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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tekninen lautakunta    
 
 
Aika 21.11.2022 klo 15:00 - 15:45 
 
Paikka Hybridikokous, teams-sovellus/kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

88 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 

90 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 

91 Tiedoksi saatettavat asiat 6 

92 Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien 
rakentamiseen 

7 

93 Lisämääräraha Karigasniemen vanhan koulun 
saneeraukseen 

8 

94 Lisämääräraha lämmityskustannusten kattamiseksi 9 

95 Utsjoen kunnan energian säästösuunnitelma 10 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Lukkari Sammol 15:00 - 15:45 Puheenjohtaja  
 Jomppanen-Länsman Sivi 15:00 - 15:45 Jäsen  
 Jaatinen Eeva 15:00 - 15:45 Jäsen  
 Rasmussen Riikka 15:00 - 15:45 Jäsen  
 Jansson Lasse 15:00 - 15:45 Jäsen  
 
Poissa Tapiola Uula Varapuheenjohtaja  
 Koskenniemi Mika Jäsen  
 Orti Irene Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Guttorm Kari Varajäsen  
 Länsman Aslat-Jon Varajäsen  
 Nousuniemi Jouni Esa Varajäsen  
 Laiti Mauri Varajäsen  
 Tapiola Sari Varajäsen  
 Pieski Taina Kunnanjohtaja  
 Porsanger Markku Rakennustarkastaja  
 
Muu Guttorm Väinö 15:00 - 15:45 Kunnanhallituksen pj  
 Kordelin Marjatta 15:00 - 15:45 Kh:n edustaja  
 Lepistö Tanja 15:00 - 15:45 Vt. toimialajohtaja, 

esittelijä 
 

 Keskitalo Heidi 15:00 - 15:45 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 15:00 - 15:45 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Sammol Lukkari Heidi Keskitalo 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

88 - 95 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 

21.11.2022 
 
 
Lasse Jansson  Eeva Jaatinen 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Utsjoki 01.12.2022  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Tekninen lautakunta § 88 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Teknltk 21.11.2022 § 88  
 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Tekninen lautakunta § 89 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Teknltk 21.11.2022 § 89  

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Jansson ja Eeva Jaatinen. 
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Tekninen lautakunta § 90 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Teknltk 21.11.2022 § 90  

 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 91 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Teknltk 21.11.2022 § 91  

• Rakennustarkastajan päätökset ajalta 9.-20.11.2022 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi saaduiksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi saaduiksi. 
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Tekninen lautakunta § 92 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 92  

Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen on varattu vuodelle 
2022 investointimäärärahaa 30.000 €. Tien on nyt saatu valmiiksi ja 
todelliset kustannukset ovat yhteensä 38.105,76 €. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahan, 8.106,00 € myöntämistä 
investointikohteelle 171904150_00009, Karigasniemen palvelutalon 
tie. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 93 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 93  

Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen on varattu vuodelle 
2022 investointimäärärahaa 121.000 €. Toteutuneet kustannukset 
ovat tällä hetkellä 130.000 euroa ja työt ovat hieman vielä 
sähkötöiden osalta kesken. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 10.000 euron lisämäärärahan myöntämistä 
Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen liittyvien töiden 
loppuun saattamiseksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Tekninen lautakunta toimittaa kunnanhallitukselle erillisen 
selvityksen investointimäärärahan ylityksestä. 
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Tekninen lautakunta § 94 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha lämmityskustannusten kattamiseksi 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 94  

Merkittävästi kohonnut öljyn hinta vuodesta 2021 on vaikuttanut 
lämmityskustannusten nousuun huomattavasti. Öljyn hinta on 
noussut 45 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.  
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahaa kiinteistöjen lämmityskustannusten 
kattamiseksi, kustannuspaikalle 1715200002, tilille 456012 yhteensä 
100.000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan energian säästösuunnitelma 
 
75/09.00/2022 
 
Teknltk 21.11.2022 § 95  

Utsjoen kunnan energiankulutus muodostuu lämmityksestä ja 
käyttösähköstä. Kiinteistöjen lisäksi kulutusta tulee yleisten teiden, 
piha-alueiden ja kulkureittien valaistuksesta.  
 
Uusien monitoimitalojen energiaratkaisut ovat moderneja; 
lämmitysmuotona on maalämpö ja lämmön sekä ilmastoinnin säädöt 
on automatisoitu. Tämä mahdollistaa ilmastoinnin ja lämmön käytön 
optimoinnin. Lämmitystapamuutoksia on lisäksi tehty vanhoihin 
kiinteistöihin Karigasniemellä vanhaan koulukeskukseen,palokunnan 
käytössä olevaan hallikiinteistöön ja terveystaloon sekä Utsjoen 
kirkonkylällä virastotaloon.  Lisäksi maalämpökohteita ovat lukion 
asuntola ja Nuorgamin paloasema.  Lopuissa Utsjoen kunnan 
kiinteistöissä on alkuperäinen lämmitysmuoto, sähkö- tai 
öljylämmitys. 
 
Arvio Utsjoen kunnan vuotuisesta sähköenergiakulutuksesta on 
1520 MWh/v, öljyä kuluu 360 000 litraa/vuosi. 
  
Energiansäästöä ja energiatehokkuutta voidaan saavuttaa kolmella 
eri tasolla. Voidaan muuttaa olemassa olevia käyttötapoja, jolloin 
energiansäästö ei edellytä investointeja. Tämän lisäksi voidaan 
tehdä matalan tai korkean kustannustason investointeja, jolloin 
säästöä saavutetaan pidemmällä aikajänteellä energiatehokkuutta 
parantamalla. Esimerkkejä Utsjoen vaihtoehdoista: 
 

• kiinteistökohtainen käytön opastus (esim. valojen, 
näyttötaulujen ja tietokoneiden sammuttaminen) 

• kunnan ylläpitämien teiden valaistuksen rajoittaminen 

• uimahallissa tehtävät toimenpiteet 

• kiinteistöjen hiljaisen ajan lämpötilan, ilmastoinnin ja 
uimaveden säätö 

• lämmityskattiloiden säännöllinen huolto ja säätö 

• valaisimien vaihto energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin 

• kiinteistöjen rakenteiden parantaminen (ovet, ikkunat, 
lisäeristys) 

• tarpeettomien kiinteistöjen kylmilleen jättäminen 

• älytermostaattien hankkiminen ja aikaperusteinen lämmön 
säätö 

• lämmitystapamuutokset eli erilaiset energiatehokkaat ratkaisut 
suorasähkön ja öljylämmityksen tilalle. 

 
Kunnilla on keskeinen rooli Suomen ilmasto- ja 
energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämisessä. Kuntien 
kiinteistömassa on keskeisessä asemassa tässä työssä. 
Kiinteistöjen käytöstä laadittava strateginen suunnitelma, jonka 
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

keskeinen osa olisi energiasuunnitelma, tukisi kunnan ilmasto- ja 
energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämistä, kunnan vuotuista 
talouden suunnittelua ja talouden pitkäjänteistä tasapainotusta.  
 
Tässä Utsjoen kunnan taloudellisessa esitetään tehtäväksi 
toimenpiteet, jotka eivät edellytä investointeja.  Tästä poikkeuksena 
tekninen lautakunta on viime kokouksessaan 11.10.2022 
talousarviovalmistelun yhteydessä päättänyt Utsjoen kirkonkylän 
kuntoradan valaisimien muuttaminen led-valoiksi vuonna 2023.  
 
Välittömästi ilman investointeja tehtävät energiansäästötoimenpiteet 
1. Kiinteistökohtainen käytön opastus (valojen, näyttötaulujen ja 

tietokoneiden sammuttaminen) 
2. Kunnan ylläpitämien teiden (Seitatie, Siula, Stuorraluobbal) 

valaistuksen sammutus 23:00 – 06:30, valaistu aika lyhenee 
10 % 

3. Uimahallissa tehtävät toimenpiteet 
1. lauantai-aukiolo pois 
2. arkipäivinä aukioloaika ja saunan lämmitysaika on 

yhtäjaksoinen, aamupäivän (pl. varhaiskasvatus) uinnit 
siirtyvät iltapäivään ennen yleisövuoroja 

3. lasketaan veden lämpötilaa ja uimahallin lämpötilaa 
yhdellä asteella 

4. Kiinteistöjen hiljaisen ajan lämpötilan ja ilmastoinnin säätö 
1. uusilla monitoimitaloilla tämä on mahdollista 

automatisoituna. Hiljainen aika kiinteistöissä kello 21.00-
06.00 

2. kylätalojen käyttäjien opastus lämmityksen säästämiseen 
5. Öljylämmityskattiloiden säännöllinen huolto ja säätö 

1. kunnan kiinteistöhuollon nuohoojaosaamisen avulla 
säännöllinen kattiloiden nuohous 3 kertaa vuodessa, 
arvioitu säästö 10 % öljynkulutuksesta 

6. Tarpeettomien kiinteistöjen kylmilleen jättäminen 
1. kiinteistötyöryhmän suunnitelma valmistuu helmikuun 

2023 loppuun mennessä 
  
 Kunnassa ei ole tällä hetkellä riittävän tarkkaa käyttöpistekohtaista 
  kulutuksenseurantaa, jotta yllä olevien toimenpiteiden 
   kulutusvaikutus voitaisiin arvioida kohta 
kohdalta. Konservatiivinen   arvio on, että yllä mainituilla toimenpiteillä 
on saatavissa säästöä 

• öljylämmityksessä 90 000 € (öljyn hinnalla 1,4 €/l) 

• sähkönkulutuksen säästö arvioidaan olevan 12 000 € 
verrattuna tilanteeseen, että nyt esitettyjä 
säästötoimenpiteitä ei tehtäisi. 

 
Ehdotus: 
 
Tehdään ylläkuvatut energiansäästötoimenpiteet 1-6 kunnan 
energiansäästötoimenpiteinä vuonna 2023. 
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 
  
  

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

 Pykälät 
  
  
  

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

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen tekninen lautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
  
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
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 Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

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.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


