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Ohjausryhmän 2. kokous 25.11.2022 
 

Pöytäkirja 
Aika 25.11.2022 klo 8.30  

Paikka Teams 

Läsnä Anne Lindholm, ohjausryhmän valvoja, Lapin ELY-keskus (klo 8.35 alkaen) 
 Piia Lindholm, Lapin ELY-keskus 

Sanna Kivilompolo, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 Eila Örn, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 Otto Suopajärvi, Kittilän kunnan tekninen osasto, kunnan infra 
 Toni Juuti, Kittilän kunnan tekninen osasto, maankäyttö ja kaavoitus 
 Saana Veltheim, Kittilän kunnanhallitus 
 Janne Leinonen, Alakylän vesihuolto-osuuskunta 
 Jouko Vuolli, Kelontekemän vesihuolto-osuuskunta 
 Seppo Kantola, Kinisjärven vesiosuuskunta 
 Mikael Mannersuo, Ylläksen yhdyskuntatekninen huolto Oy  
 Matti Tikkanen, Kaukosen vesiosuuskunta 

§ 1 Kokouksen avaaminen 

Ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 
8.30.  

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 § Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat 

Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kivilompolo, sihteeriksi Eila Örn ja pöytäkirjantarkastajiksi 
(toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina) Saana Veltheim ja Janne Leinonen. 

4 § Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen varsinainen hankesuunnitelma 

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 24.8.2022 § 6 päätettiin muuttaa 
suojelusuunnitelman hankesuunnitelmaa merkittävästi. Kirjalliseen pohjatietoon sekä 
tarvittaviin lisätutkimuksiin perustuen laaditaan suojelusuunnitelmat yhdeksälle 
pohjavesialueelle. Laatimishankkeen toteutukseen esitettiin selvitettäväksi kunnalle palkattavan 
asiantuntijan ja konsulttiyrityksen vertailu. 
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Vertailukohta Konsulttiyritys Palkattu asiantuntija 

Kustannus 

9 pohjavesialueen 
taustamateriaalien läpikäynti, 
riskikohteiden kartoitus sekä 
maastokäynnit yht. 18 000 € 
(2 000 €/alue) + Raportointi ja 
toimistokulu ~ 5 000 € 
YHTEENSÄ: 23 000 € 
Lisätutkimuksiin jäävä rahoitus: 
7 000 € 

3 kuukauden työpanos: 1,5 kuukautta 
pohjavesialueiden taustamateriaalien 
läpikäyntiin, riskikohteiden kartoitukseen 
sekä maastokäynteihin ja lisätutkimusten 
tilaamiseen + 1,5 kuukautta varsinaisen 
suojelusuunnitelman laatimiseen 
YHTEENSÄ: 18 000 € 
Lisätutkimuksiin jäävä rahoitus: 12 000 € 

Saatavuus Varma Epävarma 

Asiantuntijuus Varma 
Hieman epävarma, riippuu työpaikan 
hakijoiden kokemuksesta 

Suunnitelman 
hyödynnettävyys 

Suojelusuunnitelma luultavasti 
yleisluontoisempi 

Suojelusuunnitelma mahdollisesti 
kohdennetumpi sekä kohdekohtaisesti 
yksityiskohtaisempi  

Tiivistelmä 

Konsulttiyrityksen kautta tilattu suojelusuunnitelma on kalliimpi ja luultavasti 
palkatun asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa yleisluontoisempi. Toisaalta 
palkatun asiantuntijan saatavuus kunnalle on epävarmaa ja palkattavan 
asiantuntijan asiantuntijuus pohjavesien suojelusta riippuu hakijoiden 
aiemmasta opintotaustasta sekä työkokemuksesta. 

 

Ympäristötarkastajan esitys: 

Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn varsinaisen hankesuunnitelman, jossa esitetty toteuttamistapa 
on asiantuntijan palkkaaminen.  

Tekninen toimi (tekninen johtaja, esittelijä ja tekninen lautakunta) vastaa asiantuntijan 
palkkauksesta (määräaikainen toimi, vesihuollon ja -talouden kehittämisasiantuntija) ja 
suojelusuunnitelman laatimiseen käytettävän työajan (3 750 €/kk + henkilöstökulut) mukainen 
palkka osoitetaan asiantuntijalle laatimishankkeelta. Arvioitu asiantuntijan palkkaamisen 
kokonaiskustannus hankkeelle on yhteensä 18 000 €. Tällöin tarvittaviin lisätutkimuksiin jää 
12 000 €. 

Mikäli asiantuntijaa ei saada palkattua keväällä 2023, ympäristötarkastaja kutsuu ohjausryhmän 
viipymättä koolle ja valmistelee esiteltäväksi hankkeen vaihtoehtoiset toteutustavat. 

Kaukosen vesiosuuskunta esittää: 

Hankesuunnitelmaan Kotikankaan osalta ehdotamme (hallitus) seuraavaa tekstiä: 

Kaukosen kylällä sijaitseva Kotikankaan pohjavesialue valittiin prioriteettikohteisiin sekä sijainti- 
että päästöriskin perusteella. Pohjavesialue sijaitsee Ounasjoen tulva-alueella, mikä aiheuttaa 
vuosittain varajärjestelmän käyttöä. Pohjaveden muodostumisalueella on mahdollisia 
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päästöriskejä, kuten ravirata. Alueella on myös ollut aiempia maa-aineisten ottolupia sekä 
mahdollisesti luvatonta ottoa, joiden johdosta alueella on maisemoimattomia liian syväksi 
otettuja soramonttuja, joissa pohjavesi nousee ajoittain maanpintaan muodostaen mahdollisen 
pilaantumisriskin. 

Valtatie 79:n linjan muutos 2014 entistä keskemmälle pohjavesialuetta lisäsi 
liikeonnettomuuksien aiheuttamia riskejä (esim. polttoainekuljetukset). Liikenneonnettomuuden 
ja tulvan aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi alueelle on rakennettu suojavalli, joka on liian 
matala. 

Valtatie 79 linjan muutoksen vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun ei ole selvitetty 
riittävästi.   Alue ei sijaitse kaavoitetulla alueella. 

Päätös:  

Päätettiin hyväksyä varsinainen hankesuunnitelma lisättynä Kaukosen vesiosuuskunnan 
esityksellä luokitella Kotikankaan pohjavesialue prioriteettikohteeksi sekä sijainti- että 
päästöriskin perusteella ja lisätä esitysteksti hakesuunnitelmaan. 

5 § Muut asiat 

Lapin pelastuslaitoksen edustaja puuttuu edelleen ohjausryhmästä henkilöstömuutosten 
vuoksi. 

6 § Seuraava kokouspäivä ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.49. 

 

Kittilässä 25.11.2022 

 

 
Sanna Kivilompolo   Eila Örn 
Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 
Saana Veltheim   Janne Leinonen 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 


