017-0002 

3 Pasi Pääkkölän vastine   

4 Ylikyrön ranta-asemakaava rakennuspaikan kohdalta ja määräykset 

 

 

 

 

 

Tiedoksi 

Auli Karhunen 

Pasi Pääkkölä 
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Elinv.ltk 4 § Kiinteistönluovutusilmoitukset/kunnan etuosto-oikeuden 

käyttäminen 

 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja) 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-

oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä 
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Elinv.ltk 5 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Päätösehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -

ilmoitukset 

 

 

 

 

Rakennustarkastaja 

- rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta 1.6-30.6.2017 

- Mh-Kivi Oy:n 15.2.2017 §14 saaman maa-ainesluvan peruuttaminen 

- Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevasta 

ilmoituksesta 

 

 

 

Varhaiskasvatusohjaaja 

-Päiväkoti Riekon määräaikaiseen tehtävään on valittu Pirjo Leppäjärvi 

ajalle 7.8.2017-31.7.2018 
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Elinv.ltk 6 § Ilmoitusasiat 

 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

 

 

Tiedoksi: 

 

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 

- Päätös talvihoidotta jätettävistä maanteistä 

 

Ahma Ympäristö Oy 

- Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailu vuonna 2016 

 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätös 

- Enontekiön teknisen lautakunnan päätöksestä 12.1.2016 § 3 
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Elinv.ltk 7 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 

Päätös 

Elinvoimalautakunta päätti antaa lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 

valmisteltavaksi. 

 

Hannu Ranta: Hallintosäännön tiedoksi saaminen lautakunnalle. 

Taru Mäkitalo: Sivistysjohtajaa ei ole enää, joten kuka päättää asioista, 

jotka tulevat lautakunnan käsittelyyn. 

Pentti K. Keskitalo: Kansallispuiston uudelleen nimeäminen, jotta Ounas-

tunturin nimi tulisi mukaan. 

Ulla Keinovaara: Kylien järvien hoito ja niiden vesien tarkkailu kalakan-

tojen osalla. 

Pentti K. Keskitalo: Kelkkareittiasia Ounasjoella. 
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Elinv.ltk 8 § Poikkeamishakemus / Dobiasch Eija ja Stefan 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

Ehdotus: (rakennustarkastaja)  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin eh-

doin:  

- alueella voimassa olevia ranta-asemakaavamääräyksiä tulee muutoin 

noudattaa 

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin muutoin 

noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on 

saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 30.7.2019, 

jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haet-

tava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamispäätös 

tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asi-

assa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 

muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai 

sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle alle-

kirjoittajalle. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukainen ra-

kentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä 

myöskään aiheuta haittaa kaavoitukselle tai vaikeuta alueiden käy-

tön muuta järjestämistä viitaten rakennustarkastajan lausuntoon. 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Eija Dobiasch ja Stefan Dobiasch ovat jättäneet poikkeamishakemuksen ra-

kennushankkeestaan rakennuspaikalle Sirkanmaan ranta-asemakaava-alueella. 

 

Kylä   Suonttajärvi 

Tila   SILTAHARJU  

Kiinteistötunnus  047-406–0006-0014 

Kaavoitustilanne  Sirkanmaan ranta-asemakaava 

Kielto   MRL 135 § 

Pinta-ala   6918,0 m
2 
 

Haettava kerrosala  84,0+28,0+12,0 k-m
2
 

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

 

Liitteenä 1/§8 rakennustarkastajan lausunto 
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Liitteenä 2/§8 asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja rakennus-

lupatilannekartta.   

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §, 135 §, 171 - 174 §:t ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 22 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 9 § Poikkeamishakemus / Vasara Nils-Matti 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. 

Kimmo Lämsä poistui jäävinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

ajaksi. 

 

Ehdotus: (rakennustarkastaja)  

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan seuraa-

vin ehdoin:  

- maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä tai muuta näihin verrat-

tavaa toimenpidettä rakentamistoimenpiteen yhteydessä ei ole 

sallittua muuta kuin vain rakennusten vaatimilta aloiltaan 

- rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee soveltuviltaan osin 

muutoin noudattaa  

- ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä haki-

jan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa 

- määrätään poikkeamispäätöksen voimassaolon määräajaksi 

30.7.2019, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa raken-

nuslupaa on haettava  

- poikkeamispäätös toimitetaan hakijalle ja elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskukselle  

- merkitään tiedoksi, että kunnan on toimitettava poikkeamis-

päätös 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 ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Perustelu: 

- Tekninen lautakunta katsoo, että poikkeamishakemuksen mukai-

nen rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen eikä vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä 

viitaten rakennustarkastajan lausuntoon. 

 

 

 

Selostus hankkeesta: 

Nils Vasara on jättänyt poikkeamishakemuksen rakennushankkeestaan 

rakennuspaikalle Peerajärven alueella. 

 

Kylä   Kelottijärvi 

Tila   PEERA  

Kiinteistötunnus  047-402-0025-0000 

Kaavoitustilanne  Ei kaavaa 

Kielto   MRL 135 § 

Pinta-ala   40 000,0 m
2 
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Haettava kerrosala 9,0 + 17,7 + 64,0 + 17,5 + 20,8 + 20,8 

+ 20,8 + 20,8 k-m
2
  

Kerrosluku  1 

Hallintaperuste  Oma   

Tulvavaara Ei ole  

 

Liitteenä 1/§9 rakennustarkastajan lausunto 

Liitteenä 2/§9 asemapiirros, kiinteistörekisterin karttaote ja ra-

kennuslupatilannekartta.   

 

 

Sovelletut oikeusohjeet: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 14 §, 72 §, 133 §, 135 §, 171 - 

174 §:t ja 187 §.  

- Enontekiön kunnan hallintosääntö 22 §. 

- Enontekiön kunnan rakennusjärjestys. 

- Enontekiön kunnan rakennusvalvontataksa. 

 

 

Tiedoksi: 

Hakija 

Lapin ELY-keskus 
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Elinv.ltk 10 § Koulukuljetusten tarjousten hyväksyminen 1.8.2017–

30.6.2019 

 

Päätös  

Ehdotuksen mukaan. 

Elinvoimalautakunnalle toimitetaan vertailu toteutuneista koulukuljetus-

kustannuksista vuosilta 2007–2016. 

Puheenjohtaja Juha-Pekka Mäntyvaara ja jäsen Pentti K. Keskitalo jääväsi-

vät itsensä kokouksesta tämän pykälän osalta ja poistuivat kokouksesta 

klo 16:26. Säde Hautamäki poistui kokouksesta klo 16:26. 

Kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Taru Mäkitalo. 

 

Päätösehdotus (varapuheenjohtaja) 

Elinvoimalautakunta hyväksyy hinnaltaan halvimmat oppilaskuljetustarjouk-

set joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla ajalle 1.8.2017 – 

30.6.2019 (+ mahdollinen optio yhdeksi vuodeksi) kohteille 1, 2, 3, 4A, 

4B, 5A, 5B, 5C,6, 7(1-3), 8(1-3) seuraavasti: 

 

Reitti    Liikennöitsijä 

Kohde 1 Peltovuoman koulukuljetukset  Eila Keskitalo 

 

Kohde 2 Karesuvannon koulun kuljetukset Vikkuriin  

          Juhani Kotavuopio ja  

     Petter Kotavuopio 

 

Kohde 3 Karesuvannon koulun kuljetukset Kuttaseen   

      Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

Kohde 4 4A Aamukuljetus Vikkuri-Karesuvanto  Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

4B Aamukuljetus Karesuvanto-Palojoensuu-  

  Muotkajärvi-Hetta     

      Liikennöinti Onni Palo 

Oy 

   

Kohde 5 5A Iltapäiväkuljetus Karesuvanto-Vikkuri   

      Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

  5B Iltapäiväkuljetus Hetta-Muotkajärvi-  

  Palojoensuu-Karesuvanto 

     Liikennöinti Onni Palo 

Oy 

 

5C Ensimmäinen iltapäiväkuljetus Hetasta    

Palojoensuuhun    

     Liikennöinti Onni Palo 

Oy 
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Kohde 6  Hetan koulun aamukulj. Vuontisjärvestä –   Taksipalvelu Paavo 

Palo 

  Paljasseläntie 431 

 

Kohde 7 Hetan koulukuljetukset Näkkälän suuntaan 

1) Aamukuljetus   Inga Leppäjärvi 

 

2) 1. iltapäiväkuljetus Leppäjärvelle Inga Leppäjärvi 

   1. iltapäiväkuljetus Näkkälään 

 

3) 2. iltapäiväkuljetus Leppäjärvelle Inga Leppäjärvi 

   2. iltapäiväkuljetus Palojärvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Näkkälään 

 

Kohde 8 1) Hetta – Vuontisjärvi – Peltovuoma  Kultiman Liikenne Ky 

  iltap.kuljetus 

 

2) Hetta – Peltovuoma – Nunnanen iltap.           

  kuljetus    Kultiman Liikenne Ky 

 

3) Yhteiskuljetus itäkyliin   

Kohteen 8 Yhteiskuljetukseen itäkyliin ei saatu tarjousta. Ky-

seistä kuljetusta tarvitaan muutaman kerran kouluvuoden aikana 

niissä tilanteissa kun koulussa on normaalista lukujärjestyk-

sestä poikkeava päivä ja kaikilla oppilailla koulu päättyy sa-

manaikaisesti. Mikäli kaikki oppilaat ovat kyseisenä päivänä 

koulussa, ei normaalikoulupäivien 20-paikkaisen auton kapasi-

teetti riitä. Elinvoimalautakunta valtuuttaa koulutoimen jär-

jestämään kuljetuksen näissä tilanteissa tapauskohtaisesti jär-

kevällä tavalla. 

 

 

Selostus 

Enontekiön kunta on kilpailuttanut kaikki koulukuljetuksensa kahdeksi 

vuodeksi. 

 

Tarjouskilpailu koskee Enontekiön kunnan koululaiskuljetusten hoitamista 

joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2017 – 30.6.2019 ja lisäk-

si optio enintään yhdestä lisävuodesta.   

 

Enontekiön kunnassa kuljetuksiin, mukaan lukien oppilaskuljetukset, liit-

tyvistä kilpailutuksista vastaa Enontekiön Kehitys Oy. Kilpailutettavat 

kohteet sovitaan etukäteen koulutoimen kanssa. Asianosaisen lautakunnan 

tulee hyväksyä tarjouskilpailun voittaneet liikennöitsijät. 

 

Enontekiön koulukuljetukset ovat EU:n kynnysarvon ylittävä hankinta. 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), lakia 

ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioonottamisesta julki-

sissa hankinnoissa (1509/2011) sekä tilaajavastuulakia (Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 

1233/2006). 

Tarjouskilpailussa käytettiin avointa hankintamenettelyä. 

 

Hankintailmoitus kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty kauppa- 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp1126384


ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Elinvoimalautakunta 30.6.2017 21 

Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

ja teollisuusministeriön HILMA-ilmoituskanavaan 

(http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/); hankintailmoitus 8.5.2017 

2017/S 089-174789 sekä korjausilmoitus 9.6.2017 2017/S 109-219968 

Korjausilmoitus sisälsi muutokset Enontekiön kunnan koululaiskuljetuksen 

kohteissa numero 4 Aamukuljetukset Vikkuri-Karesuvanto-Palojoensuu-

Muotkajärvi-Hetta ja numero 5 Iltapäiväkuljetukset Vikkuri-Karesuvanto-

Palojoensuu-Muotkajärvi-Hetta. 

Molemmat kuljetukset jaettiin kahdeksi kuljetukseksi eli 4A Aamukuljetus 

Vikkuri-Karesuvanto -kuljetukseksi ja 4B Aamukuljetus Karesuvanto-

Palojoensuu-Muotkajärvi-Hetta -kuljetukseksi sekä 5A Iltapäiväkuljetus 

Vikkuri-Karesuvanto -kuljetukseksi ja 5B Iltapäiväkuljetus Karesuvanto-

Palojoensuu-Muotkajärvi-Hetta –kuljetukseksi. 5C Ensimmäinen iltapäivä-

kuljetus Hetasta Palojoensuuhun 

säilyi ennallaan. 

 

Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitettiin kunnan kotisivuilla 

www.enontekio.fi sekä henkilökohtaisilla kirjeillä ja sähköpostiviesteil-

lä enontekiöläisille liikennöitsijöille. 

 

Enontekiön Kehitys Oy:n laatiman yhteenvetoraportin mukaan edullisimman 

tarjouksen ovat tehneet seuraavat kuljettajat eri kohteisiin: 

 

Reitti    Liikennöitsijä 

Kohde 1 Peltovuoman koulukuljetukset  Eila Keskitalo 

 

Kohde 2 Karesuvannon koulun kuljetukset Vikkuriin  

          Juhani Kotavuopio ja  

     Petter Kotavuopio 

 

Kohde 3 Karesuvannon koulun kuljetukset Kuttaseen   

      Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

Kohde 4 4A Aamukuljetus Vikkuri-Karesuvanto  Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

4B Aamukuljetus Karesuvanto-Palojoensuu-  

  Muotkajärvi-Hetta     

      Liikennöinti Onni Palo 

Oy 

   

Kohde 5 5A Iltapäiväkuljetus Karesuvanto-Vikkuri   

      Juhani Kotavuopio ja  

      Petter Kotavuopio 

 

  5B Iltapäiväkuljetus Hetta-Muotkajärvi-  

  Palojoensuu-Karesuvanto 

     Liikennöinti Onni Palo 

Oy 

 

5C Ensimmäinen iltapäiväkuljetus Hetasta    

Palojoensuuhun    

     Liikennöinti Onni Palo 

Oy 

 

http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/
http://www.enontekio.fi/
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Kohde 6  Hetan koulun aamukulj. Vuontisjärvestä –   Taksipalvelu Paavo 

Palo 

  Paljasseläntie 431 

 

Kohde 7 Hetan koulukuljetukset Näkkälän suuntaan 

1) Aamukuljetus   Inga Leppäjärvi 

 

2) 1. iltapäiväkuljetus Leppäjärvelle Inga Leppäjärvi 

   1. iltapäiväkuljetus Näkkälään 

 

3) 2. iltapäiväkuljetus Leppäjärvelle Inga Leppäjärvi 

   2. iltapäiväkuljetus Palojärvelle 

   2. iltapäiväkuljetus Näkkälään 

 

Kohde 8 1) Hetta – Vuontisjärvi – Peltovuoma  Kultiman Liikenne Ky 

  iltap.kuljetus 

 

2) Hetta – Peltovuoma – Nunnanen iltap.           

  kuljetus    Kultiman Liikenne Ky 

 

3) Yhteiskuljetus itäkyliin  Ei saatua tarjousta. 

 

Kohteen 8 Yhteiskuljetukseen itäkyliin ei saatu tarjousta. Kyseistä kul-

jetusta tarvitaan muutaman kerran kouluvuoden aikana niissä tilanteissa 

kun koulussa on normaalista lukujärjestyksestä poikkeava päivä ja kaikil-

la oppilailla koulu päättyy samanaikaisesti. Mikäli kaikki oppilaat ovat 

kyseisenä päivänä koulussa, ei normaalikoulupäivien 20-paikkaisen auton 

kapasiteetti riitä. Nämä lukumäärältään vähäiset tilanteet voidaan jär-

jestää tapauskohtaisesti koulutoimessa. 

 

Tarjousasiakirjat ja tarjouspyyntö ovat nähtävillä kokouksessa. 

 

Liite 

Tarjouspyyntö (nähtävillä kokouksessa) 

Tarjouksen avauspöytäkirja 

Tarjousvertailu (julkinen ostopalvelusopimuksen allekirjoittamisen jäl-

keen) 

 

Tiedoksi  

Liikennöitsijät  

Laila Nikunlassi  

Riitta Peltovuoma 

Enontekiön Kehitys Oy 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

____  ____   ____  

pj    pkt    pkt   Enontekiöllä ____/____ ___________ 

Elinv.ltk 11 § Sivistyslautakunnan 91 § kirjoitusvirheen korjaaminen 

 

Päätös  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (puheenjohtaja) 

Elinvoimalautakunta hyväksyy kirjoitusvirheen korjauksen Sivistys-

lautakunnan 91 §, jossa vuosi 2019 muutetaan vuodeksi 2018. 

 

Selostus 

Sivistyslautakunnan päätöksessä § 91 on kirjoitusvirhe. Päätökses-

sä lukee: ”Sivistyslautakunta valitsee päiväkoti Riekkoon saamen-

kielisen lastenhoitajan tehtävään ajalle 1.8.2017 – 31.7.2019 yli-

oppilas, sairaanhoitaja-opiskelija Kiia Näkkälän. 

 

Määräaikaisuuden peruste on puuttuva hakuilmoituksessa vaadittu 

kelpoisuus. 

 

Palkkaus KVTES:in ja aikaisemman työsopimuksen mukaisesti. 

Tehtävässä ei noudateta koeaikaa eikä vaadita rikosrekisteriotet-

ta, koska valittu on hoitanut tehtävää joulukuusta 2016 alkaen ja 

on tehtävässä edelleen.” 

 

Oikea ajankohta on 1.8.2017 – 31.7.2018.  Hakuilmoituksessa päivä-

määrä on ollut oikein.  Valitulta on saatu suostumus muutokseen.  

Muutos perustuu hallintolain 51 – 52 §. 

 

 

 

 

 

 


