
ENONTEKIÖN KUNTA   ESITYSLISTA   

Elinvoimalautakunta  23.5.2019 

 

Kokousaika 23.5.2019, klo 14 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

Saapuvilla olleet jäsenet  

Juha-Pekka Mäntyvaara  pj  (vj Matias Vieltojärvi) 

Taru Mäkitalo     I vpj  (vj Mika Heikura)   

Pentti K. Keskitalo  j (vj Kari Kotavuopio) 

Santeri Kirkkala  j (vj Elina Rousu-Karlsen) 

Ulla Keinovaara  j (vj Anni Kuusela) 

Hannu Ranta   j (vj Tytti Valkeapää) 

Piia Juuso  j (vj Elli-Maria Kultima) 

 

Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

Elli-Maria Kultima  khall. edustaja 

Janne Näkkäläjärvi  khall. vpj   

 

Muut saapuvilla olleet   

Hannu Autto   esitt./pöytäk.pitäjä 

Kimmo Lämsä   esitt./pöytäk.pitäjä  

Kalevi Keskitalo  esitt./pöytäk.pitäjä 

Riitta Peltovuoma  esitt./pöytäk.pitäjä 

Sarita Helttunen  esitt./pöytäk.pitäjä 

Arto Kantola  esitt./pöytäk.pitäjä 

  

Asiat:  70 § -  75 §   

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus  

Juha-Pekka Mäntyvaara Hannu Autto 

puheenjohtaja  esitt./pöytäk.pitäjä  

 

 

 

 

Kimmo Lämsä Sarita Helttunen 

esitt./pöytäk.pitäjä  esitt./pöytäk.pitäjä 

 

  

 

 

Kalevi Keskitalo  Riitta Peltovuoma  Arto Kantola 

esitt./pöytäk.pitäjä esitt./pöytäk.pitäjä esit./pp. 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat  

 

 

Pöytäkirja on  

nähtävänä  Enontekiön virastotalolla 30.5.2019 
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ASIALISTA 

 

70 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen 

71 § Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, 

rakennusurakan (pääurakan) urakoitsijan valinta. 

72 § Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, 

LVIA-urakan urakoitsijan valinta. 

73 § Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus, 

sähköurakana urakoitsijan valinta. 

74 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

75 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat  
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Elinv.ltk 70 § Elinvoimalautakunnan kokouksen järjestäytyminen  

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus:  

Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja elinvoimalautakunta päättää valita pöytäkir-

jantarkastajiksi kaksi lautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirja. Edelleen elinvoimalautakunta päättää hyväksyä tämän 

kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätös-

valtainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjoh-

tajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus. 

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti näh-

tävillä pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä 

kunnan virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöy-

täkirjanpitäjien ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikä-

li heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 

myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valin-

nalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen 

saakka. 
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Elinv.ltk § 71 Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosa-

lilaajennus, rakennusurakan (pääurakan) urakoitsijan valinta. 

 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. 

 

(Elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön liikuntahallin peruskor-

jauksen ja kuntosalilaajennuksen rakennusurakoitsijaksi (pääura-

koitsijaksi): ____________________, perusteluna julkisessa hankin-

tailmoituksessa ja urakkaohjelmassa ilmoitetut kelpoisuusehdot 

täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin tarjous.) 

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on päättänyt investointiohjelmassaan 2019 Hetan 

liikuntahallin peruskorjauksesta ja kuntasalilaajennuksesta. In-

vestoinnin määrärahaksi on kunnanvaltuusto kokouksessaan 8.5.2019 

§16 varannut 1 999 000€, josta opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämän avustuksen 26.4.2019 Dn:o OKM/3/628/2019 osuus on 30%, 

599 000€. Enontekiön kunnan netto-osuus investoinnista on 

1 399 300€.  

Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennuksen 

rakennusurakka-asiakirjat on julkaistu HILMA:ssa 30.4.2019 2019-

007349, urakkatarjousten jättöaika on 21.5.2019 klo. 14.00 mennes-

sä. 

 

 

 

Liitteet: 

1. Tarjousten vertailutaulukko, tuodaan kokoukseen 
2. Kansallinen hankintailmoitus 30.4.2019 2019-007349 

 

3. Asiakirja luettelo, kaupalliset asiakirjat (Rakennusurakka) 
3.1 Tarjouspyyntökirje  1.4.2019  Enontekiön kunta 

3.2 ESPD-lomake 

3.3 Tarjouslomake   

3.4 Urakkaohjelma 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

3.5 Urakkarajaliite 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 1: Puhtaudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 2: Kosteudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 
3.6 Turvallisuusasiakirja 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen 

Oy 

-Liite 1: Havat-lomake  1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

 

Tiedoksi 

Tarjouksen jättäneet 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk § 72 Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosa-

lilaajennus, LVIA-urakan urakoitsijan valinta. 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. 

 

(Elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön liikuntahallin peruskor-

jauksen ja kuntosalilaajennuksen LVIA-urakoitsijaksi: 

____________________, perusteluna julkisessa hankintailmoituksessa 

ja urakkaohjelmassa ilmoitetut kelpoisuusehdot täyttävistä tar-

jouksista hinnaltaan halvin tarjous.) 

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on päättänyt investointiohjelmassaan 2019 Hetan 

liikuntahallin peruskorjauksesta ja kuntasalilaajennuksesta. In-

vestoinnin määrärahaksi on kunnanvaltuusto kokouksessaan 8.5.2019 

§16 varannut 1 999 000€, josta opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämän avustuksen 26.4.2019 Dn:o OKM/3/628/2019 osuus on 30%, 

599 000€. Enontekiön kunnan netto-osuus investoinnista on 

1 399 300€.  

Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennuksen 

LVIA-urakka-asiakirjat on julkaistu HILMA:ssa 30.4.2019 2019-

007364, urakkatarjousten jättöaika on 21.5.2019 klo. 14.00 mennes-

sä. 

 

 

Liitteet: 

1 Tarjousten vertailutaulukko, tuodaan kokoukseen 

2 Kansallinen hankintailmoitus 30.4.2019 2019-007364 

 

3 Asiakirja luettelo, kaupalliset asiakirjat (LVIA-urakka) 

3.1 Tarjouspyyntökirje  1.4.2019  Enontekiön kunta 

3.2 ESPD-lomake 

3.3 Tarjouslomake   

3.4 Urakkaohjelma 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

3.5 Urakkarajaliite 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 1: Puhtaudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 2: Kosteudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 
3.6 Turvallisuusasiakirja 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen 

Oy 

-Liite 1: Havat-lomake  1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

 

 

Tiedoksi 

Tarjouksen jättäneet 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk § 73 Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosa-

lilaajennus, sähköurakan urakoitsijan valinta. 

 

Päätös: 

 

 

Päätösehdotus (tekninen johtaja): 

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen. 

 

(Elinvoimalautakunta valitsee Enontekiön liikuntahallin peruskor-

jauksen ja kuntosalilaajennuksen sähköurakoitsijaksi: 

____________________, perusteluna julkisessa hankintailmoituksessa 

ja urakkaohjelmassa ilmoitetut kelpoisuusehdot täyttävistä tar-

jouksista hinnaltaan halvin tarjous.) 

 

Selostus: 

Enontekiön kunta on päättänyt investointiohjelmassaan 2019 Hetan 

liikuntahallin peruskorjauksesta ja kuntasalilaajennuksesta. In-

vestoinnin määrärahaksi on kunnanvaltuusto kokouksessaan 8.5.2019 

§16 varannut 1 999 000€, josta opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämän avustuksen 26.4.2019 Dn:o OKM/3/628/2019 osuus on 30%, 

599 000€. Enontekiön kunnan netto-osuus investoinnista on 

1 399 300€.  

Enontekiön liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennuksen 

sähköurakka-asiakirjat on julkaistu HILMA:ssa 30.4.2019 2019-

007366, urakkatarjousten jättöaika on 21.5.2019 klo. 14.00 mennes-

sä. 

 

 

Liitteet: 

1 Tarjousten vertailutaulukko, tuodaan kokoukseen 

2 Kansallinen hankintailmoitus 30.4.2019 2019-007366 

 

3 Asiakirja luettelo, kaupalliset asiakirjat (Sähköurakka) 

3.1 Tarjouspyyntökirje  1.4.2019  Enontekiön kunta 

3.2 ESPD-lomake 

3.3 Tarjouslomake   

3.4 Urakkaohjelma 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

3.5 Urakkarajaliite 1.4.2019  Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 1: Puhtaudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

-Liite 2: Kosteudenhallinta 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 
3.6 Turvallisuusasiakirja 1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen 

Oy 

-Liite 1: Havat-lomake  1.4.2019 Rakennuttajatoimisto Promen Oy 

 

 

Tiedoksi 

Tarjouksen jättäneet 

Kunnanhallitus 
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Elinv.ltk 74 § Viranhaltijapäätökset ja ilmoitukset 

 

 

Päätös: 

 

 

Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, 

ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioi-

ta oteta elinvoimalautakunnan käsiteltäviksi. 

 

Tekninen johtaja 

   

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 

 

Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 

 

 

Rakennustarkastaja 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 

 

 

Vt. rehtori: 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 

 

 

Opetushallituksen päätökset: 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 

 

 

Varhaiskasvatusohjaaja: 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 
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Kehitysjohtaja: 

 

Otto-oikeuden piirissä olevat: 

 

Muut: 
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Elinv.ltk 75 § Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat 
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Elinv.ltk  OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-

teet 

 

 

  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 

§:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 135 §:n mukaan 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-

telua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 136 §).  

 

Pykälät:  

 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-

kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät:  

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen ja  

-aika  

 

  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjalli-

sen oikaisuvaatimuksen.  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

ja postiosoite.  

 

Enontekiön elinvoimalautakunta 

Ounastie 165  

99400 ENONTEKIÖ  

kirjaamo@enontekio.fi  

 

Pykälät:  

  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista (kuntalaki 138 §).  

________________________________________________ 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankinta-

lain 80–83 §:n mukaisen kirjallisen hankintaoikaisun: 

 

Pykälät:  

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

ja postiosoite: 

 

 Enontekiön elinvoimalautakunta,  

 Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ 

          kirjaamo@enontekio.fi 

Oikaisuvaati-  

muksen sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
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VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen ja valitusaika  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, fax ja sähköposti:  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  

Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU  

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  

Puhelin: 029 56 42800  

Fax: 029 56 42841  

pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus     valitusaika  

pykälät:      30 päivää 

 

Hallintovalitus     valitusaika  

pykälät:      30 päivää 

 

 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  

pykälät:     valitusaika  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun.  

 

Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

– päätös, johon haetaan muutosta  

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia  

siihen vaaditaan tehtäväksi  

– muutosvaatimuksen perusteet.  

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikun-

ta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edusta-

jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 

henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-

taa. 

  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoi-

tettava valituskirjelmä.  

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 

päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan  

alkamisen ajankohdasta.  
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Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja 

vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 

sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 

21 §:ssä säädetään.  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle  

viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-

oloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-

päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle en-

simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 

Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin väli-

tyksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 

ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1)  

nimi, osoite ja postiosoite   pykälät  

–  

 

Oikeudenkäyntimaksu  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä  

perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-

oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 

eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään  

peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen 

on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi-

reillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen (Tuomiois-

tuinmaksulaki).  

 

Pöytäkirja 

  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 

Enontekiön kunnan kirjaamosta.  

Postiosoite: Ounastie 165  

Käyntiosoite: Ounastie 165  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@enontekio.fi  

 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään  

pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 

 


