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Ympäristönsuojeluviraomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksesta
uuden NP4-altaan rakentamiseksi sekä NP-rikastushiekan läjittämiseksi altaaseen
RakYmplk 04.10.2018 § 131
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa
(3.7.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien
Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro PSAVI/2744/2017)
uuden NP4-altaan rakentamiseksi sekä NP-rikastushiekan
läjittämiseksi altaaseen Kittilän kaivoksella. Lausunto on
lausuntopyynnön mukaan toimitettava 6.8.2018 mennessä, mutta
lausunnolle on sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 8.10.2018
saakka.
Agnico Eagle Finland Oy hakee ympäristölupaa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta kultamalmin rikastuksessa sivutuotteena
syntyvän sulfidivaahdotuksen rikastushiekan ja neutraloinnin sakan
seoksen läjittämiseksi rakennettavalle uudelle NP4-altaalle ja
NP4-altaan käytölle. Uudelle rikastushiekka-altaalle on tarkoitus
sijoittaa myös vesienkäsittelylaitoksella kalkkisaostusprosessissa
muodostuvaa sakeuttimen alitetta (magnesium-hydroksidia ja
kipsiä). Uuden altaan pinta-ala on laajimmillaan n. 175 ha ja
kapasiteetti tuolloin n. 18 milj. m3 NP-rikastushiekkaa. Hakijan
laskemien mukaan tämän uuden altaan tilavuus tulee riittämään
kaivoksen tämän hetkisen suunnitelman mukaisen toiminta-ajan,
vuoden 2035 loppuun saakka. Nyt käytössä olevan NP3-altaan on
arvioitu täyttyvän vuoden 2020 alkupuoliskolla.
Uusi NP4-altaan sijoituspaikka on olemassa olevan kaivosalueen
pohjoispuolella Pikku Rouravaaran pohjoisrinteellä, joka on
maakuntakaavassa merkinnällä ”M” (maa- ja metsätalousvaltainen
alue). Allas on tarkoitus rakentaa rajaamalle se padoilla, joita
korotetaan vaiheittain alavirtaan niin, että lopullinen padon
harjankorkeus on tasolla N60 +250. Padot rakennetaan
louhepatoina ja rakentamiseen tarvittavat louheet otetaan
pääasiassa kaivoksen sivukivikasoista. Patoihin ja altaan pohjalle
rakennetaan moreenitiiviste ja sen päälle asennetaan vesitiivis
kumibitumigeomembraani. Altaaseen on suunniteltu myös
salaojaverkosto, jolla kuivatetaan rikastushiekkaa ja parannetaan
sen kantavuutta ja padon stabiliteettia.
Ympäristösihteeri:
Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:
NP4-altaan rakenneratkaisuissa on kiinnitetty huomiota
rikastushiekka-altaan ympäristövaikutusten vähentämiseen mm.
ulottamalla vesitiivis kumibitumigeomembraani altaan pohjan lisäksi
myös patorakenteiden märän puolen luiskaan sekä järjestämällä
altaan täyttö niin, että altaan vapaa vesi saadaan pidettyä etäällä
patorakenteista. Nämä toimenpiteet vähentävät erityisesti altaan
täytön aikaisia ympäristövaikutuksia.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Altaan pitkäaikaiseen turvallisuuteen ei ole hakemuksessa kiinnitetty
juurikaan huomioita, eikä rikastushiekka-altaan sulkemisen jälkeisiä
riskejä ole perusteellisesti arvioitu.
Allassuunnitelmassa on esitetty käytettävän yksinkertaista
vesitiivistä membraania. Ympäristön kannalta varmempi ratkaisu
olisi sellaisen suojausrakenteen käyttäminen, jossa on kaksi
vesitiivistä membraania tms. rakennetta.
Allasalueen kallioperän ominaisuuksia ei ole juurikaan kuvattu
hakemuksessa. Aikaisempien selvitysten (mm. Agnico Eagle
Finland Oy:n lupahakemus kaivoksen apualueen perustamiseksi,
8.6.2017, sivu 55, kuva 28, Kittilän kuntakaivoksen kallioperän
rikkonaisuutta kuvaava blokkimalli) perusteella on esitetty, että
NP4-altaan alapuolinen kallioperä olisi yhtenäinen, toisin kuin
monissa muissa osissa kaivosaluetta. Nyt tässä lausuttavana
olevassa hakemuksessa kuitenkin sanotaan, että NP4-altaan alueen
maaperätutkimusten mukaan kallio on paikoin rikkonaista. Altaan
alla olevan kallion eheys ja stabiilius on oleellista
rikastushiekka-altaan pitkän aikavälin ympäristöriskien arvioinnin
kannalta. Allasalueen kallioperän eheys ja rikkonaisuuden
mahdollinen ulottuminen pintaosia syvemmälle (siirrosruhje tms.)
tulisi selvittää perusteellisesti ennen NP4-altaan
ympäristölupapäätöksen tekemistä. Asiaa on kysytty yhtiöltä
täydennyspyynnössä, mutta yhtiön vastauksessa ei esitetä
tutkimustuloksia alla olevan kallion eheydestä.
Kittilän kultakaivoksen pohjavesitarkkailussa on havaittu NP-altaiden
läheisissä pohjavesissä nouseva trendi erityisesti sulfaatti- ja
kloridipitoisuuksissa, mutta myös muiden haitta-aineiden (mm.
nikkeli) pitoisuuksissa on havaittu nousua tai heittelyä. Kaivosyhtiön
toimittamassa hakemuksen täydennyksessä esitetään, että
pitoisuuksien nousu johtuu osittain patorakenteen läpi suotuvista
vesistä. NP3-altaasta on siten havaittu haitallisia vaikutuksia alueen
maaperään ja pohjavesiin. Pohjavesien suojeluun ja tarkkailuun
tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja pohjavesitarkkailua tulisi
tehostaa sekä NP3-altaan että uuden NP4-altaan ympäristössä mm.
lisäämällä pohjavedentarkkailupisteitä molempien altaiden
ympäristössä. Alueen pohjavesien ja maaperän kunnostustarvetta
tulisi arvioida kaivoksen sulkemissuunnitelmaa päivitettäessä.
Rakennusmateriaalina NP4-altaan padoissa on suunniteltu
käyttävän mm. kaivoksen sivukiviä. NP3-altaan patojen ja alueen
ympärystän maanrakennukseen (mm. teiden rakentamiseen) on
aikaisemmin käytetty sivukivimateriaalia. Pohjavesitarkkailussa
NP3-altaan ympäristössä havaittujen pohjaveden kohonneiden
haitta-ainepitoisuuksien on kaivosyhtiön puolelta esitetty olevan
osittain seurausta patorakenteissa ja altaan ympäristön
maanrakentamisessa käytetyistä sivukivistä. Sivukivien
Pöytäkirjan tarkastajat:
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käyttökelpoisuuteen maanrakentamisessa tulisi kiinnittää
aikaisempaa tarkempaa huomioita.
Sivukivien käyttökelpoisuuden luokittelu perustuu pääasiassa
kiviainesten neutralointi- ja haponmuodostuspotentiaaliarvoihin.
Lisäksi saatetaan tehdä liukoisuustestejä, jotka toteutetaan
laboratoriossa standardioloissa ja jotka ovat suhteellisen
lyhytkestoisia. Tällä perusteella OK kiveksi (ympäristökelpoiseksi
kiveksi) on luokiteltu kiviaineksia joiden mm. metalli- ja
metalloidipitoisuudet saattavat olla huomattavasti korkeampia, usein
moninkertaisia, kuin mitä on pilaantuneen maan ylemmän ohjearvon
pitoisuudet ovat (PIMA-asetus, Vna 217/2007), mm. sivukivien
arseenipitoisuuksissa on jopa 10-30-kertaisia pitoisuuksia ylempään
ohjearvoon verrattuna (hakemuksen liite 5.3. Alkuperäiset
analyysitulokset 2017) .
Sivukivien stabiiliuden, hapontuottavuuden sekä rapautumisen ja
siten niiden ympäristöä pilaavien vaikutusten arvioiminen on
osoittautunut haasteelliseksi kaivoskohteissa ja vaarattomiksi
arvioitujen kiviainestenkin on todettu joissain tapauksissa
vapauttavan ympäristöön suoto- ja valumavesien mukana
haitallisessa määrin metalleja ja muita haitta-aineita. Erityisesti
niiden kiviainesten kohdalla, mitkä joutuvat tekemisiin veden ja
vaihtuvien olosuhteiden kanssa, tulisi käyttökelpoisuus arvioida
kriittisemmin. Arvioinnissa tulisi panostaa kiviaineksen
neutralointipotentiaalisuhteen lisäksi myös siihen mitä kiviaineksista
voi liueta (alkuainepitoisuudet) ja kuinka kiviainekset voivat rapautua
murskaantuessaan ja/tai joutuessaan happamiin, hapettaviin tai
poikkeuksellisen emäksisiin olosuhteisiin, esimerkiksi suolle
rakennettavien teiden tai allaspatojen rakenteisiin. Jos allasta
täytetään sekä rikastushiekalla, että vedenpuhdistuslaitoksen
alitteella, altaan täytön koostumus voi vaihdella paikoittain ja
patorakenteiden tai altaan pohjan läpi suotavien vesien
ominaisuudet voivat myös vaihdella. Myös kiviaineksen
rapautuminen patorakenteissa tulisi tarkastella perusteellisemmin
sekä patoturvallisuuden, että kiviaineksesta tulevien haitallisten
päästöjen kannalta.
Lupaviranomaisen lisäselvityspyyntöön annetussa vastineessa
(vastaus kysymykseen nro 21) konsultti (Golder associates ltd.)
kirjoitti huhtikuussa 2018 padon louhetäytöstä: ”Kiviaineksen
rapautumistaipumusta ja hajoamispotentiaalia sekä näiden ilmiöiden
pitkäaikaisvaikutuksia NP4-padon vakaudelle tulisi arvioida PWR- ja
OK-kivien geoteknisten ja geokemiallisten ominaisuuksien
perusteella. Golderin käytettävissä ei ole ollut riittävää geoteknistä ja
geokemiallista dataa, jonka avulla suunnitellun NP4-louhetäytön
mahdollista rapautumista ja hajoamista olisi voitu arvioida.”
Kyseinen arvio tulisi tehdä ennen lupapäätöksen tekemistä.
Moreenin geokemiatutkimusten koonti- ja vertailutaulukosta puuttuu
Pöytäkirjan tarkastajat:
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NP4-allasalueen moreenia arseenin, antimonin ja uraanin
pitoisuuksien tarkastelu suhteessa alueellisiin, kaivoksen alueelta
tehtyihin sekä valtakunnallisiin mittaustuloksiin ja ennen kaikkia
PIMA-asetuksen raja-arvoihin (päivitetyn ympäristölupahakemuksen
(23.4.2018) taulukko 10-1). Arseeni ja antimoni ovat kuitenkin ne
alkuaineet, joita pidetään Kittilän kultakaivoksen päästöjen
merkittävimpinä haitta-aineina niiden toksisuuden vuoksi ja niiden
päästöjä vesistöihin ja pohjavesiin seurataan tarkasti. Siksi näiden
kahden alkuaineen ja lisäksi uraanin pitoisuudet tulisi ottaa eri
mittakaavoissa ja suhteessa PIMA-arvoihin tulisi tarkastella. Kaikki
maankaivuu- ja maansiirtotyöt lisäävät valumia ja huuhtoumia
ympäristöön ja siksi näiden aineiden pitoisuuksia tulisi seurata ja
arvioida kaivoksen eri osissa ja erilaisissa huuhtoumille alttiissa
maa-aineksissa.
Rikastushiekan ominaisuuksiin liittyen Kittilän kunnan
ympäristösuojeluviranomainen viittaa aikaisempiin lausuntoihinsa
(Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemukseen Kittilän kaivoksen
ympäristöluvan nro 72/2013/1 lupamääräyksen 35
muuttaminen, Dnro PSAVI/1790/2016, Lupapäätös Nro 146/2016/1
sekä Agnico Eagle Finland Oy:n hakemukseen Kittilän kaivoksen
ympäristöluvan nro 146/2016/1 muutetun lupamääräyksen 35 ja
uuden lupamääräyksen A muuttamiseksi Dnro PSAVI/2708/2017),
joissa se on kiinnittänyt huomioita metallien mahdollisiin
liukoisuusmuutoksiin olosuhteiden muuttuessa sekä siihen, että
rikastushiekka-altaiden eri kerrokset ovat/voivat olla pitoisuuksiltaan
erilaisia. Sulfaatinpoistolaitoksen alitteen läjittäminen rikastushiekan
joukkoon entisestään lisää rikastushiekka-altaan eri osien
heterogeenisuutta. Rikastushiekka-allas on pysyvä
jätteensijoituspaikka ja metallien liukoisuus tai haitallisten
yhdisteiden muodostuminen voi muuttua pitkän ajan kuluessa
hitaiden tai hitaasti käynnistyvien prosessien seurauksena.
Läjitetyssä rikastushiekassa ajan kuluessa mahdollisesti tapahtuvat
muutokset esim. metallien liukoisuudessa, tai haitallisten yhdisteiden
erilainen kertyminen ja rikastuminen rikastushiekka-altaan eri osiin,
tulisi selvittää. Läjitetyn rikastushiekan ominaisuuksien mittaaminen
rikastushiekka-altaan eri osista ja eri syvyyksiltä otetuista näytteistä
tulisi liittää tarkkailusuunnitelmaan. Myös mahdollinen
mikrobitoiminta voi vaikuttaa haitallisten aineiden liukoisuuteen ja
jopa kaasuuntumiseen rikastushiekka-altaan läjitteissä, altaan
rakenteissa, sekä muuallakin kaivoksen maa- ja kiviaineksissa.
Niinpä kemiallisten prosessien lisäksi myös biologiset prosessit tulisi
huomioida arvioitaessa kaivannaisjätteiden stabiiliutta ja niistä
mahdollisesti tulevaisuudessa aiheutuvia ympäristöhaittoja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin teollisuusalueen
asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta
332/10.02.03/2015
RakYmplk 04.10.2018 § 132
Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoa Levin teollisuusalueen asemakaavaluonnokseen ja siihen
liittyvään valmisteluaineistoon.
Edellä mainittu luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 19.9 19.10.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja Kittilän kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat. Lausunto on pyydetty toimittamaan 19.10.2018 mennessä.
Rakennustarkastaja:
Asemakaavaluonnos koskee loma - asuntorakentamiseen tarkoitettuja kortteleita , maanläjitysaluetta ja teollisuusrakentamiseen tarkoitettuja kortteleita Muoniontien vasemmalla puolella noin 5,5 kilometriä Sirkan kylästä Muonioon päin. Lomarakentamiseen on suunniteltu 53 tonttia ja teollisuusrakennusten rakentamiseen 24 erikokoista
tonttia. Maa-ainesten ja lumen täyttöalue on kooltaan laajin ( EM-1 )
ja täyttöjen päätyttyä alue varataan moottoriurheilun harjoittelualueeksi.
Esitän, että lautakunta lausuntonaan pyytää ottamaan huomioon EM
- 1 alueen loppukäytön vaikutukset moottoriurheilun harjoitusalueena vieressä olevaan RA -alueeseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli paikalla pykälän käsittelyn aikana.
__________
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 04.10.2018 § 133
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset §:t 244 - 306.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennusvalvontaviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 04.10.2018 § 134
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0159/1 koskien
rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 15.12.2016 § 138.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 18/0177/1 koskien
rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä 6.7.2017 § 82.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee asiat tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maisematyölupa 2018-0183
236/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 135
Sirkan rekisterikylään tilalle Kulkuniemi Rno * * * * haetaan maisematyölupaa puuston harventamiselle. Lupaa haetaan Pöntsön
kohdalle Muoniontien lounaispuolelle noin 1,5 hehtaarin alueelle.
Levin osayleiskaavassa kyseinen alue on EV-1 aluetta. EV- 1
alueella on määräys, että puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman
MRL 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa.
Rakennustarkastaja:
Levin osayleiskaavan kuvauksessa EV - 1 alue on suojaviheralue
joka on eri - ikäistä puustoa sisältävä, luonnotilaisen kaltainen
tienvarsivyöhyke.
Haettu harvennushakkuu ei vaikeuta alueen käyttöä kaavassa
varattuun tarkoitukseen.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun maisematyöluvan 2018 0183.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 128 §, MRL 140 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maisematyölupa 2018-0185
232/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 136
Sirkan rekisterikylään tilalle Kujala Rno * * * * haetaan maisematyölupaa puuston harventamiselle. Lupaa haetaan Veikasenmaan kohdalle Muoniontien eteläpuolelle noin 31,4 hehtaarin alueelle. Levin
osayleiskaavassa kyseinen alue on RA - ja VL- aluetta. RA - ja VL alueilla on Levin osayleiskaavassa määräys, että puiden kaatamista
ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa.
Rakennustarkastaja:
Levin osayleiskaavan määräyksissä RA- alue on loma - asuntoalue
ja VL - alue on lähivirkistysalue. Kyseiset aluevaraukset on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi.
Haettu harvennushakkuu ei vaikeuta alueen käyttöä kaavassa
varattuun tarkoitukseen.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun maisematyöluvan 2018 0185.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 128 §, MRL 140 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Pohjois-Suomen hallinto - oikeudelle, suunnittelutarveratkaisu 2018-3023
14.06.2018 §82
112/10.03.00/2018
RakYmplk 06.09.2018 § 123
Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa
rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 14.6.2018 § 82
tehdyn valituksen johdosta. Valitus koskee lautakunnan myöntämää
suunnittelutarveratkaisua 2018-3023. Suunnittelutarveratkaisu
myönnettiin omakotitalon, saunan ja kahden talousrakennuksen rakentamiseen Kittilän kirkonkylän osayleiskaava - alueen maa- ja
metsätalousvaltaiseksi tarkoitetulle alueelle ( M ). Valituksessa vaaditaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista
lainvastaisena.
Lausunto asiakirjoineen on palautettava 14.9.2018 mennessä.
Rakennustarkastaja:
Esitän lautakunnan lausunnoksi seuraavaa:
Lapin ELY - keskus perustelee valitusta rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämästä suunnnittelutarveratkaisusta sillä, ettei päätökselle ole MRL 137 §:n 1 momentin tarkoittamia erityisiä edellytyksiä sekä kyseistä päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla.
Rakentamisen yleisissä edellytyksissä on rakennuspaikan kelvollisuudessa huomioitava mahdollinen tulvavaara. Vuoden 2005 tulvassa on rakentamiseen suunniteltu kiinteistön määräala käynyt kokonaisuudessaan veden alla.
Rakennuspaikka on Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan mukaan
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Viranomaisen on päättäessään alueen käyttöä koskevista toimenpiteistä katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeutettava yleiskaavan toteutumista. Osayleiskaavassa on annettu alin kosteudelle arkojen rakenteiden rakentamistaso.
Rakennuspaikan maanpinnan taso on noin 0,70 metriä kyseistä tasoa alempana.
Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on
ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun
sekä mainittava sovelletut säännökset.
Valituksen alaisen pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin yleisesti,
että rakennuspaikka ja sinne johtava tie voidaan korottaa siten ettei
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tulvavaaraa ole. Muita perusteita, selvityksiä tai sovellettuja säännöksiä ei mainittu.
Lautakunnan tekemä suunnitteluratkaisupäätös ei täytä MRL 137
§:n mukaisia erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle eikä sitä ole Hallintolain 45 §:n mukaan perusteltu.
Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvityksiä varten. Lautakunta oli yksimielisesti Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla.Asia jätettiin pöydälle. Pöydälle jättämisen johdosta pyydetään
Pohjois Suomen hallinto - oikeudelta kuukausi lisäaikaan lausunnon
antamiselle.
Juha Toivola palasi kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 15.33.
__________
RakYmplk 04.10.2018 § 137
Lautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten kokouksessaan
6.9.2018. Lausunnon antamiselle pyydettiin jatkoaikaa 15.10.2018
saakka. Pohjois - Suomen hallinto - oikeus on muuttanut lausunnon
antamisen määräaikaa 15.10.2018 saakka.
rakennustarkastaja:
Uusin aiemman esitykseni annettavasta lausunnosta.
Lapin ELY - keskus perustelee valitusta rakennus- ja ympäristölautakunnan päättämästä suunnnittelutarveratkaisusta sillä, ettei päätökselle ole MRL 137 §:n 1 momentin tarkoittamia erityisiä edellytyksiä sekä kyseistä päätöstä ei ole perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla.
Rakentamisen yleisissä edellytyksissä on rakennuspaikan kelvollisuudessa huomioitava mahdollinen tulvavaara. Vuoden 2005 tulvassa on rakentamiseen suunniteltu kiinteistön määräala käynyt kokonaisuudessaan veden alla.
Rakennuspaikka on Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan mukaan
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Viranomaisen on päättäessään alueen käyttöä koskevista toimenpiteistä katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeutettava yleiskaavan toteutumista. Osayleiskaavassa on annettu alin kosteudelle arkojen rakenteiden rakentamistaso.
Rakennuspaikan maanpinnan taso on noin 0,70 metriä kyseistä tasoa alempana.
Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 123
§ 137

9/2018

14

06.09.2018
04.10.2018

ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun
sekä mainittava sovelletut säännökset.
Valituksen alaisen pykälän käsittelyn aikana keskusteltiin yleisesti,
että rakennuspaikka ja sinne johtava tie voidaan korottaa siten ettei
tulvavaaraa ole. Muita perusteita, selvityksiä tai sovellettuja säännöksiä ei mainittu.
Lautakunnan tekemä suunnitteluratkaisupäätös ei täytä MRL 137
§:n mukaisia erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle eikä sitä ole Hallintolain 45 §:n mukaan perusteltu.
Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti oman esityksensä lautakunnan lausunnoksi
kirjallisena. Lautakunta oli yksimielisesti Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla. Pirkko Jauhojärven esitys lautakunnan lausunnoksi
hyväksyttiin. Esitys liitteineen pöytäkirjan liitteenä.
Rakennustarkastaja Matti Niska jätti lausunnosta eriävän mielipiteen
omaan esitykseensä perustuen.
__________
Liitteet

Liite 4
Liite 5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapine Ely-keskuksen valitus Rak.- ja ymp.ltkn
päätöksestä 4.6.2018 § 82
Pirkko Jauhojärven esitys lausunnoksi Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle, suunnittelutarveratkaisu 2018-3023
14.6.208 § 82
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Poikkeamislupa 2018-3040
271/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 138
Kallon rekisterikylään tilalle Äijänniska Rno 4:46 haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 §:n säädöksistä ja rakentaa 135 m² suuruinen
parvellinen loma -asunto sekä 39 m² suuruinen talousrakennus.
Poikkeamista haetaan Äijäkkä - Vääräkkä ranta - asemakaavan
kortteliin 1. Korttelin koko on 9573 m² ja se sijaitsee Lainiojoen ranta
-alueella Hakemus on tullut vireille 13.6.2018
Hakija omistaa korttelia ympäröivän tilan Äijänkoski Rno 4:48
Rakennustarkastaja:
Kortteli 1 on loma - asuntojen korttelialuetta ( RA ) ja rakennuspaikan kerroskorkeus on I. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 100 m²
sekä talousrakennuksen ala saa olla enintään 20 % rakennuspaikalla toteutettavasta kerrosneliömetrimäärästä.
Suunniteltu rakennushanke poikkeaa ranta - asemakaavasta rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden suhteen.
Suunniteltu rakennushanke ylittäisi korttelin 1 kokonaisrakennusoikeuden noin 45 prosentilla.
Korttelin 1 rakennusoikeus on määritelty 18.12.2000 hyväksytyssä
ranta-asemakaavassa eikä oikeutta ole määritelty kiinteistön koon
perusteella.
Haettu poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavan toteutumiselle eikä
ole tasapuolinen muita kaava - alueen maanomistajia kohtaan.
Hakija ei ole esittänyt hakemuksensa perusteeksi erityisiä syitä.
Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 § , MRL 171 §
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 2018-3041
135/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 139
Kallon rekisterikylään määräalalle tilasta Järvenpää Rno 21:86 haetaan lupaa poiketa MRL 43 §, MRL 72 § :n ja kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä ja rakentaa 157 m²:n suuruinen yksikerroksinen asuinrakennus, 62 m²:n suuruinen talousrakennus ja 38 m² suuruinen saunarakennus Ylläsjärven rantaan Määräala sijaitsee* * * *
****************************************
Määräalalla on rantaviivaa noin 180 metriä. Hakemus on tullut vireille 15.5.2018.
Hakija on kuullut tiloja * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Luosupalo I
Rno 96:6 sekä rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilat Purola
Rno 3:57 ja Hongisto Rno 15:64.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
************************
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset
omakotitalon ja talousrakennuksen osalta mutta saunan osalta kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä
vesistöön ei täyty. Suunniteltu 38 m² suuruinen saunarakennus on
asemakuvassa esitetty kymmenen metrin etäisyydelle Ylläsjärven
rantaviivasta. Rakennusjärjestyksen mukaan kyseisen suuruisen rakennuksen etäisyyden on oltava vähintään 30 metriä rantaviivasta.
Tilalle on kulku * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*********************************************
*********************************************
*********************************************
*********************************************
********************************************
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §).
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan muilta
osin mutta saunan rakentamista ei hyväksytä. Rakentaminen ei saa
vaikeuttaa olemassa olevan ulkoilureitistön käyttöä sekä rakennukset on liitettävä järjestettyyn viemäriverkostoon.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171
§.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 2018-0188
263/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 140
Levin keskustan asemakaavan kortteliin 35 tontille 2 haetaan rakennuslupaa kahdelle lomahuoneistokäyttöön tarkoitetulle pienkerrostalolle, suuruudeltaan 451 m² ja 456 m². Tontin koko on 1695
m².
Rakennustarkastaja:
Levin asemakaavassa korttelin 35 tontti 2 on kaavamerkinnältään
KL-2 eli liiketontti jolla sallitaan myös majoitustiloja.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan pienkerrostalojen
rakentamiseksi rakennusluvan 2018-0188 mukaisin määräyksin ja
ehdoin.
Hakijat ovat pyytäneet lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennuslupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamiselle on rakennusluvassa
määrätty vakuus.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 2018-3042
272/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 141
Kittilän kirkonkylän asemakaavan kortteliin 409 tontille 3 haetaan lupaa poiketa asemakaavan määräyksistä ( MRL 58 § ) 34 huoneistoisen hoivarakennuksen rakentamiselle. Tontti muodostuu kahdesta eri kiinteistöstä joista toisella on purkukuntoinen asuinrakennus.
Rakennusoikeutta tontissa on 2038 m². Hakemus on tullut vireille
14.08.2018
Hakija on kuullut tiloja Salmen Rno 20:68, Vanhakumpare Rno 21
:159, Lauttahamina Rno 21:152, Ekonoja Rno 21:28, Mäntykumpare
Rno 21:26, kahta vuokra -aluetta tilasta Kittilän jakokunta Rno
878:1. Tilan Vanhakumpare Rno 21:159 omistaja on jättänyt hankkeesta huomautuksen. Hakija on antanut vastineensa huomautuksiin.
Tilan Kumpare Rno 21:150 omistaa hakija ja tilat Sireeni Rno
21:146 ja Urheiluranta Rno 191:0 omistaa Kittilän kunta.
Rakennustarkastaja:
Kirkonkylän asemakaavassa tontti sijoittuu AL- kortteliin eli asuin, liike ja toimistorakentamisen kortteliin. Tontilla on rakennusoikeutta
noin 2038 m². Suunniteltu hanke poikkeaa asemakaavasta rakennuksen käyttötarkoituksen suhteen ja ylittää vähäiseltä osin rakennusalueen rajan tontin Rantatien puoleisella osalla.
Tontti sijoittuu Valtatien varteen ja asemakaavassa on määritetty liittymäkohta tontille. Rakentaminen on suhteutettava Valtatien korkeustasoon sekä huomioitava kaavoituksen jälkeen tietoon tulleet
tulvakorkeudet. Edellä mainittujen asioiden johdosta rakennuspaikkaa on korotettava siten ettei kosteudelle arat rakenteet jää tulvarajan alapuolelle sekä liikenne tontilta Valtatielle onnistuu ilman erityisjärjestelyitä.
Suunniteltu poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia.
Hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksensa perusteeksi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §, MRL 172 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 2018-0189
266/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 142
Könkään rekisterikylän tilalle * * * * * * * * * * haetaan lupaa rakentaa
285 m² suuruinen yksikerroksinen viisihuoneistoinen rivitalo. Tila sijaitsee Könkään kylän itälaidalla ja se on kooltaan 43120 m².
Rakennustarkastaja:
Levin osayleiskaavassa suunniteltu rakentaminen kohdentuu M alueelle eli maa- ja metsätalousalueelle. Kiinteistölle on haettua ja
saatu poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu nyt haetulle rakentamiselle. Kyseiset päätökset ovat lainvoimaisia.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan rivitalon rakentamiseksi rakennusluvan 2018-0189 mukaisin määräyksin ja ehdoin.
Hakijat ovat pyytäneet lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennuslupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamiselle on rakennusluvassa
määrätty vakuus.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 2018-0190
266/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 143
Könkään rekisterikylän tilalle * * * * * * * * * * haetaan lupaa rakentaa
kokonaisalaltaan 121 m² suuruinen autokatos/varasto
viisihuoneistoisen rivitalon yhteyteen. Tila sijaitsee Könkään kylän
itälaidalla ja se on kooltaan 43120 m².
Rakennustarkastaja:
Levin osayleiskaavassa suunniteltu rakentaminen kohdentuu M alueelle eli maa- ja metsätalousalueelle. Kiinteistölle on haettua ja
saatu poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu nyt haetulle rakentamiselle. Kyseiset päätökset ovat lainvoimaisia.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan autokatos/varaston
rakentamiseksi rakennusluvan 2018-0190 mukaisin määräyksin ja
ehdoin.
Hakijat ovat pyytäneet lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennuslupapäätöksen lainvoimaisuutta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 2018-0196
84/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 144
Sirkan rekisterikylän tilalle Ruokkotila Rno 62:71 haetaan lupaa rakentaa 353 m²:n suuruinen korjaamohalli. Kyseiselle hankkeelle on
haettu ja saatu poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu korjaamohallin rakentamiseen. Päätökset ovat lainvoimaisia.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan 2018 - 0196 korjaamohallin rakentamiseksi rakennusluvan mukaisin määräyksin ja
ehdoin.
Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa rakennustyöt ennen rakennuslupapäätöksen lainvoimaisuutta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9
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Poikkeamislupa 2018-3043
174/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 145
Sirkan rekisterikylän määräaloille tilasta Rautio Rno 34:173 (M603
ja M604) haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 §:n säädöksistä ja
poiketa asemakaavan määräämästä autopaikkojen määrästä. Poikkeaminen koskee korttelin 1154 tontteja 2 ja 3. Tonttien koko on yhteensä 1566 m² m² ja ne sijaitsevat Ylälevin asemakaava - alueella
Hakemus on tullut vireille 22.8.2018.
Rakennustarkastaja:
Korttelin 1154 tonteille 2 ja 3 on myönnetty rakennuslupa 2018-0128
kahden vapaa-ajan asuinkäyttöön tarkoitetun kerrostalon rakentamiseksi. Rakennuksissa on lisäksi liiketiloja kellaritiloissa ja ensimmäisessä kerrostasossa. Rakennusluvassa on määritetty autopaikkojen
määräksi 40 autopaikkaa asemakaavan määräysten mukaisesti.
Asemakuvassa maanpinnan tasoon ovat hakijat esittäneet 27 autopaikkaa.
Tontit ovat kooltaan pieniä eikä niiden kautta ole mahdollista järjestää kulkua maan alle maanalaisen pysäköinnin mahdollistamiseksi.
Ylälevin asemakaavan kortteli 1154 ja kortteli 1156 tontti 1 oli alunperin tarkoitettu toteutettavaksi yhtä aikaa ja kulku maan alle kortteleita palvelevaa pysäköintiä varten oli tarkoitettu järjestettävän korttelin 1156 tontin 1 kautta.
Ylälevin asemakaavan 2 .osassa voidaan antaa helpotusta 30 prosenttia autopaikkojen määrästä jos alueella toteutuu keskitetty pysäköintijärjestelmä. Alueella on tällä hetkellä yleiskäytössä olevia pysäköintialueita.
Haettu poikkeaminen ei olennaisesti syrjäytä asemakaavassa
annettuja tavoitteita.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen autopaikkojen
määrästä.
Hakija on esittänyt erityisiä syitä hakemuksen perusteeksi.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58§, MRL 171 §
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 2018-3044
265/10.03.00/2018
RakYmplk 04.10.2018 § 146
Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa
1000 m²:n suuruinen konehalli Kittilän rekisterikylään tiloille TIESTÖ
I ja TIESTÖ II Rnot 15:9 ja 25:11. Tilojen koko noin 10000 m² ja ne
sijaitsevat Kittilän kirkonkylän pohjoisosassa vanhassa tielaitoksen
käytössä olleessa tukikohdassa* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL
137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle
(erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Salmela Rno * * * *,
Kriston Rauta Rno * * * *, Kristo Kittilä Rno * * * *, Mäntykumpu Rno
* * * * * * * * * * * * * * ja Kittilän Kristo Rno * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Kiinteistöt sijaitsevat Kittilän osayleiskaavan T/P - alueella eli
teollisuus-, varasto ja palveluiden alueella joka on tarkoitettu myös
tilaa vievälle kaupalle. Alueella on halleja ja vastaavan kokoisia
varastorakennuksia. Uudisrakentamisen yhteydessä kiinteistöltä
puretaan 469 m²:n suuruinen ajoneuvosuoja ja suunniteltu halli
rakennetaisiin samalle paikalle.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
131, 132, 133, 134, 137
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.
Hallintovalitus
135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavat
päätökset katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun ne on annettu, antopäivää
lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 9.10.2018.
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa,
että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Valitusasiakirjat 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.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei
tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
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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