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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 17.03.2020 § 31
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 5.3.-11.3.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
5.3.-11.3.2020
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Yhdyskuntainsinöörin toimi
121/01.01.01/2017
Teknlk 17.03.2020 § 32
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 19 päättänyt julistaa haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.
Toimi on laitettu julkisesti haettavaksi 25.2.2020 - 16.3.2020 väliselle
ajalle Kuntarekryyn, TE-palvelujen sivuille, Kittilän kunnan nettisivuille sekä lehti-ilmoituksella Insinööri-lehteen.
Yhdyskuntainsinöörin vastuualueita ovat liikenneväylät, puisto ja
yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Pääasiallisena tehtävänä on
katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri
toimii myös kunnan reittivastaavana. Kelpoisuusvaatimuksena on
vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto
(AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 5 kpl, joista kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä oli 4 kpl.
Hakijayhteenveto oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kutsua yhdyskuntainsinöörin työhaastatteluun:
Huitula Anssi, Kangas Pentti, Kauranen Ville ja Ruusu-Viitanen Leena.
Päätös:
Puheenjohtaja Marita Toivanen tiedusteli tekninen johtaja Lauri Kurulalta, onko hän esteellinen esittelemään kyseistä pykälää. Lauri
Kurula ilmoitti, ettei ole esteellinen.
Puheenjohtaja Marita Toivanen esitti, että tekninen johtaja Lauri Kurula on esittelijänä esteellinen hallintolain 28 § 1 mom 7 kohta perusteella, tekemänsä tutkintapyynnön johdosta.
Lauri Kurula poistui kokouksesta hänen esteellisyytensä käsittelyn
ajaksi (hallintolaki 29 §).
Puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että lautakunnan tulee varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu sekä huolehtia luottamusmiesten oikeusturvasta.
Outi Marttila esitti, että Lauri Kurula ei ole esteellinen esittelemään
asiaa perustuen Suomen Kuntaliitolta 10/2018 tulleeseen lausuntoon Sanna Ylinampalle, hänen sitä sieltä kysyessään.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koska lautakunta ei ole esittelijän esteellisyydestä yksimielinen,
asiasta äänestetään.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät "JAA".
Ne jotka kannattavat Outi Marttilan esitystä, äänestävät "EI".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni.
Jaa-ääniä antoivat Hettula, Toivanen ja Uusisalmi. Ei-ääniä antoivat
Marttila ja Ovaskainen. Tyhjää äänesti Jauhojärvi.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen, että Lauri Kurula on
esittelijänä esteellinen. Pykälä pitää tuoda seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen esteettömän esittelijän valmistelemana.
Outi Marttila jätti eriävän mielipiteen, perustuen Outi Marttilan pohjaesitykseen.
Ahti Ovaskainen jätti eriävän mielipiteen, perustuen Outi Marttilan
pohjaesitykseen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palvelutalo Metsolan palveluasuntojen käyttösähkön sisällyttäminen huoneiston
vuokraan
90/10.04.02/2020
Teknlk 17.03.2020 § 33
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Palvelutalo Metsolassa peritään tällä hetkellä vuokria seuraavasti:


asunnot 1-18: vuokra sekä asukkaalla oma sähkösopimus ja
huoneistoissa mittarit



asunnot 19-23: vuokra, johon ei ole sisällytetty sähkön osuutta
eikä huoneistossa ole mittaria eli asukkaalla ei omaa sähkösopimusta

Vuokrien osalta asukkaat eivät ole tasavertaisessa asemassa. Huoneistoissa asuu vaihtelevasti joko 1 tai 2 ihmistä ja asukkaat vaihtuvat useasti ja usein myös kesken kuukauden. Tällä hetkellä sähkösopimusten kanssa mm. hoitohenkilökunta joutuu tekemään asukkaiden vaihtuvuuden ja hoitoisuuden vuoksi ylimääräistä työtä.
Oheismateriaalina vuosikulutusarvioon perustuva huoneistokohtainen laskelma.
Tekninen johtaja:
Vuokranmääritystä muutetaan niin, että vuokra sisältää sähkön. Liitteenä laskelma, jossa sähkön osuudeksi tulisi 0,79 €/m²/kk. Tämä lisättäisiin kaikkiin huoneistoihin (1-23). Tällöin asukkaiden omat sähkösopimukset lakkaisivat. Vuokrat tarkistetaan vuosittain nykyisen
käytännön mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen jatkohakemus
418/11.03.09/2014
Teknlk 17.03.2020 § 34
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen lopputuloksena kunnat ja
pelastuslaitos saavat kokonaisvaltaisen suunnitelmakokonaisuuden
tulvariskien vähentämiseksi. Hankkeen lopputulosten keskeisenä sisältönä ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti mm. paikkakuntakohtaiset riskikohteiden tunnistamisen ja suojelemisen toimenpiteet (mm. toimintakortit), vastuuorganisaatioiden toimintarakenteen
selkeyttäminen (mm. vastuumatriisi), kuntien ja alueen materiaaliresurssien selvittäminen sekä kuntakohtaisten erityistarpeiden tarkentaminen. Lisäksi yhtenä pääkokonaisuutena valmistellaan pelastuslaitokselle operatiivinen ja käytännönläheinen toimintasuunnitelma,
joka sisältää toimenpiteitä mm. valmiuden noston, johtamisen, viestinnän sekä kenttätoiminnan suhteen. Tämä hyödyttää myös kuntia
yleisen tulvantorjuntavalmiuden parantuessa oleellisesti.
Hankkeen alustavan sisältöluonnoksen työvaiheista kesken/mahdolliselle jatkokaudelle tulevat osittain jäämään seuraavat kohdat:


joidenkin toimintakorttien viimeistely (valokuvia, vastuuhenkilöiden
yhteystietoja ym. tarkennuksia)tilapäisten tulvasuojelurakenteiden
hankinta- ja käyttösuunnitelman hankintaosioon liittyviä päätöksiä
tulee tarkentaa tulevaisuudessa tehtävien hankintojen osalta
suunnitelman viimeistelyä varten



joitakin tarkennuksia eri toimijoiden, vastuiden ja tehtävien osalta
sekä toimintasuunnitelmassa että yleisesti



aineistojen dokumentointia, erinäisiä haastatteluja sekä hankkeen
tulosten jakamisen/säilyttämisen toteutuksen jatkokehittely



RoiTulva19 –harjoituksessa havaittujen kehitysesitysten huomioiminen suunnitelmissa
 viestintämatriisin kehittäminen
 tilannekuvan jakamisen kehittäminen

Pöytäkirjan tarkastajat:



hankkeen suunnitelmien organisaatiokohtainen koulutus ja jalkautuminen kunnissa, pelastuslaitoksella ja muilla tulviin liittyvillä toimijoilla



olemassa olevan tulvakaluston inventointi ja käyttökelpoisuuden
tarkistus (tilapäinen tulvasuojamateriaali)



toimintaohjeet nopeasti kehittyvässä jääpatotilanteessa
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suunnittelijan osallistuminen kevään 2020 tulvakauden kohonneen tulvariskien tilannekuvan ylläpitoon ja mahdolliseen johtoryhmätyöskentelyn tukemiseen
 Lapin ELY-keskuksen tulvatiedote 25.2.2020

Hankkeelle 1. vaiheelle on jo myönnetty jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Hankkeen viemistä ylimääräiselle jatkokaudelle (6 kk) perustellaan hankkeen puolesta yllä mainittujen työvaiheiden loppuun saattamisella, sekä mahdollisuudella valmistella /päivittää kuntakohtaiset
tulvantorjuntasuunnitelmat. Tälle on hankkeen osalta ilmennyt selvää tarvetta, ja positiivista suhtautumista hankkeen jatkamiselle on
ollut havaittavissa. Hankkeen kohdekuntien tulee sitoutua omalta
osaltaan hankkeen jatkamiseen. Kuntien saama keskeinen hyöty
hankkeen jatkamisesta liittyisi mainittujen suunnitelmien toteuttamiseen ja sitä kautta parantuneeseen kuntakohtaiseen tulvantorjuntavalmiuteen.
Lopullinen hankehakemus määräytyy mukana olevien kuntien sekä
tarvittavien suunnittelutehtävin mukaan. Mikäli hanke toteutuu täysimääräisenä, säilyy kuntakohtainen rahoitusosuus samansuuruisena
eli noin 2500 €/kunta
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta
osallistuu jatkohankkeeseen mikäli pääosa mukana olleista kunnista
lähtee mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
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Koulukeskuksen keittiön käyttö Kittilän VPK:n nuorten kesäleirillä
83/02.07/2020
Teknlk 17.03.2020 § 35
(Lisätietoja: ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Kittilässä järjestetään palokuntanuorten leiri ajanjaksolla
5.-11.7.2020. Kittilän VPK / SPEK pyytää saada käyttää
koulukeskuksen keittiötä leirikeittiönään 5-11.7.2020 välisenä
aikana.
Pääemäntänä toimii ravintopalvelun vakituinen työntekijä Mari Hekkala joka on varsinaisesta työstään tuolloin vuosilomalla. Aterioihin
tarvittavat elintarvikkeet leiriorganisaatio tilaisi kunnalta maksua vastaan.
Leirille on tulossa n. 300 henkilöä ympäri Suomea.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää antaa koulukeskuksen keittiön Suomen
pelastusalan keskusjärjestölle (SPEK) käyttöön 5.-11.7.2020
välisenä aikana. Pääemäntänä tulee olemaan ravintopalvelun
työntekijä Mari Hekkala omalla ajallaan, elintarvikkeet laskutetaan
käytön mukaan, keittiö tulee olla käytön jälkeen puhtaudeltaan alkua
vastaavassa tasossa ja ennen käyttöön ottoa tulee SPEK :n
toimittaa vastuuvakuutus kuntaan mahdollisia vahinkoja varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
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Aloite / Sisäilma-asiaa kaikille pohdittavaksi
57/10.03.02/2018
Teknlk 17.03.2020 § 36
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kittilän kuntaa on 16.3.2018 toimitettu aloite sisäilmaongelmista.
Aloite oheismateriaalina.
Aloitteessa on ehdotettu, että ongelmalliset koulu- ja varhaiskasvatuksen tilat rakennetaan tai remontoidaan kerralla kuntoon. Aloitteessa on esitetty, että jatkossa kiinteistöjen tutkimusten, kuntotutkimusten raportit ja korjausten tiedot tallennetaan Kittilän kunnan
verkkosivuille julkisesti nähtäville. Tällä toiminnalla vältyttäisiin turhilta spekuloinneilta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa aloitteen tekijälle seuraavaa:
 sisäilmatyöryhmä on valmistellut 6.9.2019 "Toimintamalli sisäilmaongelmien hallinnassa", tekninen lautakunta käsitteli toimintamallin 31.10.2019 § 105 ja kunnanhallitus hyväksyi sen 12.11.2019 §
335.
 sisäilmatyöryhmän muistiot ovat uuden toimintamallin mukaan julkisia
 rakennusten korjaustöiden valmisteluissa on käytetty sisäilma-asiantuntijaa selvittämään tutkimuksin korjaustöiden suunnittelun apuna
 mm. kesällä 2019 hankittiin nopeutetulla aikataululla väistötilaksi
ns. pihakoulu sivistystoimen tilatoiveiden mukaisena
 ilmanvaihdon ym. LVIA-tekniikan asiantuntemukseen on saatu
täydennystä huoltomestarin toimen täyttymisen osalla loppuvuodesta 2019, päätös IV-asentajan valinnasta on myös tehty
 koulukeskuksen tulevista tarpeista on laadittu ensimmäinen tarveselvitys, jonka pohjalta on laadittu alustava kustannusarvio
 lukiorakennuksen sisäilmaongelmiin liittyvä korjaustyö on pääosin
toteutettu 2019.
 Lukkarin kouluun on myönnetty purkulupa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 37
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Valtuustoaloite, ruokahuollon liukuva budjetti
188/02.02/2016
Teknlk 17.03.2020 § 37
(Lisätiedot: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
27.3.2017 viiden kunnanvaltuutetun tekemän aloitteen selvityksestä
”mahdollisuuden ottaa ruokahuollossaan käyttöön n. liukuvan budjetin menettely, jossa ruoka-ainehankintoihin määrättäisiin budjetti,
jonka voi ylittää 15 %:lla, mikäli elintarvikkeet tai raaka-aineet hankitaan kotikunnasta tai lähialueelta, siten että kunnan aterioista suurempi osa valmistetaan ns. lähiruokana”.
Kittilän kunta kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen
elintarvikkeista. Lapin keskussairaalan hankintarenkaan elintarvikkeiden uusi kilpailutus on v. 2020, mihin Kittilän kunta on sitoutunut.
Hankintarenkaan ulkopuolelta voimme hankkia poroa, kalaa (siika,
ahven ja hauki), perunat, juurekset, vihannekset ja marjat sekä leipä
ja leipomotuotteet (lähiruokaa).
Vuodelle 2020 on tehty hankintasopimukset Levi Food Oy:n kanssa
poronlihasta (Kittilä), Jokiniemi Erkki ja Marjatta kanssa kala- ja kalatuotteista (Sodankylä) sekä leipä- ja leipomotuotteista Lapin leipomo
Oy:n kanssa (Rovaniemi). Nämä hankinnat on kilpailutettu v. 2019.
Talousarviota laadittaessa elintarvikkeisiin varataan tietty summa.
Tämä elintarvikkeisiin varattu raha sisältää myös lähiruuan. Elintarvikemäärärahat vaikuttavat myytyjen aterioiden hintaan, joita valmistamme mm. sosiaali- ja terveystoimelle sekä koulutoimelle.
Hankintoja ohjaa hankintalaki, hankintastrategia, hankintaohje ja
pienhankintaohje.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi esittää aloitteen tehneille edellä kerrotun tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 38
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Valtuustoaloite Valtatie 5 jatkamisesta
Teknlk 17.03.2020 § 38
(LIsätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Aki Nevalainen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 13.12.2017 päivätyn valtuustoaloitteen siitä, että kunta ryhtyy
pikaisesti neuvottelemaan Tielaitoksen kanssa Valtatie nro 5 jatkamisesta Sodankylästä Kittilän ja Enontekiön kautta Kautakeinoon
Norjaan. Näin saataisiin valtatiet E4 ja E5 yhdistettyä yleiseurooppalaiseen E45 valtatiehen. Valtatie 4 liikenne on jo kasvanut maksimiinsa, eikä sitä voida enää lisätä. samalla ratkaistaisiin myös maakunnan poikittaisliikenteen ongelmat.
Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet luokitellaan valtateiksi, kantateiksi, seututeiksi tai yhdysteiksi.
Sodankylä- Kittilä- Sirkka väli on kantatie, Sirkka- Köngäs on seututie, Tepasto- Raattama väli on yhdystie, Raattama- Enontekiö väli
on seututie ja väli Enontekiö-Palojärvi- Norjan raja on kantatie.
Pohjois-lapin maakuntakaavan ehdotuksessa kantatie Sodankylästä
Kittilään on korotettu valtatieksi. Tunturi-Lapin maakuntakaavan
tarkistus on saadun tiedon mukaan käynnistymässä ensi vuoden
lopulla.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi vaikuttaa kaikilla tasoilla siihen, että tieluokitus Kittilästä pohjoiseen
suuntautuvilla tieosuuksilla nostetaan nykyisestä ylemmälle tasolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 39
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Valtuustoaloite kaivoksen purkuputken sijoittamisesta
72/11.03.03/2017
Teknlk 17.03.2020 § 39
(Lisätietoja: Piippa Wäli p. 040-8479552)
Eino Holckin 27.3.2017 tekemän valtuustoaloitteen mukaan Kittilän
kunnan tulisi aloittaa neuvottelut Suurkuusikon kultakaivoksen omistavan Agnico Eagle Finland Oy -kaivoyhtiön kanssa kaivoksen jätevesien purkuputken uudelleen suunnittelusta. Aloitteen mukaan pitäisi tutkia tarkemmin Kaivoksen suunnitteluvaiheessa mukana ollut
vaihtoehto suunnata kaivoksen jätevesien purkuputki kaivokselta
itään päin, niin että vedet purkaisivat isojen vuomille. Vuomat suodattaisivat veden ennen joutumista vesistöön.
Pintavalutuskenttinä käytettävät suot ja niiden eliöyhteisö muuttuu
huomattavasti, kun niille johdetaan kaivosten purkuvesiä. Kaivosten
purkuvesistä pintavalutuskenttiin pidättyvät haittaa-aineet voivat pintavalutuskentän käytöstä poistamisen jälkeen aiheuttaa sen, että
alueen maa-aineksia ja turvetta joudutaan käsittelemään pilaantuneina maina. Siten pintavalutuskenttien sijainti tulee valita erittäin
huolellisesti sellaisilta rajatuilta paikoilta, missä ei ole luonnonsuojelullisia esteitä (suojelualueita tai suojeltujen lajien esiintymiä) ja jotka
pystytään poistamaan käytöstä hallitusti ja turvallisesti.
Kittilän Suurkuusikon kaivoksen itäpuolella olevat suoalueet ovat
suojelualueita (FI1300605 Loukisen latvasuot SAC/SPA Natura-alue) ja lisäksi alueella on muita Luonnonsuojelulain (1996/1096)
mukaisia kohteita ja näin näiden alueiden muuttaminen jätevesiä
johtamalla ei tule kysymykseen. Näin luonnonsuojelulliset syyt estävät Kittilän Suurkuusikon kaivoksen jätevesien purkamisen näille
vuomille. Kittilän Suurkuusikon kultakaivoksen omistaman Agnico
Eagle Finland Oy:n teettämässä Ympäristövaikutuksen arviointiselostuksessa ”Rikastamon syötemäärän sekä NP rikastushiekan varastointikapasiteetin kasvattaminen Kittilän kultakaivoksella” (marraskuu 2016, Pöyry Oy) liitteen 1 osiossa ”Tarkastelu käsiteltyjen jätevesien vaihtoehtoisista purkupaikoista Kittilän kultakaivoksella”
(11.7.2016, Pöyry Oy) on vertailtu eri vaihtoehtoja purkuputken linjaukselle ja kaivoksen jätevesien purkupaikalle. Tarkastelluista purkupaikkavaihtoehdoista viisi yhdeksästä sijaitsijat kaivokselta katsottuna idässä Kitisen vesistössä. Näistä viidestä vaihtoehdosta pienemmissä sivujoissa sijaitsevat eivät soveltuneet tarkastelun mukaan purkupaikoiksi liian vähäisten vesimäärien vuoksi. Kitisen pääuomassa sijaitsevat purkupaikkavaihtoehdot puolestaan olivat etäisyydeltään niin kaukana, ettei niiden rakentaminen ole tarkoituksenmukaista.
Kittilän kunta ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on
Agnico Eagle Finland Oy:n Suurkuusikon kultakaivoksen toimintakaPöytäkirjan tarkastajat:
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pasiteetin kasvattamista ja purkuputkea koskevia lupahakemuksista
ja niiden täydennyksistä antamissaan lausunnoissa edellyttänyt, että
kaivokselta purettavat jätevedet tulee puhdistaa perusteellisesti ja
ne tulee purkaa niin isoon vesistöön, että ympäristövaikutukset vastaanottavassa vesistössä jäävät hyväksyttävälle tasolle. Näissä lausunnoissa on otettu kantaa sen puolesta, että Ounasjoen pääuoma
olisi kultakaivosta lähin tällainen vesistö.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa edellä kerrotun aloitteen tekijälle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta
360/11.01/2012
Teknlk 17.03.2020 § 40
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Risto Similän oheisen 27.3.2017 tekemän valtuustoaloitteen mukaan Kittilän kunnan tulisi olla vahvasti esillä vaatimuksissa missä
Kemijoen vesistön voimalaitosten aiheuttamat vahingot korjataan
Lapin ELY-keskuksen esittämällä tavalla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) tutkijoiden mukaan Kemijoen voimayhtiöille asetettujen kalatalousvelvoitteiden tulisi nykytiedon valossa olla 7-kertaisia nykyisiin, aikanaan määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin nähden. Lapin ELY-keskus vaatii voimayhtiöitä
saattamaan velvoitteet ajan tasalle sekä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin.
Lapin Ely-keskus kalatalousviranomaisena on tehnyt 17.3.2017 (päivitetty 22.3.2019) vesilain 3 luvun 22 §:n mukaisen hakemuksen
AVI:iin koskien Kemijoen Isohaaran, Taivalkosken, Valajaskosken,
Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista
(tiivistelmä hakemuksesta liitteenä).
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää osaltaan kannattaa kalatalousviranomaisen vaatimusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttamisesta vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta. Tavoitteena palauttaa kalateiden
avulla lohen ja meritaimenen luontainen lisääntyminen Ounasjokeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Elyn aviin lähettämän avustushakemuksen tiivistelmä
kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta
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Valtuustoaloite, Kantatie 79 leväntäminen Rauhalan kylän kohdalla
225/10.03.01/2017
Teknlk 17.03.2020 § 41
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Ahti Ovaskainen ja seitsemämän muuta kunnanvaltuutettua on valtuustoaloitteessaan ehdottanut, että kantatien numero 79 piennarta
levennetään Rauhalan kylän kohdalla 2,5 kilometrin matkalla n. 0,7
m tien molemmin puolin.
Perusteluina aloitteessa todetaan, että tiellä kävelevät ja pyöräilevät
kaikenikäiset kyläläiset sekä lisääntyvässä määrin myös matkailijat,
jotka yöpyvät kylän matkailuyrityksissä tai vaeltavat Hetta-Ylläs -reitillä. Koska tiessä ei ole piennarta, kävely ja pyöräily tiellä on vaarallista etenkin nuoremmille ja iäkkäimille kyläläisille.
Sora- ja puutavaraliikenne on vilkasta, mikä lisää vaaratilanteita
Rauhalan kohdalla. Levennykset tien molemmilla puolilla tekisivät
kevyen liikenteen turvalliseksi kaikille.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää lähettää aloitteen Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueelle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ahti Ovaskainen ilmoitti olevansa esteellinen koska oli aloitteen
tekijänä.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä
281/05.02.07/2017
Teknlk 17.03.2020 § 42
Pekka Kenttälä ja kahdeksan muuta valtuutettua on tehnyt
13.12.2017 valtuustoaloitteen ikäihmisten aurauspalvelujen järjestämisestä maksuttomana yli 75- vuotiaille.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaikkien yli 75-vuotiaiden yksin
tai iäkkään puolison tai muun henkilön kanssa omakotitalossa asuvien ikäihmisten aurauspalvelu sekä piha-alueen liukkauden esto
järjestetään kunnan järjestämänä maksuttomana palveluna. Valtuustoaloite ja sen perusteet oheismateriaalina.
Kunnanvaltuusto on 24.6.2019 § 31 hyväksynyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Valtuuston päätöksen mukaan sosiaalisin perustein myönnettävät avustukset käsittelee ja päättää sosiaali- ja terveyslautakunta ja määräraha näiden avustusten myöntämiseen varataan sosiaali-ja terveystoimen talousarvioon. Auraaminen kunnan järjestämänä on myös avustuksen antamista.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää todeta valtuustoaloitteen tekijöille, että
yksityistielain 84 § mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle
tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat
ajantasaiset niin kuin 50 § edellytetään.
Muilta osin lautakunta päättää siirtää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi koska valtuustoaloitteessa on kyse sosiaalisin perustein myönnettävistä avustuksista .
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
185/10.03.01/2010
Teknlk 17.03.2020 § 43
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lasse Lompolo on tehnyt valtuustoaloitteen tievalaistuksesta Lompolon kylään noin 2 kilometrin matkalle.
Perusteluina aloitteessa esitetään, että se edistäisi nuorison ja ikäihmisten turvallisempaa liikkumista valaistulla kylätiellä.
Toteutuneita kylien tievaloja valtion omistamien ja hoidettavien
maanteiden varteen on aikaisemmin toteuttanut valtio yksin tai valtio, kunta ja kyläyhdistys yhdessä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi tiedustella Ely-keskuksen liikennevastuualueelta, olisiko heillä perusteita toteuttaa yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa Lompolon kylään
tievalot.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite tulvatorjunnasta
354/11.03.09/2012
Teknlk 17.03.2020 § 44
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Viisi kunnanvaltuutettua on tehnyt valtuustoaloitteen 25.4.2016 tulvavallien korvaamisesta tulva-altailla. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Kittilän kunta ryhtyy aloitteellisesti selvittämään tulva-altaiden rakentamista siten, että tutkitaan, ketkä hanketta olisivat kiinnostuneita toteuttamaan ja millä ehdoin. Samoin on tutkittava, mitä
rajoituksia Ounasjoen suojelulaki asettaa hankkeelle, ja olisiko tulva-altaita rakennettavissa siten, ettei häiritä asutusta.
Aloite oheisen liitteenä.
Tapani Rantajääskö on samasta asiasta, eli tulvavallien korvaamisesta tulva-altailla, tehnyt aloitteen 24.5.2010 § 36. Kunnanhallitus
on käsitellyt aloitteen 11.9.2012 § 246. Kunnanhallituksen käsittelyssä viitataan myös kunnanhallituksen päätöksen 24.6.2008 § 387
kohdalla käsiteltyä lausuntoa Kemi- Ounasjoki työryhmän väliraportista koskien tulvariskihallintaa.
Kunnanhallituksen 11.9.2012 § 246 päätöksen selostusosassa on
kerrottu Lapin ympäristökeskuksen alustavasta selvityksestä, jonka
mukaan ympärivuotisten altaiden kustannusarvio jo tuolloin oli 36
milj.€, vastaavasti kustannusarvio tulva-altaille, jotka lasketaan tulvan jälkeen tyhjäksi, oli 30 milj. €.
Tulvavallit ja tulva-altaat eivät ole toistensa sulkevia siitä syystä, että
tulva-altaiden rakentaminen veisi todennäköisesti vuosikymmeniä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää todeta asian käsitellyn jo kunnanhallituksessa 11.9.2012 § 246. Mitään
uutta aloitteessa aikaisempaan ei ole tuotu esiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite kelkkareitistä Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi-Molkojärvi
127/10.03.01/2018
Teknlk 17.03.2020 § 45
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Susanna Kantola on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että Kittilän
kunta rakentaa kelkkareitin välille Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi- Molkojärvi. Aloitteen mukaan Lohinivaan ja Molkojärvelle tulee jo valmis
reitti, mutta tässä välissä olevat kylät eivät siitä hyödy mitenkään.
Reitti mahdollistaa kulkemisen myös Sodankylään.
Maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareittitoimitus koskien
mm. reittiä Alakylä-Lohiniva on merkitty kiinteistörekisteriin
21.1.2000. Reitti rakennettiin 20 vuotta sitten ja reitin linjaus noudatteli valtaosin IVO:n voimansiirtolinjaa. Ko. reitti oli käytössä muutaman vuoden 2000 - luvulla. Reitin kunnossapito lopetettiin reitin jatkoyhteyden puuttumisen vuoksi Rovaniemelle ja kun reittiyhteys Alakylästä Molkojärven kautta Sodankylän reittiverkostoon toteutettiin
2000 – luvun loppupuolella.
Sittemmin 2010 – luvulla Alakylä-Lohiniva välille IVO:n voimansiirtolinjan viereen on toteutettu Fingrid OYJ:n Petäjäskoski-Isoniemi voimansiirtolinja. Alakylä-Lohiniva moottorikelkkareitin uudelleen käyttöönotto vuonna 2000 perustetulle sijainnilleen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä reitti jouduttaisiin käytännössä rakentamaan uudelleen (raivaus, sillat, merkinnät) ja mahdollisesti myös sen sijaintia
muuttamaan uuden Fingridin voimansiirtolinjan vuoksi.
Kittilän kunta on ollut yhteydessä Rovaniemen kaupunkiin moottorikelkkareitistä Rovaniemi-Lohiniva. Rovaniemen kaupunki suunnittelee ja toteuttaa em. reittiä 3-4 reittiosuutena. Rovaniemen kaupungin
arvion mukaan reitti saattaisi olla Lohinivassa aikaisintaan 2-3 vuoden kuluessa. Rovaniemen kaupungilla on reittitoimitus vireillä nyt
välillä Sinettä-Marraskoski. Suunnittelun käynnistyttyä Rovaniemen
kaupunki ja Kittilän kunta ovat yhteydessä reittilinjauksesta kunnanrajan osalta.
Kittilän kunnan on tarkoituksenmukaista tarkastella reittiyhteyttä mm.
Lohinivasta Alakylä-Molkojärvi reittiin sen jälkeen, kun Rovaniemen
kaupungin reittilinjaus Lohinivaan on tiedossa.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijälle, että kunta tarkastelee moottorikelkkareitistön laajentamista Lohiniva- Vuoma- Kinisjärvi-Molkojärvi sen jälkeen,
kun Rovaniemen kaupungin reittilinjaus välillä Rovaniemi-Lohiniva
on selvillä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin.
__________
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Valtuustoaloite Tepastontien korjaussuunnittelusta
Teknlk 17.03.2020 § 46
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Valtuutettu Vuokko Mäntymaa on tehnyt 25.4.2016 päivätyn aloitteen Tepastontien Köngäs- Tepaston välisen tieosuuden korjausja päällystyssuunnittelutyön aloittamisesta välittömästi. Perusteena
on se, että tie on 16 km osalta lähes ajokelvoton eikä täytä enää
perustuslain ja tasavertaisuuden määritelmiä.
Tepastontie on ollut esillä kunnassa ja tieviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa lukuisia kertoja vuosikymmenten ajan. Edellisen nettiadressin 15.6.2014 vaatimukseen tien kunnostamisesta on
Elyn liikenteen ja infrastruktuuri-vastuualue vastannut 22.1.2015 aikoen tehdä tielle toimenpideselvityksen. Ely:ltä saadun tiedon mukaan Köngäs- Raattama maantietä on parannettu vuonna 2018
eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella yhteensä 0,5 milj. €:lla.
Rahoituksella tehtiin runkokelikorjauksia ja sorastuksia.
Vuonna 2019 on pohjoisten teiden, johon myös Tepastontie kuulu,
lähetystö Kittilästä tavannut saadun tiedon mukaan ainakin liikenneministerin ja Lapin kansanedustajat. Kunta myöntänyt avustusta lähetystön matkaa varten.
Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt 8.10.2019 § 292 (liite) korjaustarpeessa olevat yleiset tiet asiaa ja päättänyt mm., että kunta jatkaa
vuoropuhelua tieviranomaisten kanssa kunnan alueella olevien
yleisten teiden kehittämisen osalta johon kuuluu teiden 955, 956 ja
9563 parantaminen (Tepastontie on osa tietä 956).
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää aloitteen tekijälle edellä kerrotun tiedoksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite, terveyskeskukseen tupakointipaikka
149/10.03.02/2017
Teknlk 17.03.2020 § 47
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kuntalaisaloite.fi palveluun on luotu 31.5.2017 aloite terveyskeskuksen tupakointipaikasta.
Aloite on kirjattu seuraavasti: "Asiakkaat tupakoivat terveyskeskuksen pääovella. Savu menee sisäänkulkijan matkassa sisään aulaan ja lähimmistä ikkunoista toimistoihin ja potilashuoneisiin. Voisiko kunta rakentaa tupakkikatoksen kauemmas pääovesta, kuten
keskussairaalassa ?".
Kunnanhallitus on päättänyt siirtää asian käsittelyn tekniselle lautakunnalle, jonka tulee noudattaa Kittilän kunnan ohjetta tupakoinnin
suhteen. Mikäli tekninen lautakunta katsoo voivansa osoittaa paikan
tai alueen terveyskeskuksessa käyvien asiakkaiden tupakointia varten, tulee siitä antaa ohjeistus ja osoittaa siihen paikka.
Asian valmisteluun liittyvä sosiaali- ja terveystoimen lausunto oheismateriaalina.
Tupakkapaikka-kartta oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää asentaa kesällä 2020 terveyskeskuksen asiakaspysäköintipaikalle liikennemerkkipylvään jalustalla johon kiinnitetään tumppiroskis sekä kyltti osoittamaan tupakointipaikkaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnantalon pihatyöt
97/10.03.01/2020
Teknlk 17.03.2020 § 48
(Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö 040-6744393)
Kunnanviraston auto- ja jätekatokselle sekä paikoitusalueen peruskorjaukselle ja laajennukselle on varattu 180.000 €:n määräraha kuluvan vuoden talousarvioon.
Alustavat luonnokset asemapiirroksesta ja katoksen pohjapiirroksesta ovat oheismateriaalina.
Suunnitelmissa on:


neljän auton katos, talovarasto ja jätehuone



tupakointipaikka



neljän sähköauton latauspiste



asiakkaiden autopaikkoja 17 kpl, 2 kpl INVA-autopaikkaa (lisäystä nykyiseen 9 autopaikkaa)



laajennusvara (esitetty katkoviivalla) on 13 autopaikkaa



henkilökunnan autopaikkoja yhteensä 58 kpl (lisäystä käytössä
oleviin 9 kpl)



vaurioitunut vanha asfaltti uusitaan ja uutta asfalttialuetta rakennetaan noin 600 m2

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan luonnokset jatkosuunnittelun pohjaksi ja edelleen esittää luonnossuunnittelun kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
31 - 34, 36 - 48
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
35
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

