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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 03.12.2020 § 118
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 23.10.-3.12.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
23.10.-26.11.2020
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Yhdyskuntainsinöörin toimi
121/01.01.01/2017
Teknlk 03.12.2020 § 119
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Tekninen lautakunta on 2.10.2020 § 98 päättänyt julistaa uudelleen
haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen sekä ottaa huomioon kaikki
aiemmassa haussa mukana olleet hakijat.
Toimi on laitettu julkisesti haettavaksi 6.11. - 22.11.2020 väliselle
ajalle Kuntarekryyn, TE-palvelujen sivuille sekä Kittilän kunnan nettisivuille.
Yhdyskuntainsinöörin vastuualueita ovat liikenneväylät, puistot 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 uusia hakemuksia saapui 6 kpl, joista kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä oli 5 kpl.
Aiemmassa haussa hakemuksia saapui 5 kpl. Hakemuksensa peruutti 4 henkilöä, joten aikaisemmasta hausta on mukana 1 henkilöä.
Hakijayhteenveto oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että työhaastatteluun pyydetään Larisa Rimpiläinen, Arto Leppäjärvi, Leena Ruusu-Viitanen ja Jarmo Paalanen.
Työhaastattelu käydään Teams kautta.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että haastatteluun kutsutaan myös Martti
Kerkelä ja Jukka Arponen.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että haastatteluun kutsutaan
Larisa Rimpiläinen, Arto Leppäjärvi, Leena Ruusu-Viitanen, Jarmo
Paalanen, Martti Kerkelä ja Jukka Arponen.
Työhaastattelut järjestetään torstaina 17.12.2020 kello 9:00 alkaen
Teams-järjestelmän välityksellä. Haastattelun suorittaa tekninen
lautakunta.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ulkoilureittisuunnitelma koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureitin
muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
294/10.03.01/2020
Khall 24.09.2020 § 366
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Ulkoilureitti Könkään ja Rauduskylän välillä on osa Köngäs-Rauduskylä-Köngäs (Reitti 9) hiihtoreittiä, käyttöoikeusyksikkö
000-2010-K16810. Em. ulkoilureittiä koskevat ulkoilureittiä koskevat
toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 25.8.2011.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955
tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Sokkaporan ja Rauduskylän kohdilla ja tie risteää nykyistä reittiä molemmissa kohdissa useita kertoja.
Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa sovittiin, että ulkoilureitti linjataan uuteen maastokäytävään siten, että
siinä reitin ylimääräiset maantien ylitykset poistuvat.
Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma (ulkoilulaki 2§) sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana
Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan ulkoilulain 3§ mukaisesti Kittilän
kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku ja 1
§:n 2 momentissa tarkoitetut liitännäisalueet niin, että ne voidaan
suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden alueen kautta reitti
tulisi kulkemaan. Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on tarkoitettu.
Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle
noin 1,3 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole
lainkaan. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 1.
Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä
– Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.
Lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 1,0 km) kohPöytäkirjan tarkastajat:
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distuu 5 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,3
km) sijoittuu yhteensä 4 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti
on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6
metriä.
Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8
km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti
on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6
metriä.
Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.
Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta,
joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön
Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista
maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
2 )lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen
suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun tekniseen lautakuntaan.
Jäsenet Vuokko Mäntymaa ja Raili Fagerholm kannattivat Toivasen
esitystä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun tekniseen lautakuntaan.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 120
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ulkoilureittisuunnitelmasta on kuntaan toimitettu yhden asianosaisen
toimesta Sokkaporan ulkoilureittimuutosta koskeva reittilinjausehdotus. Linjausehdotuksen johdosta on tehty kunnan toimesta maastokäynti. Esitetty reittilinjaus kulkee osittain erittäin kostean suoalueen
läpi. Reitin sijoittaminen kyseiselle alueelle ei ole maasto-olosuhteinen kannalta reitin rakentamisen ja ylläpidon kannalta järkevää. Esitetty reittilinjaus oheismateriaalina.
Maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentaminen edellyttää Sokkaporan kohdalla välttämättä ulkoilureitin siirtämistä kiinteistöjen
261-407-3-28 ja 261-407-16-2 alueella. Maantien rakentaminen ei
edellytä olemassa olevan kiinteistörekisteriin merkityn ulkoilureitin
siirtämistä kiinteistöjen 261-407-3-29, 261-407-3-66 ja 261-407-3-48
alueella.
Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle
noin 0,7 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole
lainkaan. Päivitetty linjausvaihtoehto (26.11.2020) on esitetty liitteessä 1.
Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä
– Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.
Päivitetyssä reittisuunnitelmassa (26.11.2020) lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 0,6 km) kohdistuu 2 kiinteistön
alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,7 km) sijoittuu niiden
kahden (2) kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.
Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8
km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti
on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6
metriä.
Mikäli tieoikeus ja ulkoilureittioikeus kohdistuvat samaan kohtaan on
ulkoilureitti oikeutena vahvempi.
Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.
Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta,
joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)
Tekninen johtaja:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää:
1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista
maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
2) lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen
suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivitetty ulkoilureittisuunnitelmaselostus
Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muutos
Päivitetty karttaliite 1 (Sokkapora) Ulkoilureittisuunnitelma
Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureittimuutos
Karttaliite 2 (Rauduskylä) Ulkoilureittisuunnitelma
Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureittimuutos
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Valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkille
Hanhimännikköön
287/10.03.01/2020
Khall 24.09.2020 § 379
Valtuutettu Pekka Rajala jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020
seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite Suomen ilmasodan viimeiset uhrit muistomerkille:
Pekka Rajala
Minä esitän että Kittilän kunta teettää rosteriset opasteet Hanhimännikköön Suomen ilmasodan viimeisille uhreille muistomerkille. Sinne
pitää laittaa kunnolliset viitat sen arvon mukaiset kun sodan uhrit ja
veteraanit ovat Suomelle. Siellä on tällä hetkellä puutolppa joka on
katkennut ja köytetty narulla petäjään kiinni. Alueella kulkee vaeltajia
ja matkailijoita jotka ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota.
Pekka Rajala
31.8.2020"
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 121
(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Yhdyskuntainsinööri on selvittänyt tarkoitukseen soveltuvaa opastetyyppiä ja sen kustannuksia. Reiteillä (muualla kuin yleisillä teillä)
käytetään metallista ruskeapohjaista opasteviittaa, jossa on opastettavan kohteen nimi. Nykyisessä puisessa opasteessa on teksti “LEKO-MUISTOMERKKI”. Uudessa opasteessa voidaan käyttää joko
samaa tekstiä tai muistomerkkissä olevaa tekstiä “Suomen ilmasodan viimeiset uhrit”. Opasteen hankintahinta on n. 200€. Metsähallitukselta on tiedusteltu lupaa sijoittaa uusi opaste poistettavan tilalle.
Asiaan on saatu alustava hyväksyntä. Lisäksi Metsähallitukselta on
tiedusteltu halukkuutta parantaa muistomerkille johtavaa polkua.
Asian käsittely on Metsähallituksella vielä kesken.
Tekninen johtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta päättää, että tekninen osasto hankkii
Hanhimännikköön uuden ruskeapohjaisen opasteviitan, jossa on
teksti “Suomen ilmasodan viimeiset uhrit”.
Päätös:
Tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että asia saatetaan edelleen
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Muistomerkki Suomen ilmasodan viimeiset uhrit
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Valtuustoaloite Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi/esitys
nopeusnäyttötaulujen asentamisesta koko kylän alueelle
286/08.00.00/2020
Khall 24.09.2020 § 380
Valtuutettu Merja Korva jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020 valtuustoaloitteen Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi,
aloitteessa esitetään nopeusnäyttötaulujen asentamista koko kylän
alueelle.
Perustelut aloitteelle ja esitykselle ilmenevät liitteenä olevasta aloitteesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 122
Kahden siirrettävän nopeusnäytön ostohinta on noin 6000 €.
Teknisellä toimella ei ole erikseen varattu määrärahoja yleisen tien
nopeusnäyttöjen hankintaan.Nopeusnäyttölaitteet olisivat osa yleisen tien palvelua, eivätkä koskisi yksityisteitä tai katuja. Näin ollen
määrärahojen varaus tulisi tehdä kustannuspaikalle 30105, muu toiminta.
Lapin ELY-keskukselta on kysytty lupaa sijoittaa kaksi nopeusnäyttöä Könkään kylän alueelle ja tiedusteltu, onko Lapin ELY-keskuksella ehdotuksia näyttöjen sijanneista. Lapin ELY-keskus on antanut
luvan sijoittaa liikuteltavia nopeusnäyttöjä (2 kpl) kylän alueelle. Lapin Ely-keskuksella ei ole ehdotuksia sijaintipaikoista.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi varata kustannuspaikalle 30105 (muu toiminta) 6000 € määrärahan
kahden nopeusnäytön hankintaa varten Könkään kylälle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Merja Korvan valtuustoaloite Könkään kylän
tieturvallisuuden parantamiseksi/nopeusnäyttötaulut
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Valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille Köngäs-Tepasto –Raattama
255/10.03.01/2014
Khall 24.09.2020 § 378
Valtuutettu Vuokko Mäntymaa jätti valtuuston kokouksessa
31.8.2020 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Me ns. Tepastontien eli Ounasjoentien käyttäjät vaadimme, että tiesuunnitelman laadinta välille Köngäs-Tepasto-Raattama (n. 50 km)
aloitetaan välittömästi. Köngäs-Hanhimaa -tien rakentaminen käynnistynee kohtuullisen ajan kuluessa, joten voidaan siirtyä seuraavaan hankkeeseen.
Kittilältä puuttuu helppo suora yhteys naapurikuntaan, meidän tapauksessamme Enontekiöön ja sieltä edelleen Norjaan. Matkailullisesti yhteys avaisi suuret mahdollisuudet turistivirtojen kasvun myötä kunnallemme. Paikalliset asukkaat ovat edelleen surkeiden yhteyksien varassa, paitsi keväisin, jolloin niitä ei välttämättä edes ole.
Tänä kesänä, kun kotimaan matkailu oli ennätysmäisen vilkasta, liikenne tiellä oli kovaa ja kuluttavaa. Kun asuntoautoja tuli vastaan
jatkuvasti, oli aina kova henkien taisto kumpi väistää ojaan. Onneksi
pahimmilta onnettomuuksilta vältyttiin.
Maakuntakaava odottaessa
31.8.2020 Vuokko Mäntymaa"
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 123
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p.040 540 6357)
Liikenteen merkityksen mukaan maantie luokitellaan valtatieksi, kantatieksi, seututieksi ja yhdystieksi. Sirkka-Tepasto väli on seututie ja
Tepasto- Raattama väli on yhdystie. Tiehankkeiden suunnitteluvaiheet ovat järjestyksessä esiselvitys, yleissuunnitelma, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma.
Maakuntakaavan yhteydessä tehdään mm. liikennejärjestelmäselvitys joka vastaa esiselvitystä. Pohjois-Lapin maakuntakaavan ehdotuksessa kantatie Sodankylästä Kittilään on korotettu valtatieksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saadun tiedon mukaan Tunturi-Lapin maakuntakaavan tarkistus on
esitettävässä toimintasuunnitelmassa tavoitteena aloittaa vuoden
2022 lopulla. Erillinen Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee
lausunnolle kuntiin 2021 tammikuussa.
Kunnanvaltuusto on 22.6.2020 § 55 päättänyt vaikuttaa kaikilla tasoilla siihen, että tieluokitus Kittilästä pohjoiseen suuntautuvilla tieosuuksilla nostetaan nykyistä ylemmälle tasolle.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Köngäs-Tepasto-Raattama tieosuuden parantaminen huomioidaan tulevassa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman
lausunnossa ja tulevassa maakuntakaavassa.
Päätös:
Vuokko Mäntymaa esitti seuraavan lisäyksen; esiselvitystyö tulee
aloittaa mahdollisimman pian.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen Vuokko Mäntymaan lisäyksellä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite Kittilän kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä
117/10.03.02/2019
Teknlk 22.01.2020 § 13
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kahdeksan kunnanvaltuutettua on tehnyt valtuustoaloitteen kaukolämmön ulkopuolella olevista kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien muuttamisesta öljylämmityksestä energiaystävällisempään ja
samalla ekologisempaan, esimerkiksi maalämpöjärjestelmän piiriin.
Kunnan mahdollisia selvitettäviä kohteita ovat seuraavat:
 Alakylän päiväkoti
 Alakylän koulu 2 rakennusta
 koulu
 koulun teknisentyö rakennus
 Meijerin rivitalo
 Kaukosen koulu 2 taloa
 koulu
 asuinrakennus
 Kiistalan koulu 3 taloa
 koulun asuntola
 koulu (katoksella yhdessä asuntojen kanssa)
 koulun opettajien paritalo
 Könkään koulu 2 talo (katoksella yhdessä)
 asuinrakennus
 päiväkotirakennus
 Tepaston koulu
 Raattaman päiväkoti
 Raattaman koulu
Kunnan puitesopimuksen LVI suunnittelijalta on pyynnöstä saatu
seuraava selvitys:
"Näiden kevytpolttolaitosten perässä olevien kohteiden selvityksiä
vaihtoehtoiselle lämmitykselle. Niissä täytyisi kaikissa käydä paikan
päällä katselmoimassa kiinteistö, lämpöverkot ja lämmönluovuttimet.
Lämpösuunnitelmat olisi hyvänä apuna, vähintään jotkut suunnitelmat, mistä nähdään pohjapiirustus joiden perusteella kohdekäynnin
lisäksi voidaan määritellä lämmitystehon tarpeet. Öljynkulutustiedoista voidaan päätellä vuosittaista energiankulutusta. Varmuudella
voidaan sanoa, että esim. maalämpö ei tule riittämään vaan huipputehoa on otettava joko nykyisistä öljykattiloista tai sähköstä. Tähän
vaikuttaa öljylaitosten kunto sekä sähköliittymän koko.
Kohteet pystyttäisiin kiertämään 3-4 käyntikerralla. Puitesopimuksesta poiketen ehdottaisin käyntikerrat korvattavan toteutuneiden
kulujen mukaan (km, aika, pv-raha), koska tämä ei kiinteään käyntiPöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
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kertamuottiin oikein sovellu. Kohdekäyntien havaintojen ja laskelmien perusteella tehtäisiin kohdekohtainen raportti. Tuntimääräarvio
on n. 250 h nurkilla".
Yllä olevan mukaisesti selvitystyö maksaisi puitesopimuksen hinnoilla (alv 0%):
- Työt 250 x 63 e/h = 15.750 e
- Käynnit 4 kpl x 1.200 e/kpl = 4.800 e
Selvitystyölle ei ole varattuna erillistä määrärahaa. Aineiston keräämisenä omana työnä on mahdollista, koska uusi huoltomestari
(lvi-alan koulutus) on aloittanut tehtävässään joulukuulla 2019.
Suunnittelija voi kerätyn aineiston perusteella laatia laskelmat ja tehdä ehdotukset muutoksille.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ilmoittaa valtuustoaloitteen tehneille, että selvitystyötä jatketaan aineistoa keräämällä huoltomestarin toimesta.
Lämmitysjärjestelmän valtuustoaloitteen mukaisia mahdollisia
muutoksia ko. kiinteistöille käsitellään vuoden 2021 talousarviossa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 124
(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)
Huoltomestari on tehnyt selvitykset ja laatinut kustannusarviot
mahdolliseen maalämpöön siirtymisestä
Oheismateriaalina kohteista lähtötiedot, sähkökustannukset
2017-2019, lämmityskustannukset 2017-2019 ja kustannusarviot
maalämpöön siirtymisestä. Liitteenä selvitys kiintestökohtaisen
takaisinmaksuajan pituudesta.
Laitevalmistaja on mitoittanut energiakaivot ja pumput rakennusten
toteutuneen öljynkulutuksen mukaan. Tepaston koulun öljynkulutus
ei ole mitoitukseen kelvollinen, koska tiedot ovat ajalta jolloin rakennuksen käyttö on ollut minimaalista. Tepaston koulu laskettiin Alakylän koulun öljynkulutuksen mukaan.
Kaivon porauksiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Kaivojen laskettuihin hintoihin on laitettu varaus lisäkustannuksille, mutta pahimmassa tapauksessa kaivojen poraus voi olla jopa mahdotonta/kannattamatonta kallio- ja maaperästä riippuen.
Tällaisista isommista usean kaivon kohteista täytyy myös tehdä
suunnitelmat erikseen, käytännössä laitetoimittaja ei ota vastuuta yli
kolmen kaivon kohteiden mitoituksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelulle hinnoissa ei ole lisätty varausta. Kunnan puitesopimuksen LVI-suunnittelija oli antanut kaikkien kohteiden muutoksen
raportoinneista hinnan 20 550 (alv 0%).
Alakylän päiväkoti ja meijerin rivitalo eivät ole avustuskelpoisia, koska ne lämpenevät nykyisin sähköllä. Alakylään ilmalämpöpumput olisivat kuitenkin energiansäästö ratkaisu. Pumppuja saisi sijoitettua
kolme kappaletta korkeintaan ja yksikin tuo säästöjä. Ilmalämpöpumpun asennus ilman sähköjä (sähköt omana työnä) maksaa n.
2550 €/kpl.
Meijerin rivitalossa on vesikiertoinen lämmönjako, joten sinne saadaan maalämpökin asennettua.
Tekninen johtaja:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää merkitä
eräiden lämmitysjärjestelmien selvitystyön valmistuneeksi ja päättää
huomioida selvitystyön tiedot (liite) kiinteistöstrategiassa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lämmityskulujen laskenta
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Aloite Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä
240/10.03.01/2019
Teknlk 03.12.2020 § 125
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori on 14.6.2019 tehnyt aloitteen
Kirkonkylän kampusalueen kehittämisestä.
Aloitteessa esitetään seuraavaa:
Esitänkin, että Kittilän kunta veturina aloittaa koko suuren koulu- ja
piha-alueiden suunnittelun; mihin uudet rakennukset sijoittuvat, mitkä puretaan ja mitkä alueet varataan virkistykseen. Mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan otetaan ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.
Lapsivaikutusten arviointityö käynnistyy näin luonnollisella tavalla.
Piha-alue on laaja: Lukkarin koulu, Käki, lukio, yläkoulu, päiväkodit
ja pieni metsäalue lukion takana. Alueeseen mahtuu puita, pensaita
ja istutuksia.
Esitän, että alueelle suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa leikkija oleskelualueita, eri liikuntamuodoille paikkoja, pelipaikkoja, ulkokuntosali katoksineen jne. Parhaimmillaan alue on myös pedagoginen työvälinen ja monipuolinen oppimisympäristö. Tärkeää on, että
alue on esteetön ja viihtyisä ja siellä voi tehdä/toimia kaikkina vuodenaikoina. Näin "kampusalue" tulisi myös iltaisin, viikonloppuisin ja
loma-aikoina kaikkien kuntalaisten käyttöön. Piha-aluetta voidaan
hyvän suunnitelman pohjalta rakentaa pikkuhiljaa useamman vuoden ajan".
Aloite oheismateriaalina.
Hankesuunnitelmassa, jonka kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan
24.9.2020 mainitaan piha-alueesta mm:
6.2.1. Tontin käyttö
Tontin käytön peruslähtökohtana on turvallisesti ja toimivat liikennejärjestelyt ja viihtyisä välituntipiha. Ajoneuvoliikenne ja välituntioleskelu eriytetään tontilla siten, ettei mikään moottoriajoneuvoliikenteen
muoto risteä välituntioleskelun kanssa. Koulukeskusalueelle saapuva moottoriajoneuvoliikenne ohjataan pääsääntöisesti kulkemaan
Valtatien varteen sijoitettujen liittymien tai Koulutielle sijoittuvan
saattoliikenneliittymän kautta.
Koulun keskiosan piha-alueelle sijoitetaan lasten välituntikäyttöön
soveltuvia, liikunnallisen välitunnin viettämistä tukevaa välineistöä.
Koulun pihasta suunnitellaan aktivoiva ja välituntioleskelua tukeva
turvallinen kokonaisuus yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa. KouPöytäkirjan tarkastajat:
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lun ulkoalueet tukevat omaehtoista liikkumista ja tukevat ilmiölähtöistä oppimista.
Koulukeskuksen saattoliikenteen tulee sijaita paikoitusalueiden ja
koulun välissä siten, että autosta ulos tulevat koululaiset eivät missään vaiheessa kulje ajoneuvoliikenteen lomassa matkalla koulun
sisäänkäynneille. Henkilöautojen, taksien ja koulukuljetusten muodostama liikenne tarvitsee riittävän laajan jättöalueen Valtatien puolelle. Tämä saattoliikennealue on yksisuuntainen. Toinen saattoliikennealue on Koulutien puolella. Kulku Valtatien puolella olevalle
odotuskatokselle on muodostettava turvalliseksi esim. korotetun
suojatien avulla.
Koulukeskukselle tulee järjestää 76 kpl henkilökunnan autopaikkaa,
joista 40 kpl lämmitys-tolpin varustettua parkkipaikkaa.
Paikoitusalueen parkkiruutujen jäsentely on merkintöjen lisäksi toteutettava rakentein tai viheralueilla, jotka ovat selkeästi havaittavissa myös talvella.
Piha-alueelle on osoitettava myös erilliset pyörien paikoitusalueet:
ala-ja yläkoululle molemmille 200 polkupyörää sekä lukiolla 80 polkupyörää.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle aloitteen osalta,
että koulukeskushankkeessa on hankesuunnitelmassa otettu huomioon koulun pihan suunnitteleminen aktivoivaksi ja välituntioleskelua
tukevaksi turvalliseksi kokonaisuudeksi yhdessä tilaajan ja käyttäjän
kanssa. Koulukeskuksen varsinainen suunnittelu käynnistyy ehdotussuunnittelulla alustavan aikataulun mukaan maaliskuun 2021 lopulla, tämän jälkeen laaditaan yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Kunnanhallituksen 5.5.2020 §155 nimeämässä suunnittelutyöryhmässä on laaja sivistystoimen edustus, jotka tarvittaessa välittävät oman toimialueen tarpeet suunnittelutyöryhmän ja tulevan suunnittelijan tietoon.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kähäräntien yksityistien kunnossapitoavustushakemus
8/02.05.01/2019
Teknlk 03.12.2020 § 126
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Kittisentie-Kähäräntie tiekunta on anonut 2.11.2020 saapuneella
anomuksellaan yksityistien kunnossapitoavustusta vuodelle 2020.
Vasantien pituus on 0,9 km, joten avustuksen osuus olisi 1.125 €.
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.
Kähäräntie täyttää vaaditut avustusehdot.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää myöntää Kittisentie-Kähäräntie tiekunnalle avustusta 1.125 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vasantien yksityistien kunnossapitoavustushakemus
8/02.05.01/2019
Teknlk 03.12.2020 § 127
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Vasantien tiekunta on anonut 22.10.2020 saapuneella anomuksellaan yksityistien kunnossapitoavustusta vuodelle 2020. Vasantien pituus on 1,9 km, joten avustuksen osuus olisi 2.375 €.
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.
Vasantie täyttää vaaditut avustusehdot.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää myöntää Vasantien tiekunnalle avustusta 2.375
€.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 128
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Rakennuskohteessa (Teollisuustie 28, 99100 KITTILÄ) rakennetaan
uusi varastorakennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä
laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2020 rakennuslupa.
Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:
- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.
Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin
20.11.2020 klo 12:04, josta avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot.
Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle
2021 tullee riittämään hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myös
tilaajan kustannukset.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen
ehdollisena siten, että sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekninen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myönnettävästä tarPöytäkirjan tarkastajat:
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vittavasta talousarviomäärärahasta on lainvoimainen päätös vuodelle 2021.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 8

Avauspöytäkirja /Kokkohallin varastorakennuksen
hankinta-asiakirjat
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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__________
Teknlk 03.12.2020 § 129
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Rakennuskohteessa (Sairaalantie 2, 99100 KITTILÄ) rakennetaan
uusi varastorakennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä
laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2020 rakennuslupa.
Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:
- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.
Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin
20.11.2020 klo 12:07, josta avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot.
Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle
2021 tullee riittämään hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myös
tilaajan kustannukset.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen
ehdollisena siten, että sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekninen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myönnettävästä tarvittavasta talousarviomäärärahasta on lainvoimainen päätös vuodelle 2021.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kannalla, äänestävät ”ei”.
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
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.
__________
Teknlk 03.12.2020 § 130
(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 tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:
- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.
Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin
20.11.2020 klo 12:10, josta avauspöytäkirja liitteenä.
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Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta ylittää arvioidun kustannuksen.
Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle
2021 ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen.
Tekninen johtaja:
Lautakunta 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:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tunturitien asemakaavan aluerajaus
393/10.02.03/2020
Teknlk 03.12.2020 § 131
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri p. 040 7622917)
Kunnanhallitus on 22.6.2020 § 257 päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen, jonka tavoitteena on katualueen muodostaminen Levin huipulle menevän Tunturitien kohdalle. Lisäksi kunnanhallitus
päätti, että samassa yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta saada
vapaa-ajan asuntoja Tunturitien varteen.
Tekninen osasto on tarkastellut aluetta suunnitellessaan asemakaava-alueen rajausta. Katualueen osalta kaava-alueen rajaus noudattaa nykyisen Tunturitien linjausta ja tarkentuu asemakaavoituksen
yhteydessä. Voimassa olevien yleiskaavojen mukaisesti rakentaminen on mahdollista Horizontin –alueelle osoitetulle RM-alueelle. Kyseinen alue on Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n omistuksessa. Yhtiön toimitusjohtajan kanssa on käyty keskustelua yhtiön
halukkuudesta osallistua asemakaavan laadintaan kyseiselle alueelle ja hän on ilmoittanut, että yhtiö on kiinnostunut kyseessä olevan
alueen asemakaavoituksesta.
Yleiskaavan mukaisen RM-alueen asemakaavamuutos vaatii kaavoituksen käynnistämissopimuksen tekemistä Oy Levi Ski Resort
Ltd:n kanssa. Sopimuksessa tulee sopia kaavoituksen kustannusten
korvaamisesta, maankäyttösopimuksen tekemisestä ja osalla alueella voimassa olevan vuokrasopimuksen muuttamisesta, jos alueen
käyttötarkoitus muuttuu nykyisestä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Tunturitien asemakaavan aluerajauksen. Yleiskaavan mukaisen RM-alueen asemakaavamuutoksesta tehdään kunnan ja maanomistajan välinen kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka hyväksymisestä päättää kunnanhallitus. Tekninen osasto laatii asemakaavamuutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kuuluttaa- asemakaavamuutoksen vireille käynnistämissopimuksen hyväksymisen jälkeen.
Päätös:
Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta
esteellisenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksenteon ajaksi.
Perusteena toimiminen hissiyhtiön hallituksessa.
Kunnanhallituksen edustaja Tarmo Salonen ilmoitti olevansa
esteellinen tämän asian yhteydessä ja poistui kokouksesta klo
16:02. Perusteena toimiminen hissiyhtiön hallituksessa.
Varapuheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi toimi puheenjohtajana tämän
Pöytäkirjan tarkastajat:
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pykälän aikana.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalle valittiin Kai Jussila.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakentamisen aikaiset vakuudet
Teknlk 03.12.2020 § 132
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)
Kolmen investointikohteen rakennusaikaisia vakuuksia eivät urakoitsijat ole toimittaneet allekirjoitetuista urakkasopimuksista huolimatta.
Kiinteistöpäällikköä on lähestynyt puhelimitse paikallinen aliurakoitsija, ettei ole saanut laskutuksensa mukaisia korvauksia tekemistään
työsuorituksista yhden kohteen osalla. Syyksi urakoitsija, joka toteuttaa yhtä Kittilän kunnan urakkakohdetta, oli maininnut, ettei Kittilän kunta ole maksanut laskuja. Aliurakoitsija pyysi Kittilän kuntaa
toimenpiteisiin asian suhteen.
Kohteissa on toteutettu joko rakennustöitä, toimitettu materiaaleja tai
toimitettu pelkästään materiaaleja.
Ulkomainen yritys on ilmoittanut sähköpostitse, ettei kotimaansa vakuusyhtiö anna vakuuksia Suomeen, eikä suomalainen vakuusyhtiö
anna vakuuksia kyseisen maan yrityksille.
Urakkasopimukset, YSE1998 ja yritysraportit oheismateriaalina.
Kaikkien urakoiden osalta eri urakoitsijat esittivät, että vakuuksina
pidätettäisiin urakkasummasta kyseinen osa.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää kyseisten urakkasopimusten mukaisten
rakennus- ja takuuaikaisten vakuuksien osalta, että urakoitsijoiden
esittämät muutokset voidaan hyväksyä jo allekirjoitettuihin sopimuksiin siten, että rakennusaikaiseksi vakuudeksi hyväksytään rahavakuus arvoltaan 20% urakkasummasta (ALV 0%) ja takuuajan vakuudeksi hyväksytään rahavakuus arvoltaan 5% urakkasummasta (ALV
0%) ja muilta osin vakuuksien perusteet säilyvät urakkasopimuksen
mukaisina.
Vakuuksien muutoksesta laaditaan osapuolten allekirjoituksin laadittu muutosliite alkuperäisiin sopimuksiin, jolla urakoitsijat hyväksyvät
sopimusmuutokset. Urakoitsijoiden urakkasopimusten mukaiset vakuutukset edellytetään kuitenkin olevan voimassa ennen ko. sopimusmuutosasiakirjan allekirjoitusta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erään tien nimeäminen, (Raattaman alue, Kiimaharju)
56/10.02.06/2019
Teknlk 03.12.2020 § 133
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko 040-5811889)
Kittilän Raattamassa Pallaksentieltä erkanee tie kohti Kiimaharjua.
Tien pituus on noin 3,8 km ja siihen on perustettu tieoikeus
(000-2017-K26834). Tieoikeus rasittaa mm. valtion kiinteistöä
261-893-10-1. Tien loppupäässä olevilla kiinteistöillä * * * * * * * *, * *
* * * * * *, * * * * * * * *, * * * * * * * * ja * * * * * * * * on tieoikeus edellä
mainittuun tiehen.
Tien vaikutuspiirissä olevilla kiinteistöillä sijaitsee rakennuksia, joilta
puuttuu osoitteet. Kiinteistöjen omistajat ovat pyytäneet, että kunta
nimeäsi Pallaksentiestä erkanevan noin 3,8 km:n pituisen Kiimaharjuille johtavan tien. Perusteluiksi hakijat ovat esittäneet palo- ja pelastustoimen hälytysajoneuvojen saapumisen hälytystilanteessa oikeaan kohteeseen.
Hakijat ovat esittäneet, että kunta nimeäsi tien Kiimaharjuntieksi.
Myös Metsähallitus on hyväksynyt tien nimeämisen Kiimaharjuntieksi.
Rakennus – ja huoneistorekisterin mukaan rakennuksilta puuttuu
osoitetiedot, jonka vuoksi tien nimeäminen ja rakennusten osoitetietojen saaminen mm. palo- ja pelastustoimen kannalta on perusteltua
ja erityisen tärkeää.
Karttaliite oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää nimetä Raattaman alueella olevan ja liitekartan
osoittaman tien nimeksi "Kiimaharjuntie". Kunta hankkii ja asentaa
ko. tiennimiviitan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiinteistöhoitajan työvapaahakemus ajalle 1.12.2020-31.6.2021
353/01.01.03/2020
Teknlk 03.12.2020 § 134
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Pääskylänniemen alueen kiinteistönhoitaja Jussi Naalisvaara on hakenut palkatonta työlomaa ajalle 1.12.2020-30.6.2020.
Työvapaan syynä on yksityis- ja perheasiat.
Hallintosäännön § 49 mukaan toimialajohtajat myöntävät virka- ja
työvapaan enintään kahdeksi kuukaudeksi joten haetun työvapaan
myöntäminen kuuluu lautakunnalle.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää myöntää työvapaan ajalle 7.12.2020 30.6.2021.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiinteistönhoitajan osa-aikaisuushakemus
392/01.01.04/2020
Teknlk 03.12.2020 § 135
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Kunnantalon-kirjaston-vanhan viraston-paloaseman-Kokkohallin-Monitoimihallin alueiden kiinteistönhoitaja on esittänyt, että siirtyisi 50
%:n työajalle vuoden 2021 alusta. Tällä hetkellä on terveyskeskuksen alueella yksi kiinteistönhoitaja 50 %:n työajalla.
Mikäli työajan osa-aikaisuus hyväksyttäisiin, tarvitaan kiinteistönhoitoon lisähenkilö. Henkilösuunnitelmassa on määritelty kymmenen
kiinteistönhoitajaa.
Hakemuksen kohteena oleva työalueen osa-aikaisuus tulee rytmittää huomioiden terveyskeskusalueen työviikot. Näin ollen palkkaamalla uusi kiinteistönhoitaja, hänen tehtäväalueena olisi kaksi viikkoa terveyskeskusalueella ja kaksi viikko nyt osa-aikaisuutta koskeva alue toiset kaksi viikkoa.
Terveyskeskusalueella olevan kiinteistönhoitajan koulutuksen eduksi
katsottaisiin sähköasentajan tutkinto ja mahdollinen sähköpätevyys
2, eli S2: soveltuva perustutkinto, esim. sähköasentaja, ja sen jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus sähkölaitteistojen rakentamiseen ja töiden johtamiseen perehdyttävistä töistä.
Tekninen johtaja:
Kiinteistöhoitajan osa-aikaisuushakemus hyväksytään ja lautakunta
oikeuttaa teknisen osaston laittamaan avoimeksi yhden kiinteistönhoitajan paikan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

10/2020

35

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
118 - 125, 131
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
126, 127, 132 - 135
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,
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itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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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128, 129, 130
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
Oikaisuvaatimus
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
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
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
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valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
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