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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
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asiaa perustuen Suomen Kuntaliitolta 10/2018 tulleeseen lausuntoon Sanna Ylinampalle, hänen sitä sieltä kysyessään.
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.
__________
Teknlk 17.06.2020 § 78
(Lisätietoja Maanmittausteknikko, p. 040 581 1889)
Tekninen johtaja Lauri Kurula kirjelmässään 18.3.2020 pyytänyt hallintosäännön 37 §:n otto-oikeuden omaavia viranhaltijoita (kunnanjohtaja tai hallintojohtaja) harkitsemaan otto-oikeuden käyttämistä
teknisen lautakunnan päätökseen 17.3.2020 § 32. Tekninen johtaja
Lauri Kurulan mielestä lautakunnan päätös on laiton, koska lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivasen esittämät ja lautakunnan
päättämät esteellisyysperusteet eivät ole hallintolain mukaiset. Lisäksi tekninen johtaja Kurulan mielestä hänen esteellisyyttään koskevaan päätöksen tekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Kurulan mielestä puheenjohtaja Marita Toivanen on jäävi ja hän on jäävännyt itsensä lautakunnan kokouksessa 22.1.2020 § 6 ilmoittaen
olevansa esteellinen, koska Oulun keskusrikospoliisin rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen on kirjallisesti 17.1.2020 ilmoittanut, etPöytäkirjan tarkastajat:
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tä häntä tullaan kuulemaan rikoksesta epäillyn asemassa Pentti
Kankaan tekemän tutkintopyynnön perusteella. Kurulan mielestä
myös lautakunnan jäsen Juha Hettula on ollut esteellinen osallistumaan asiankäsittelyyn 17.3.2020 § 32. Perusteena yhdyskuntainsinöörin aiempaa valintaa koskeva Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätös 20.12.2019 (päätösnro 19/0575/2), jossa hallinto-oikeus kumosi Pentti Kankaan valituksesta teknisen lautakunnan päätökset
18.7.2018,3.8.2018 ja 1.2.2019. Hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että Juha Hettula on ollut esteellinen osallistumaan yhdyskuntainsinöörin valintaan ollessaan tietoinen Pentti Kankaan tekemän tutkintapyynnöstä ja esitutkinnan alkamisesta ja esitutkinnan
kohdentumisesta teknisen lautalautakunnan yhdyskuntainsinöörin
aikaisempaan valintaprosessiin.
Kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja eivät käyttäneet otto-oikeutta
vaan asia saatettiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus on päättänyt 5.5.2020 ettei se käytä otto-oikeuttaan
yhdyskuntainsinöörin toimen osalta (tekninen lautakunta 17.3.2020
§ 32) ja kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa varmistamaan
esteettömän kokoonpanon seuraavaan kokoukseen koskien sekä
esittelijää että luottamushenkilökokoonpanoa.
Puheenjohtaja Marita Toivanen on lähettänyt sähköpostiviestin
(9.5.2020) maanmittausteknikko Veli-Matti Virtaselle, jossa hän toteaa mm. seuraavaa:
"Tekninen lautakunta on lainvoimaisella ja täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä 17.3.2020 §:ssä 32 todennut teknisen johtajan Lauri
Kurulan esteelliseksi esittelemään yhdyskuntainsinöörin valintaa hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella. Kiinteistöpäällikkö Mauri
Kivelä on ilmoittanut minulle, että hän ei voi toimia asiassa esittelijänä, koska hän on esteellinen Hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella. Kunnanhallitus on päättänyt 31.3.2020 §:ssä 131 seuraavasti: "Teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö
ja toinen sijainen on maanmittausteknikko."
Kunnanhallitus on päätöksessään kehottanut lautakuntaa varmistamaan, että asian esittelee esteetön esittelijä. Pyydän maanmittausteknikko Veli-Matti Virtasta valmistelemaan ja esittelemään yhdyskuntainsinöörin toimeen valintaa koskevan asian mahdollisimman
pian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja ilmoittamaan minulle,
milloin esitys on valmis.
Koska asian käsittelyn yhteydessä on esitetty väitteitä omasta esteellisyydestäni, totean, että en ole lähtökohtaisesti esteellinen käsittelemään yhdyskuntainsinöörin valintaa Kittilän kunnassa. Toki, jos
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esittelystä käy ilmi, että hakijana on Pentti Kangas, tulen jääväämään itseni Hallintolain 28 § 1 mom 7 kohta perusteella."
Kittilän kunnan hallintosäännön (25.7.2017) 18 §:n mukaan teknisen
lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja. Kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai
esteellinen.
Kunnanhallitus on 31.3.2020 § 131 määrännyt toimialajohtajien sijaiset ja päättänyt, että teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö ja toinen sijainen on maanmittausteknikko.
Tekninen lautakunta on 17.3.2020 § 32 päättänyt, että tekninen johtaja Lauri Kurula on esteellinen esittelemään yhdyskuntainsinöörin
valintaa ja kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä on ilmoittanut, että hän ei
voi toimia asiassa esittelijänä hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella (luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä
syystä vaarantuu). Täten asian esittelijänä toimii teknisen johtajan
toinen sijainen maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen.
Esteellisyyden ratkaisemista koskevissa Kuntaliiton ohjeissa on todettu mm. seuraavaa:
"Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn
puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen.
Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään
asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi.
Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös
syntyy virheellisessä järjestyksessä.
Kokoustilanteessakin henkilö voi itse ilmoittaa esteellisyydestään ja
vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi riittää tällöin toteamus henkilön esteellisyydestä ja hänen oma-aloitteisesta vetäytymisestään asian käsittelystä. Pöytäkirjaan on syytä merkitä henkilön
poistuminen esteellisenä ja esteellisyyden syy.
Jos esteellinen henkilö ei oma-aloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, puheenjohtajan tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi.
Henkilö ei itse saa osallistua esteellisyytensä käsittelyyn.
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti asianomaiselle henkilölle itselleen. Epävarmassa tapauksessa
esteellisen henkilön on parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn.
Kuntalaissa korostetaan henkilön omaa vastuuta esteellisyytensä ilmoittamisessa ja puolueettoman käsittelyn varmistamisessa. Jos
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henkilö tietää olevansa esteellinen tai on epävarma omasta esteellisyydestään, hänen on itse ilmoitettava asiasta.
Jos henkilö vetäytyy esteellisyysepäilyjen vuoksi omasta aloitteestaan asian käsittelystä, päätös ei tämän johdosta synny virheellisessä järjestyksessä, vaikka hänet myöhemmin todettaisiin esteettömäksi (ks. esimerkiksi KHO 1999:36). Jos esteellinen henkilö
osallistuu asian käsittelyyn tai mikäli esteetön henkilö jäävätään toimielimen päätöksellä, päätöstä rasittaa muotovirhe.
Hallintolain 29.3 §:n mukaan esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei
saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. Muutosta
voi hakea asiassa tehtyyn lopulliseen päätökseen ja tällöin voi vedota esimerkiksi siihen, että henkilö on perusteetta jäävätty toimielimen
päätöksellä tai että esteellinen henkilö on osallistunut asian käsittelyyn."
Lautakunnan jäävätessä tekninen johtaja Kurula toimimasta esittelijänä hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella, tekemänsä tutkintapyynnön perusteella on vailla lainmukaisia perusteita.
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen HE72/2002 vp yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 28 §:n 1 momentin 7 kohdan
osalta, että mainittu säännös sisältäisi hallintomenettelylain 10 §:n 1
momentin 6 kohtaa vastaavan esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen. Mainitun lainkohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos
luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä
vaarantuu. Tällaisen syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa ja
sen puolueettomuutta vaarantavan vaikutuksen tulee olla suunnilleen samanasteinen kuin erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa. Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että tapauskohtaisesti arvioitaviksi jäisivät tilanteet, joissa virkamies on asianosaisen
vastapuoli tai julkinen vihamies, samoin kuin ne tilanteet, joissa virkamiehen ja asianosaisen välillä vallitsee kiinteä ystävyyssuhde tai
yhtiökumppanuus.
Asiasta on pyydetty kannanottoa Kuntaliitolta. Kuntaliitto on todennut 29.5.2020 antamassaan kannanotossa, että Lauri Kurulan jäävääminen lautakunnan toimesta on ollut menettelyvirhe, koska pöytäkirjasta ei käy ilmi, mistä tutkintapyynnöstä on kysymys ja miten se
liittyy käsiteltävään asiaan, eli yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämiseen. Toimielimen päättäessä esteellisyydestä tulee esteellisyyden
olla kiistaton ja perusteeton jäävääminen on menettelyvirhe. Jos
henkilö itse jäävää itsensä, ja ilmenee, ettei esteellisyyttä ollut, ei se
kuitenkaan ole menettelyvirhe.
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
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 Lauri Kurulan pyyntö (18.3.2020) hallintosäännön 37 §:n otto-oikeuden käyttämiseen Teknlk 17.3.2020 §32
 Lauri Kurulan ilmoitus (18.3.2020) Juha Hettulan esteellisyydestä
asiaan Teknlk 17.3.2020 § 32; perusteena Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.12.2019
 Kuntaliiton kannanotto 29.5.2020, Yhdyskuntainsinöörin toimi
Oheismateriaalina:
 Puheenjohtaja Marita Toivasen pyyntö Veli-Matti Virtaselle valmistella ja esitellä yhdyskuntainsinöörin toimen valinta lautakunnalle (sähköposti 9.5.2020)
Maanmittausteknikko:
Lautakunta päättää
1) todeta, että lautakunnan päätöksen 17.3.2020 § 32 käsittelyyn
on osallistunut esteellisiä luottamushenkilöitä ja lautakunta on
hallintolain vastaisesti jäävännyt esittelijänä toimineen tekninen
johtaja Lauri Kurulan, joten päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lainvastaisesti ja päätöstä rasittaa muotovirhe.
2) kumota lainvastaisena 17.3.2020 § 32 tekemänsä päätöksen
3) aloittaa yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämisen esteettömässä
kokoonpanossa
Lautakunta ei voi tehdä tietoisesti laitonta päätöstä, joka kumoutuu
mahdollisen valituksen johdosta.
Päätös:
Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajan, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5
kohta.
Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.
Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on saanut Oulun keskusrikospoliisilta määräyksen,
että tulee jäävätä itsensä koska on epäillyn asemassa.
Raili Fagerholma poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajan, perusteena hallintolain 28 § 1 mon 7 kohta.
Puheenjohtaja Outi Marttila kysyi onko muita esteellisiä, ei ollut.
Pöytäkirjantarkastajana Outi Marttilan tilalla tämän pykälän aikana
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toimii Vuokko Mäntymaa.
Koska paikalla on 4 jäsentä, puheenjohtaja totesi ettei kokous ole
päätösvaltainen eikä asiaa voida täten käsitellä.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 80
Maanmittausteknikko:
Uudistan aikaisemman esitykseni.
Päätös:
Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta
esteellisenä (Hallintolaki 28 § 1 mom 7 kohta) tämän asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.
Lautakunnan jäsen Raili Fagerholm poistui kokouksesta esteellisenä
(Hallintolaki 28 § 1 mom 7 kohta) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtaja Outi Marttila kysyi onko muita esteellisiä, ei ollut.
Koska paikalla on vain 4 jäsentä ja kunnanhallituksen jäsen, puheenjohtaja totesi ettei kokous ole päätösvaltainen tämän pykälän
osalta eikä asiaa voida täten käsitellä.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntaliiton lausunto 29.5.2020 yhdyskuntainsinöörin
valinnan estellisyydestä (sis.lausuntopyynnön)
Lautakunnan jäsenen esteellisyyttä tarkentava HAO:n
päätös liittyen pyyntöön otto-oikeuden käyttämisestä
teknisen lautakunnan pöytäkirjan 17.3.2020 §:ään 32
Pyyntö hallintosäännön 37 §:n mukaisen otto-oikeuden
käyttämistä teknisen lautakunnan pöytäkirjan 17.3.2020
§:ään 32
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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 26.08.2020 § 81
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.6.-19.8.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
11.6.-19.8.2020

11

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 82

7/2020

26.08.2020

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu 1.4.-30.6.2020
Teknlk 26.08.2020 § 82
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hallintokuntien
tulee säännöllisesti tarkkailla talousarvion käyttöä lautakuntien
kokouksissa.
Oheismateriaalina teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta
1.4.-30.6.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi toteutumavertailun ajalta
1.4.-30.6.2020.
Päätös:
Lautakunnalle jaettiin toteutumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2020 joka
merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

12

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 83

7/2020
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26.08.2020

Arviointikertomus vuodelta 2019
352/02.06.01/2019
Teknlk 26.08.2020 § 83
Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on todennut, että "kilpailutuksissa usein urakat määritellään liian suuriksi, jolloin paikalliset
yrittäjät suljetaan kilpailun ulkopuolelle".
Tarkastuslautakunta on lisäksi todennut, että "kirkonkylän infran investoinnit ovat jääneet osittain toteutumatta".
Kilpailutuksessa on lähtökohtana kunnan etu. Kilpailutusta koskeva
lainsäädäntö ja hankintaa koskevat kunnan omat ohjeet on huomioitava.
Vuoden 2019 urakoista on pidetty julkinen tilaisuus, jossa on kerrottu tulevat investoinnit ja niiden alustava aikataulu. Rakentamiseen
liittyvissä kilpailussa on monen kokoisia urakoita laskettavana, paikallisia tarjouksia on tullut siitä huolimatta erittäin harvoin. Yksityisteiden talvikunnossapitoon ei saatu tarjousta. Kittilän kirkonkylän katujen talvikunnossapidon hoitaa paikallinen yrittäjä usean vuoden
sopimuksella.
Ravintopalveluiden kilpailutuksissa, leipä- ja leipomotuotteissa,
kalatuotteissa sekä poronlihatuotteessa on käytetty rajoitettua
menettelyä. Rajoitetulla menettelyllä tehdyillä hankinnoilla
on pyritty käyttämään hyödyksi lähialueen toimijoiden tuotteita.
Kittilästä on saatu vain poronliha.
Kittilän kirkonkylän suuri infra investointi, tulvavallin rakentamisen
aloitus, siirtyi kunnanhallituksen päätöksellä vuodella eteenpäin,
vuodesta 2019 vuoteen 2020.
Tekninen lautakunta:
Lautakunta päättää todeta arviointikertomuksessa esiintuotujen,
teknistä lautakuntaa koskevien, asioiden johdosta edellä kerrotun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 84

7/2020
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26.08.2020

Huoltomestarin valinta
27/01.01.01/2019
Teknlk 26.08.2020 § 84
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 674 4393)
Huoltomestarin toimi on ollut haettavana 17.8.2020 klo 15.00 mennessä.
Hakemuksia saapui kuusi kappaletta joista kolme hakijaa täyttivät
hakemuksen ehdot koulutuksensa osalla.
Tehtävässä edellytetään vähintään huoltomestarin tutkintoa, rakennustekniikan tai LVI-tekniikan teknikon tutkintoa.
Yhteenveto hakijoista ja hakuilmoitus oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kutsua työhaastatteluun Janne Leinosen, Tatu
Terhon ja Jouni Blomsterin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti, että haastattelut suorittaa tekninen johtaja,
kiinteistöpäällikkö ja ne lautakunnan jäsenet jotka katsovat osallistumisensa tarpeelliseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 85

7/2020
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26.08.2020

Siivoojan valinta
207/01.01.01/2020
Teknlk 26.08.2020 § 85
(Lisätietoja: Siivoustyönjohtaja p. 040 801 2934)
Kittilän kunnan teknisellä osastolla on ollut haettavana siivoojan toimi 25.6.-10.8.2020 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä saapui kolmetoista hakemusta.
Hakijayhteenveto oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää pyytää haastatteluun Rauhala Saila-Elinan, Ristamäki Virpin ja Pennanen Annen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti, että haastattelut suorittaa tekninen johtaja,
siivoustyönjohtaja ja ne lautakunnan jäsenet jotka katsovat osallistumisensa tarpeelliseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 86

7/2020

16

26.08.2020

Kittilän yksityisteiden talvihoitotyöt 2020-2021
244/02.08.00/2018
Teknlk 26.08.2020 § 86
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)
Kittilän kunta tilaajana ja YIT Rakennus Oy urakoitsijana ovat
22.10.2018 tehneet sopimuksen Kittilän kunnan ns. hoitosopimusteiden talvihoidosta sopimusajalle 1.10.2018 - 15.5.2019.
Laaditun, em. urakkasopimuksen ja sen urakkaohjelman kohdan 6.1
"Sopimuksen voimassaoloaika ja keskeytykset" mukaisesti urakassa
on mahdollisuus option käyttöön neljälle seuraavalle talvikaudelle,
aina talvikausi kerrallansa, mikäli molemmat osapuolet sen hyväksyvät.
Yhdyskuntainsinööri on neuvotellut asiasta urakoitsijan edustajan
kanssa 19.8.2020 ja saanut hyväksynnän sopimuksen jatkamiselle
yhdellä optiokaudella ajalle 1.10.2020 - 15.5.2021.
Sopimuksen kohteena olevat talvihoidon yksityistiet on lueteltu liitteessä 1.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ottaa käyttöön option YIT Rakennus Oy:n kanssa talvikaudelle 2020-2021 ajalle 1.10.2020 - 15.5.2021 koskien
urakkasopimusta Kittilän yksityisteiden talvihoitotyöt. Option käytöstä
laaditaan erillinen sopimus.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Yksityisten talvihoitotyöt 2020-2021 /Tarjous YIT Suomi

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 87

7/2020
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26.08.2020

Kätkäjärventien hoitoavustuksen selvityspyyntö
8/02.05.01/2019
Teknlk 26.08.2020 § 87 (Ts. yhdyskuntainsinööri 0400-862532)
Kätkäjärventien yksityistien tiekunta on anonut 31.1.2020 saapuneella anomuksellaan yksityistien kunnossapitoavustusta vuodelle
2020. Anomuksesta käyvät ilmi perustelut avustuksen hakemiselle.
Tekninen lautakunta on 21.02.2020 käsitellyt kunnossapitoavustuksen piiriin 31.1.2020 hakeutuneet tiet. Anomuksen ja sen liitteiden
perusteella tekninen lautakunta on myöntänyt Kätkäjärventien tiekunnalle kunnossapitoavustuksen vuodelle 2020 5.162,50 €.
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn
avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden
avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta.
Avustusehtoja ovat mm. yksityisteitä koskevien asioiden hoitamista
varten pitää olla perustettuna tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot
ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
Digiroadissa. Lisäksi tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi
asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero.
Jorma Jääskeläinen on 14.6.2020 päivätyllä sähköpostillaan tiedustellut Kittilän kunnalta Kätkäjärventien avustuksen laillisia perusteluita ja kuinka ko. asia on käsitelty. Jääskeläinen on ilmoittanut muuttaneensa Kätkäjärventieltä 1.1.2020 alkaen.
Eräs kiinteistönomistaja on ilmoittanut, että hän asuu vakituisesti loma-asunnossa Kätkäjärvellä, jonne hän on kertomansa mukaan
muuttanut 2015.
Kiinteistönomistajalta on pyydetty kiinteistöverotiedot asuinpaikasta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää pyytää Kätkäjärven metsätien tiekunnalta selvitystä siitä, onko tien varrella vähintään yksi pysyvästi asuttu talous jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa ja kiinteistöltä
maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero.
Päätös:
Tekninen johtaja veti esityksen pois.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 88

7/2020
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26.08.2020

Vahingonkorvausvaatimus, Kätkänrannantie
234/10.03.01/2020
Teknlk 26.08.2020 § 88
(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Yksityishenkilö on hakenut Kittilän kunnalta korvausta rikki menneestä autosta 21.6.2020 tapahtuneesta vahingosta. Vahinkopaikaksi on ilmoitettu Kätkänrannantien (nro 5) yksityistieliittymässä.
Korvaushakemuksen yhteissumma on korjauskustannuslaskelman
mukaisesti 3010,50 €.
Vahinkopaikan liittymä on yksityistieliittymä kiinteistöstä Kätkärannantielle. Kätkärannantiellä on ko. ajankohtana tehty sivuojien perkausta. Sivuojien perkauksessa ei ole tehty toimenpiteitä em. liittymään. Liittymä on ollut samassa paikassa kuin aiemmin. Kiinteistön
omistaja on luultavasti poistanut osan suoja-aidasta, joten se on voinut hämmentää korvauksen hakijaa.
Tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu tieliikennelain mukaan
vaaran ja vahingon välttämiseksi noudattaa liikennesääntöjä sekä
olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää hylätä korvausvaatimuksen perusteettomana.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 57
§ 89

7/2020
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14.05.2020
26.08.2020

Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025
141/02.08.00/2020
Teknlk 14.05.2020 § 57
(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)
Kittilän kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:lta Kittilän valaistuksen
ylläpidon suunnitelman ja siihen liittyvät urakka-asiakirjat.
Ylläpitourakka sisältää Kittilän kunnan vastuulle kuuluvan katuvalaistuksen kunnossapidon vuosina 2020-2025. Urakka-alue kattaa Kittilän kirkonkylän ja Levin alueen. Urakkaan kuuluu myös Kaukosen
kylän yksityisteiden valaistus ja Alakylän Ylipääntie.
Kunnossapito sisältää valaisimien, valaisinpylväiden, -jalustoiden,
-johtojen, ja -keskusten kunnossapidon. Lisäksi urakoitsija sitoutuu
huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti. Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kilpailuttaa valaistuksen ylläpitourakan
2020-2025.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 89
Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025 on kilpailutettu Cloudia järjestelmässä ajalla 27.5.-27.7.2020.
Tarjousten avauspöytäkirja 29.7.2020 liitteenä.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta Dynniq Finland Oy ja
Kempeleen Sähkö Oy. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.
Dynniq Finland Oy oli syöttänyt virheellisesti Cloudiaan tarjoushinnan kohdalle vuosihinnan (oikea summa on tarjoushinta yhteensä
vuosilta 2020-2025). Tarjousten vertailu voitiin kuitenkin tehdä, kun
tarvittavat tiedot oli saatavilla tarjoajan tarjoushintalomakkeelta.
Tarjousten vertailutaulukko ja hintatarjouslomake on oheismateriaalina. Halvimman tarjouksen vuotuinen kokonaishinta on * * * * €/vuosi ja yksikköhintaiset työt * * * * €/vuosi eli * * * * * €/vuosi.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää valita
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 57
§ 89
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14.05.2020
26.08.2020

valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneet Kempeleen Sähkön yhdistetyn kokonaishinnan ja
yksikköhintatyöurakan viiden vuoden tarjoushintaan * * * * * * € (Alv
0%).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:37-14:53.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Avauspöytäkirja /Valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025
hankinta-asiakirjat

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 90

7/2020
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26.08.2020

Vuokrahyvityspyyntö Kiistalan koulun käyttöveden pilaantumisen johdosta
212/11.02.02/2020
Teknlk 26.08.2020 § 90
(Lisätietoja: kunnanrakennusmestari p. 0400 943 634)
Kiistalan koululla todettiin kesäkuussa 2020, että porakaivo josta tuli
kiinteistölle käyttövesi oli pilaantunutta.
Selkeää syytä ei havaittu saastumiselle mutta on todennäköistä, että
pintavesi on päässyt lumien sulamisen yhteydessä kaivoon.
Ympäristöterveysviranomaisen tiedotteen mukaan talousvettä ei saa
käyttää ruoka- ja juomavetenä, mutta talousvettä on voinut käyttää
mm: peseytymiseen, siivoukseen ja wc:n huuhteluun.
Kittilän kunta on toimittanut ja toimittaa edelleen koulun pihalle puhdasta talousvettä käytettäväksi ruoka- ja juomavedeksi, laadun varmistamiseksi vesi vaihdetaan kolmen päivän välein.
Käyttöveden pilaantumisen vuoksi vuokraaja ehdottaa kahden kuukauden vuokran suuruista hyvitystä.
Hyvitys tarkoittaisi käytännössä ilmaiseksi asumista vesihäiriön aikana.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyvittää puolen kuukauden vuokran käyttöveden
häiriöstä johtuvasta haitasta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 91

7/2020
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26.08.2020

Valtatie 9 as 10 reklamaatio keittiöremontin toteutuksesta
Teknlk 26.08.2020 § 91
(Lisätiedot kunnanrakennusmestari 040 094 3634)
Opettajien asuinrakennuksessa osoitteessa: Valtatie 9 B as. 10,
99100 Kittilä on tehty keittiöremonttia kesällä 2018.
Huoneiston asukkaat ovat ilmoittamansa mukaan toimineet
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toukokuussa 2018 on tekniseen toimeen toimitettu sähköpostitse
tieto ja valokuva, että keittiössä on vuokralaisten itse hankkima
astianpesukone ja koneen ympärillä Kittilässä Hangasvaaralla
teetetty kaappi ja taso. Nämä on pyydetty säilyttämään
huoneistossa.
Purkutyö on suoritettu omana työnä ja vahingossa on myös purettu
asiakkaan kaappi.
Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten vuokralainen haluaa
vuokranmaksun vapautuksen heinä- ja elokuulle 2018. Yhteensä
kahden kuukauden vuokrahyvityksen määrä on asuntotoimistosta
saadun tiedon mukaan 1046,28 €.
Huoneiston asukkaalta on pyydetty toimittamaan kuitti
keittiönremontin yhteydessä hävinneestä kaapista ja tasosta
asiakas on ilmoittanut, että hänellä ei ole kuittia.
Rkm on tiedustellut vastaavanlaista kaapin ja tason hintaa
PSL Hangasvaaralta joka on ilmoittanut sen hinnaksi noin 90 €.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää korvata asiakkaalle kaapista ja tasosta
yhteensä 100 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 58
§ 92
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14.05.2020
26.08.2020

Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus
143/02.08.00/2020
Teknlk 14.05.2020 § 58
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen
terassi sekä tehdään laajennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.
Kohteen tarjouskilpailu järjestettiin Cloudia-järjestelmässä siten, että
tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.
Saapuneet tarjoukset avattiin 27.4.2020 klo 15:36, josta avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa jätti ST Sieppi Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta
ylittää arvioidun kustannuksen.
Hankkeeseen varattu määräraha ei tule riittämään toteutukseen,
koska tarjoushinta ylitti kustannusarvion ja suunnittelun laskutusta
siirtyi kuluvalle vuodelle.
Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti hankkeessa korona-epidemian
vuoksi siirtynyt sisäpuoliset remontit syksymmälle ja tilanteen pysyessä muuttumattomana hankkeen määrärahaa jäisi käyttämättä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella
keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin
kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen
kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.
Päätös:
Taru Sieppi esitti, että tarjous hyväksytään ja toteutetaan suunniteltu
Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus.
Raili Fagerholm kannatti Taru Siepin esitystä.
Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen,
joka hyväksyttiin:
Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen
kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat Taru Siepin esityksen
kannalla, äänestävät ”ei”.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 58
§ 92
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14.05.2020
26.08.2020

Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin 7 kpl (Hettula,
Jauhojärvi, Marttila, Ovaskainen, Kenttälä, Mäntymaa ja Toivanen),
”ei”-ääniä 2 kpl (Sieppi ja Fagerholm).
Äänin 7 – 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 92
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennus kilpailutettiin uudelleen
Cloudia hankintajärjestelmässä 11.6.-6.7.2020 jolloin ei saatu tarjouksia ja vielä uudelleen 07.07.-06.08.2020 välisenä aikana.
Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennukselle ei saatu yhtäkään
tarjousta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana. Toteutusaika on kesällä 2021 sillä ehdolla, että hankkeelle
on varattu talousarvioon määräraha.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 93

7/2020
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26.08.2020

Kokkohallin varastorakennus
267/02.08.00/2020
Teknlk 26.08.2020 § 93
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kokkohallin kylmävaraston rakentaminen kilpailutettiin Cloudia järjestelmässä uudelleen 7.7.-6.8.2020 välisenä aikana.
Varaston rakentamiselle ei saatu yhtäkään tarjousta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana siten, että toteutusaika on kesällä 2021 edellyttäen määrärahan myöntämistä hankkeelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 59
§ 94

7/2020
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14.05.2020
26.08.2020

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuone
142/10.03.01/2020
Teknlk 14.05.2020 § 59
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Investointiohjemassa on jätehuoltokatos-varaston rakentaminen.
Tekninen toimi on suunnitteluttanut jätehuone-rakennelman terveyskeskuksen ja Koivukodin henkilökunnan kanssa yhteisesti katsottu
paikkaan.
Sijainnissa on huomioitu myös se, että tulevaisuudessa voidaan Koivukodin aluetta laajentaa.
Suunnitelmat oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä laaditut suunnitelmat.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 94
Hanke kilpailutettiin 9.6.2020 klo 12:00 mennessä ja tarjouksia saatiin vain yksi kappale.
Kunnanjohtajan päätöksellä 15.6.2020 § 4 hanke keskeytettiin.
Oheismateriaalina.
Uusi tarjouskilpailu järjestettiin siten, että tarjoukset tuli jättää
07.07.2020 klo 12:00 mennessä. Tarjouksia ei jätetty.
Terveyskeskuksen ja Koivukodin jätehuoneen rakentaminen kilpailutettiin Cloudia järjestelmässä vielä uudelleen 7.7.-6.8.2020 välisenä
aikana.
Jätehuoneen rakentamiselle ei saatu yhtäkään tarjousta.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana siten, että toteutusaika on kesällä 2021 edellyttäen määrärahan myöntämistä hankkeelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Kittilän kirkonkylän koirapuisto
272/10.03.01/2020
Teknlk 26.08.2020 § 95
Kittilän kirkonkylän koirapuisto on suunniteltu sijoitettavaksi liitekartan mukaiselle paikalle Tuomarintien ja tulevan tulvapadon väliselle
alueelle suunnitellun senioripuiston viereen. Koirapuiston rakentamiseen on varattu 30.000 €: määräraha.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hakea tarvittavat luvat koirapuiston rakentamiseksi liitekartan mukaiselle alueelle ja laittaa koirapuiston rakentaminen tarjouskilpailuun.Koirapuiston aidan rakentaminen toteutetaan
ensi kesänä mikäli sitä ei ehditä ennen talven tuloa toteuttamaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi”
muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
139/10.03.01/2020
Teknlk 14.05.2020 § 56
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)
Moottorikelkkareitti nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” yhteispituudeltaan
n.5,6 km on perustettu maanmittaustoimituksessa ja rekisteröity kiinteistörekisteriin 7.4.2000 (Y2000-10685). Perustettu reittileveys on 6
m ja reitinpitäjänä on Kittilän kunta.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955
tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Paksun Sokkaporan kohdalla ja risteää nykyistä kelkkareittiä kolme kertaa.
Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2019 sovittiin, että maantielle Sokkaporan kohdalle suunnitellaan ja rakennetaan alikulkukäytävä sekä moottorikelkoille että
huskyvaljakoille.
Tämän johdosta moottorikelkkareittiä linjataan uuteen paikkaan noin
1,8 kilometrin matkalla.
Sitowise Oy laatii maantien 955 Köngäs-Hanhimaa rakennussuunnitelmaa Lapin ELY:n toimeksiannosta ja samassa yhteydessä Sitowise Oy on laatinut suunnitelmat reittimuutoksista. Alustavan maastotarkastelun mukaan uusi reittiesitys on toteutettavissa suhteellisen
vähäisin maastoa muokkaavin toimenpitein.
Muutettava kelkkareitti jakautuu kahteen osaan. Könkään suunnasta
tultaessa uusi reittiosuus sijoittuu nykyisen reitin eteläpuolelle.
Maantien 955 läheisyydessä reitti sijoittuu noin 0,4 km matkalla nykyiselle paikalleen. Maantien alituksen kohdalla uuden alikulkukäytävän kautta on toinen linjausmuutos reitillä. Muutos ulottuu nykyisen
syrjään jäävän maantien pohjoispuolelle.
Lakkautettava reittiosuus (noin 1,9 km) kohdistuu 11 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,8 km) sijoittuu yhteensä
kuuden kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut.
Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.
Maastoliikennelain 1995/1710 §:n 16 mukaan moottorikelkkareitti
perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reitti-
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toimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella
sopimuksella.
Muutettavan moottorikelkkareitin linjauksen varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan kelkkareitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta,
joten sillä ei ole kielteisiä meluvaikutuksia.
Reittiosuus sijoittuu Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuteen
kohdistuu yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU
(maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja EV-1
(suojaviheralue).
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä reittisuunnitelmaselostus ja - kartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
asettaa maastoliikennelain mukaisesti yleisesti nähtäville moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi”
osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman asianosaisena olevia
kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnalta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 19.05.2020 § 204
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa maastoliikelain mukaisesti yleisesti
nähtäville moottorikelkkasuunnitelman koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman
asianosaisena olevia kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot
Lapin Ely-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnilta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 96
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Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” osittaista muuttamista on ollut nähtävillä 25.6.-27.7.2020
välisen ajan.
Reittisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja Kittilälehdessä. Lisäksi nähtävilläolosta tiedotettiin erikseen suunnitelman asianosaisina olevien kiinteistöjen omistajia. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Kuivasalmen paliskunnalta ja Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Määräaikaan mennessä kiinteistönomistajilta ei tullut suunnitelmasta
muistutuksia.
Määräaikaan mennessä suunnitelmasta pyydetyn lausunnon antoi
Lapin ELY-keskus.
ELY-keskuksen lausunto:
Levi-Köngäs-Rautusjärvi alueelle on ulkoilulain 4 §:n mukaan vahvistettu ulkoilureittisuunnitelmia ELY-keskuksen taholta. Ulkoilulain 7
§:n mukaisesti reittitoimituksessa on perustettu ulkoilureittejä (hiihtoväyliä).
Kittilän kunta on ulkoilureittien reitinpitäjä, joten kunnan tulee varmistaa, että moottorikelkkareitin mahdolliset risteämiset samassa tasossa ulkoilureittien kanssa otetaan huomioon, kun uusi moottorikelkkareitti perustetaan. Reittiturvallisuutta parannetaan risteysalueen näkyvyyttä parantamalla sekä kelkkareitillä huomio- ja nopeusrajoitusmerkillä.
ELY-keskus katsoo, että samalla kun kunnan ympäristösuojeluviranomainen hyväksyy uuden kelkkareittilinjauksen, tulee vanha reittilinjaus lakkauttaa maantiealueelta ja muualta ympäristöstä noin 1,9
km:n pituudelta.
Uudella reittilinjauksella ei ole haitallisia luontovaikutuksia.
ELY-keskus katsoo, että moottorikelkkareitin osittaiselle muutokselle
ei ole estettä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee
tiedoksi ELY-keskuksen lausunnon.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi
maastoliikennelain 15 §:n mukaisesti moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” muuttamista maantien 955 Köngäs- Hanhimaan rakentamisen johdosta sekä samalla
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maastoliikennelain 23 §:n mukaisesti reitin lakkauttamista maantiealueelta ja muualta ympäristöstä noin 1,9 km:n pituudelta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet
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Liite 8

ELY:n lausunto moottorikelkkareitin nro 39
Köngäs-Rautusjärvi muuttamisesta
Liite 9 Suunnitelmakartta moottorikelkkareitistä nro 39
Köngäs-Rautusjärvi
Liite 10 Suunnitelmaselostus moottorikelkkareitistä nro 39
Köngäs-Rautusjärvi
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Saareke Inarintien alkuun Könkäälle
435/08.00/2012
Teknlk 26.08.2020 § 97
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 540 6357)
Könkään kylän kohdalla Inarintie (Mt. 955) liittyy vinottain
Ounasjoentiehen (Mt. 956). Tämä mahdollistaa risteyksessä suuret
nopeudet Leviltä Pokkaan päin mennessä ja päinvastoin. Saadun
tiedon mukaan risteyksessä käytetään päivittäin liian suuria
tilannenopeuksia.
Lapin Ely-keskuksen toimesta on suunniteltu kevyenliikenteenväylä
Könkään kylän kohdalle Ounasjoentien varrelle. Inarintien ylitys
suunnitelmien mukaan tapahtuu suojatietä pitkin. Nopeudet
risteyksessä saataisiin pienenemään jos liittymään rakennettaisiin
saareke jonka kautta kevyenliikenteenväylä kulkisi.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
esittää Ely-keskukselle, että se suunnittelisi saarekkeen Könkään
kylän kevyenliikenteenväylän suunnitelmaan Inarintien risteykseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
80 - 87, 89, 92 - 97
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
88, 90 - 91
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.
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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.
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