Utsjoen kunta

Pöytäkirja

1/2020

1

Tekninen lautakunta

Aika

17.02.2020 klo 11:30 - 13:40

Paikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat
§
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Otsikko
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Tiedoksi saatettavat asiat
Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun
Rakennuslupahakemus/ Eskelinen Tuomas
Rakennuslupahakemus/ Länsman Mika
Poikkeamislupahakemus
Poikkeamislupahakemus
Teknisen lautakunnan kokousten julkipano vuonna 2020
Nuorgamin koulun KVR-urakka
Karigasniemen vanhan koulu- ja ruokalarakennuksen
purku
Teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion
toteutuminen vuodelta 2019
Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020,
laskujen tarkastajat ja hyväksyjät
Lisämääräraha-anomus Rajan ylittävä vesi-ja
jätevesiyhteistyö Tenojoen vesistöalueella-hankkeelle
Teknisen lautakunnan kokousten ajankohdat vuonna
2020
Jätehuollon toimijan toiminta-aikaoption käyttö

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
3
4
5
6
7
9
10
11
14
17
18
20
21
22
23
24
25

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Pohjanrinne Arto
Aikio Riitta
Orti Irene
Guttorm Jouni Armas
Tähkäpää Maiju-Ilona

Poissa

Kosunen Markku
Konttinen Pirjo
Tapiola Uula
Aurala Ahti
Niemi Seppo
Haapala Jorma
Guttorm Rauna
Olkkola Elmo
Manninen Terttu

Muu

Porsanger Markku
Keskitalo Heidi
Aikio Leena

Klo
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40
11:30 - 13:40

Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset
Arto Pohjanrinne
puheenjohtaja

Heidi Keskitalo
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
1 - 17

Pöytäkirjan tarkastus
17.02.2020

Jouni Armas Guttorm

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto 20.02.2020
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Riitta Aikio
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§1

1/2020

17.02.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Teknltk 17.02.2020 § 1
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§2
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Teknltk 17.02.2020 § 2
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Armas Guttorm ja Riitta Aikio.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§3
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17.02.2020

Työjärjestyksen hyväksyminen
Teknltk 17.02.2020 § 3
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen
asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Ylimääräisenä asiana käsitellään jätehuollon toimijan toimintaaikaoption käyttö.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§4

17.02.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Teknltk 17.02.2020 § 4


Rakennustarkastajan päätökset

Ehdotus:
Merkitään tiedoksi saaduiksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

1/2020
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 83
§5

1/2020
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16.12.2019
17.02.2020

Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun
96/10.03.00/2019
Teknltk 16.12.2019 § 83
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt hallintokantelun Utsjoen
kunnanhallitukselle selvityksen hankkimista ja lausunnon antamista
varten. Kantelussa on kyse naapurin kuulemisesta.
Kantelijan mukaan häntä ei ole kuultu Utsjoen koulukeskuksen
rakentamisasiassa.
Valituksen alainen hanke eli uuden monitoimitalon rakentaminen
kuluu Utsjoen voimassa olevaan asemakaava-alueeseen ja
rakentaminen on kaavan mukaista.
Utsjoen tekninen lautakunta on käsitellyt suunnittelutarveratkaisun
Yo alueen laajentamisesta tarkoituksen mukaiseksi 14.6.2019 ja se
on kuulutettu niin kuin kulutukset kunnassa kuulutetaan.
Päätöksestä ei ole valitettu.
Utsjoen rakennusvalvonta on suunnittelutarveratkaisun pohjalta
myöntänyt rakennusluvan hankkeelle. Päätöksestä ei ole jätetty
huomautuksia.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai
muun alueen omistajaa tai haltijaa. Kyseisellä kantelijalla on
rakennus, vuokratontilla, kunnan omistamalla maa-alueella, Valtatie
4 toisella puolella.
Tekninen lautakunta toteaa, että ko. rakentamisasiassa on menetelty
laillisesti, eikä valtatie 4/75 toisella puolella olevia kunnan
maanvuokralaisia ole tarvinnut erikseen asemakaavan mukaisen
rakennushankkeen alkamisesta ilmoittaa (Mrl 133 §).
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 17.02.2020 § 5
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää 16.12.2019 §83 antamansa selvityksen
edelleen kunnanhallitukselle lausunnon antamista varten.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupahakemus/ Eskelinen Tuomas
Teknltk 17.02.2020 § 6
Hakija hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti:


Loma-asuinrakennus, kerrosala 120 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Soarvi-nimisellä
tilalla, 890-403-88-0.
Rakennushanke on voimassaolevan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan
mukainen.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Rakennuslupahakemus/ Länsman Mika
Teknltk 17.02.2020 § 7
Hakija hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti:


Majoitusrakennus, kerrosala 120 m2

Rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupahakemus
Teknltk 17.02.2020 § 8
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Guttorm Tomi

Rakennuspaikka

Utsjoki, Outakoski (890,403)
Tila: Luhkkárbáiki, RN:o 15:49

Rakennushanke
Rakentaminen poikkeaa kerrosalan suhteen
rakennuspaikan voimassaolevasta yleiskaavasta, jossa
kaavamerkintä AM/s, maatilojen talouskeskusten alue, jolla
ympäristö säilytetään (uusien rakennusten kerrosala 200 m 2).
Rakennukset:
Asuinrakennus
Talousrakennus/ autotalli
Aitta/varasto

170 k-m2
50 k-m2
20 k-m2 (ilmoitus)

Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Lausunnot ja kuulemiset
Utsjoen tekninen lautakunta 17.2.2020, § 8
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Karigasniemen
osioon, joka on lainvoimainen. Perusteluna se, ettei kaavan
toteuttaminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu vaarannu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§8

1/2020
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17.02.2020

säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo
rakennetulle alueelle.
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä
edellytyksistä suunnittelutarvealueella.
Päätöksen käsittely

Tekninen lautakunta

Rakennustarkastajan päätösesitys:
Rakennusoikeuden lisäämistä esitetyllä tavalla ei ole tarpeellista
tehdä, vaan tekninen lautakunta tapauskohtaisesta harkinnastaan
sallii 10 % ylittämisen kaaavamääryksen rakennusoikeuteen, lisäksi
toteaa, että 20 m2 aitta/talousrakennus kuuluu rakennusjärjestyksen
mukaisesti ilmoitettaviin rakennelmiin, eikä se niin ollen syö
rakennusoikeutta.
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen sekä kaavamerkintä,
hankkeen toteuttaminen edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta
luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä
haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta esittää asian ratkaisemista normaalilla
rakennuslupamenettelyllä.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan
julkipanon jälkeen.
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai
sen jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen
jälkeen.
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten
toimitettava.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupahakemus
Teknltk 17.02.2020 § 9
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Haapakari Janne ja Mettälä Riikka

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,401)
Tila: Aittiranta, RN:o 10:19

Rakennushanke
Valtuuston hyväksymän yleiskaavan
kaavamääräyksen (RA) loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen asuinrakennuksen rakennuosoikeudeksi (AO).
Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena.
Lausunnot ja kuulemiset
Utsjoen tekninen lautakunta 17.2.2020, § 9
Naapurit:
Kuultu kunnan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 476
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka ei
ole lainvoimainen.
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien
tasapuolinen kohtelu vaarannu.
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
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1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo
rakennetulle alueelle.
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä
edellytyksistä suunnittelutarvealueella.
Päätöksen käsittely

Tekninen lautakunta

Rakennustarkastajan päätösesitys:
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle
poikkeamislupaa myönnettäväksi.
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, hankkeen toteuttaminen
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö tai muita vaikutuksia.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan
julkipanon jälkeen.
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai
sen jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen
jälkeen.
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten
toimitettava.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan kokousten julkipano vuonna 2020
Teknltk 17.02.2020 § 10
Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavat päätökset (MRL 142
§ ja 198 §) annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä ilmoitetaan
ennen sen antamispäivää kunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus on
pidettävä nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiseen varatun ajan.
Ehdotus:
Teknisen lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen
jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään
kokousta seuraavan viikon torstaina.
Julkipanon jälkeen annettavista päätöksistä ilmoitetaan ennen sen
antamispäivää Utsjoen kunnan ilmoitustaululla.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorgamin koulun KVR-urakka
8/10.03.02/2020
Teknltk 17.02.2020 § 11
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Nuorgamin
monitoimitalon/koulurakennuksen rakentamisesta KVR-urakkana.
Rakennushanke sisältää yksikerroksisen koulurakennuksen
rakentamisen uudisrakennuksena. Hankkeen laajuus on n. 590 km 2.
Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 25.11.2019 ja tarjousten
jättöaika päättyi 13.1.2020 klo 14.00.
Rakennusurakoista saatiin määräaikaan mennessä tarjouksia 2 kpl.
Tarjouksen jättivät:
Lapin elementtiasennus Oy
Lehto Tilat Oy
Tarjoajien todettiin täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Tarjoukset
olivat tarjouspyynnön mukaisia, muutoin paitsi hinnan osalta.
Koulun osalta valintaperusteena käytettiin pisteytykseen perustuvaa
valintaa, jossa laatukriteerien (6 kpl) osuus on 40 pistettä ja hinnan
60 pistettä.
Halvin hintatarjous saa maksimimäärän 60 pistettä. Muiden
tarjousten hintapisteet laskevat kaksi pistettä kun hinta nousee 1%
eli 10% prosenttia kalliimpi tarjoushinta oikeuttaa 40
hintapisteeseen, 30% ja kalliimpien tarjousten hintapisteet ovat nolla.
Hintavertailussa käytetään urakan kokonaishintaa.
1. Projekti-johtajan referenssit
2. Urakoitsijan laatu-järjestelmä
3. Urakoitsijan projektijohtajan Ylä-Lapin olosuhde-tuntemus
4. Suunnitteluryhmän referenssit
5. Suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, energiatehokkuus
6. Suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma
7. Hinta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 11

Lapin
elementtir
akennus
Lehto Tilat
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yht.

KVR-TARJOUS

5

4

0

8

2

9

0

28

2 306 000

5

4

0

8

2

9

0

28

2 583 403

Laatukriteereissä tarjoajat ovat pääosin tasaväkisiä. Lehto Tilat Oy ei
yksilöi projektijohtajan Ylä-Lapin tuntemusta (kohta 3., 0 p).
Kohdassa 5. on annettu molemmille E-luvun mukaisesti 2-pistettä.
Kummallakaan tarjouksen jättäjistä ei ollut elinkaarinäkökulmaa,
esim. aurinko- tai tuulivoimaa huomioituna.
Kumpikaan tarjouksista ei täytä Julkaistussa Hilma ilmoituksessa
arvioitua kustannusta (1 400 000 €).
Hankkeesta on myös terhty TAKU laskelma ennen tarjouspyyntöä,
jonka raamiin tarjoukset eivät myöskään sopineet.
Kunta hylkää kaikki annetut tarjoukset.

Ehdotus:
Kaikki Nuorgamin monitoimitalon KVR-urakkatarjoukset hylätään ja
esitetään edelleen kunnahallitukselle uuden toimintalinjauksen
esittämistä hankkeen osalta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Karigasniemen vanhan koulu- ja ruokalarakennuksen purku
55/10.03.02/2019
Teknltk 17.02.2020 § 12
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Karigasniemen
vanhan koulu- ja ruokalarakennuksen purkamisesta.
Purettava rakennus on rakennettu vuonna 1959. Rakennuksessa on
2-kerrosta sekä kellarikerros.
Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 2.1.2020 ja tarjousten
jättöaika päättyy 14.2.2020 klo 14.00.

Ehdotus:
Kilpailutus on keskeytetty ja saapuneet tarjoukset silppuroidaan.
Rakennukseen teetetään haitta-ainetutkimus ja tarjousten jättöaikaa
jatketaan 13.3.2020 saakka.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo
12:25 - 12:35

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2019
6/02.02.01/2020
Teknltk 17.02.2020 § 13
Oheismateriaalina teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion
toteutuma vuodelta 2019.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion
toteutumisen ja hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2020, laskujen tarkastajat ja hyväksyjät
82/02.02.00/2019
Teknltk 17.02.2020 § 14
Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmat.
Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle
2020 vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 24.2.2020.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa, jolla
toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion
tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden
käyttösuunnitelmat.
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö.
Oheismateriaalina teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma,
määrärahaseurannan vastuuhenkilöt sekä laskujen tarkastajat ja
hyväksyjät.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta vahvistaa teknisen lautakunnan talousarvioon
perustuvan käyttösuunnitelman (määrärahajako) ja nimeää
määrärahaseurannan vastuuhenkilöt sekä laskujen tarkastajat ja
hyväksyjät oheismateriaalina olevan käyttösuunnitelman mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämääräraha-anomus Rajan ylittävä vesi-ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vesistöalueellahankkeelle
13/02.02.01/2020
Teknltk 17.02.2020 § 15
Interreg Pohjoinen rahoituksen saaneen EU-hankkeen, Rajan
ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella, (Tana
River) talousarviosta on jäänyt pois kuluja, jotka tulee sisällyttää
hankkeelle.
Hankkeen kokonaiskuluihin tulee lisätä mm. tulkkaus-, käännös- ja
tilintarkastuspalvelut ja sisällyttää osa kiinteistöpäällikön palkasta.
Interreg hankkeen kokonaistalousarvio kostuu seuraavista kuluista:
Henkilöstö 150 000 euroa,
Ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut 10 000 euroa,
Matkat ja majoitus 7 000 euroa,
Vakiokustannukset (flat rate) 22 500 euroa.
Yhteensä 189 500 euroa.
Kunnan omarahoitusosuus ei muutu aikaisemmasta.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistöpäällikön
palkan osuuden, 29 266 (sisältää sivukulut) euroa määrärahan
siirtona puoliksi rakennusvalvonnasta ja teknisen toimen hallinnosta
sekä lisämäärärahaa 17 488 euroa Rajan ylittävä vesi- ja
jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella-hankkeelle, joista
vuodelle 2020 määrärahan siirto 12 110 euroa ja lisämääräraha 17
488 euroa kokonaisuudessaan. Määräraha 6.055 euroa siirretään
kustannuspaikalta 3000 (rakennusvalvonta) ja määräraha 6.055
euroa siirretään kustannuspaikalta 3150 (teknisen toimen hallinto).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan kokousten ajankohdat vuonna 2020
Teknltk 17.02.2020 § 16
Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää vuoden 2020 kokousten ajankohdat.
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti kokoontua tarpeen mukaan seuraavasti:
Maanantaina 30.3. klo 11:30
Maanantaina 11.5. klo 11:30
Loppuvuoden kokousajat päätetään myöhemmin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jätehuollon toimijan toiminta-aikaoption käyttö
Teknltk 17.02.2020 § 17
Utsjoen kunnan jätehuoltourakoitsijana on toiminut Urbaser Lappi.
Varsinainen sopimuskausi on ollut pituudeltaan kaksi vuotta. Lisäksi
hankintaan sisältyy kaksi yhden vuoden pituista optiokautta, joista
toinen vuoden pituinen optiokausi on meneillään.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää jatkaa nykyisen toimijan kanssa
sopimusta myös toisen optiokauden verran 1.5.2020 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
11

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen tekninen lautakunta
PL 41
–aika
99981 Utsjoki
Pykälät
11

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
6, 7, 17
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

