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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 17.12.2018 § 168
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset §:t 366 - 377.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee tiedoksi tehdyt päätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §:t 366 - 377
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin korttelin 965
asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta
42/10.02.03/2017
RakYmplk 17.12.2018 § 169
Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoa Levin asemakaavan korttelin 965 asemakaavan muutosluonnokseen ja siihen liittyvään valmisteluaineistoon.
Edellä mainittu luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 10.12 28.12.2018 Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja Kittilän kunnan
kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat. Lausunto
on pyydetty toimittamaan 28.12.2018 mennessä.
Rakennustarkastaja:
Asemakaavamuutos koskee korttelia 965. Korttelin asemakaavamerkintä RM-2 tarkoittaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Voimassa olevan asemakaavan mukaan korttelissa on
kaksi tonttia, luonnoksessa tontteja on seitsemän. Olemassa oleva
rakennusoikeus jakautuu tonttien kesken eli rakennusoikeus ei korttelin osalta lisäänny. Asemakaavaluonnoksessa nostetaan rinne - ja
hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön tarkoitetun alueen rakennusoikeutta 200:sta 700:taan neliömetriin kortteliin 965 liittyvällä VU-k
alueella sekä alueelle on lisätty ohjeellinen tuolihissivaraston rakennusala.
Lausuntonaan lautakunta toteaa seuraavaa:
Asemakaavan luonnosvaiheen rakentamistapaohjeessa on ristiriita
asemakaavakartassa tonteille määriteltyyn rakennuksien harjansuuntaan . Ne on yhdenmukaistettava vastaamaan toisiaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennusvalvonnan määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttäminen 2019
352/01.01.01/2018
RakYmplk 17.12.2018 § 170
Rakennus- ja ympäristölautakunta on talousarvioehdotuksessaan
vuodelle 2019 varannut määräaikaisen toimistotyöntekijän palkkakulut sekä on talousarvion tekstiosassa perustellut toimistotyöntekijän tarvetta.
Rakennustarkastaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa
määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttämiseen ja auki
julistamiseen
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa
määräaikaisen toimistotyöntekijän toimen täyttämiseen ja auki
julistamiseen mikäli kunnanvaltuusto päättää myöntää vuodelle
2019 budjettiesityksessä varatut määrärahat.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 2018-3047
247/10.03.00/2018
RakYmplk 17.12.2018 § 171
Kuivasalmen rekisterikylään tilalle Ranta Rno 67:1 haetaan lupaa
poiketa MRL 72 § :n määräyksistä ja rakentaa 39 m²:n suuruinen yksikerroksinen lomarakennus ja 25 m²:n suuruinen talousrakennus
Kitisen rantaan. Tila sijaitsee Pokassa Taatsintientien ja Kitisen välisellä alueella. Tilan osan koko ranta - alueella on 78200 m² ja tilalla
on rantaviivaa Kitisessä noin 770 metriä. Tilalla on vuoden 1978
myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennettu parakkityyppinen
loma - asunto ja sauna. Hakemus on tullut vireille 5.9.2018.
Hakija on kuullut tiloja Kaalimaa Rno 67:4 ja tilan Ranta Rno 67:1
toista osaomistajaa sekä rakennusvalvontaviranomainen on kuullut
tiloja Vaara Rno 26:15 ja Kittilän valtionmaa II Rno 893:11:1.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Emätilaksi laskettavalla tilalla Kaalimaa Rno 67:0 on Kitisen varrella
3 omarantaista lohkotilaa joista kaikkiin on rakennettu. Mitoitusrantaviivaa on yhteensä 2850 metriä. Rakentamistiheys olemassa olevalla rakennuskannalla on 1,06 as/km . Uuden rakennuksen myötä mitoitus nousisi 1,42 as/km ja jos kaikille jo rakennetuille tiloille myönnettäisiin toinen päärakennus niin mitoitus olisi 2,13 as/km.
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset
sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksien etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennusten etäisyydet vesistöön
ovat noin 60 metriä ja niiden rakennuspaikka ei ole hakijan esittämän korkeustason perusteella tulva - arkaa aluetta.
Tilalle on kulku Taatsintieltä olevan tien kautta. Olemassa olevan
rakennuksen ja uuden rakennuksen tieyhteydet eivät ole tilan
rasiteoikeuden mukaisia. Niihin on oltava maanomistajan kirjallinen
hyväksyntä tai kulkuyhteydet on muutettava vastaamaan tilan
rasiteoikeuksia.
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.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.
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Esitys hyväksyttiin.
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Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit
RakYmplk 17.12.2018 § 172
Kittilän kunnanvaltuuston 19.6.2017 § 56 hyväksymän ja 25.7.2017
voimaantulleen Kittilän kunnan hallintosäännön osan 33 § ”Teknisen
lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja
toimivalta” mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa
ympäristösuojelun valvonnasta ja edistämisestä. Täten rakennus- ja
ympäristölautakunta toimii Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena ja käyttää kunnan
ympäristösuojeluviranomaiselle eri laeissa määrättyä ratkaisu- ja
toimivaltaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva
rakennus- ja ympäristölautakunta voi siirtää toimivaltaansa siten
kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa
(64/1986, muutos 1013/1996) säädetään. Kittilän kunnan
hallintosäännön osan 35 §:n "Toimivallan edelleen siirtäminen"
mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen
alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei
voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Kunnan ympäristötoimessa tehokas valvontatoiminta edellyttää
ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan osittaista delegointia
viranhaltijoille. Toimivallan siirto on perusteltua asioiden nopean ja
joustavan käsittelyn mahdollistamiseksi.
Toisaalta joissain tilanteissa valvontaviranomaisen on ryhdyttävä
välittömiin valvontatoimiin ja antaa määräyksiä tai keskeyttää
toiminta välittömästi, mikä edellyttää näiden tehtävien delegointia
viranhaltijoille. Välitön keskeyttäminen ja väliaikaisen määräyksen
antaminen ovat aina luonteeltaan väliaikaisia, ja ne on saatettava
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan toimielimen
käsiteltäväksi viivytyksettä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää
viranhaltijoille hallintopakkoa koskevissa asioissa, joten
hallinnollisen pakon käyttöä sisältäviä asioita koskeva määräysvalta
on aina lautakunnalla.
Tutkintapyynnön tekeminen on luonteeltaan rinnastettavissa
välittömiin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Kunnassa tutkintapyynnön
tekeminen on ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan suositeltavaa
delegoida viranhaltijan tehtäväksi, koska tutkintapyyntö poliisille on
tarpeen tehdä viivytyksettä, jotta esitutkinta voidaan käynnistä
välittömästi. Mikäli valvontaviranomainen havaitsee valvonnassa,
että joku tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo ympäristösuojelu-,
jäte-, tai vesilaissa asetettuja säädöksiä, tulee valvontaviranomaisen
aina tehdä asiasta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.
Tutkintapyynnön tekemistä koskeva asiat ovat myös salassa
pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999,
JulkL 24.1.3 §).
Ympäristösihteeri:
Esitän, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli rakennus- ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ympäristölautakunta päättää siirtää alaisilleen viranhaltijoille
ympäristösihteerille ja ympäristötarkastajalle sekä heidän
varahenkilöille ja mahdollisille viransijaisille toimivaltaa Kittilän
kunnan hallintosäännön 35 §:n perustella liitteenä olevan esityksen
mukaisesti. Viranhaltija voi tarvittaessa saattaa asian, joka hänellä
on oikeus ratkaista, rakennus- ja ympäristölautakunnan
käsiteltäväksi. Tämä päätös ympäristönsuojeluasioiden
delegoinnista viranhaltijoille korvaa rakennus- ja
ympäristöympäristölautakunnan aiemmat delegointipäätökset
(RakYmplk 16.06.2016 § 62 ja RakYmplk 06.09.2018 § 114).
Päätös:
Ympäristösihteeri lisäsi esitykseen, että viranhaltijalla, varahenkilöllä
ja viransijaisella, joka käyttää siirettyä toimivaltaa, tulee olla
tehtävien edellyttämä pätevyys.
Esitys hyväksyttiin liitetaulukkoon tehdyin teknisin korjauksin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2
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Tiedoksi saatettavat ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset
RakYmplk 17.12.2018 § 173
Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 17 ja 18.
Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee tiedoksi päätökset.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 17 ja 18
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Lausunto lupahakemuksesta autoklaavin kaasunpesurin tehostamiseksi, Agnico Eagle
Finland Oy
299/11.01.00/2018
RakYmplk 17.12.2018 § 174
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa
(23.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta
koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro
PSAVI/3673/2016) autoklaavin hiukkaspäästöjen puhdistamisen
tehostamiseksi. Lausunto on lausuntopyynnön mukaan toimitettava
13.11.2018 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on
sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 31.12.2018 saakka.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (taltionumero 2201)
lupamääräyksen mukaan autoklaavista ilmaan johdettavien
poistokaasujen hiukkaspitoisuus saa olla enintään 20 mg/m3(n)
kosteassa kaasussa ja luvan saajan on toimitettava 31.12.2016
mennessä puhdistuksen tehostamissuunnitelma
toteutusaikatauluineen aluehallintovirastolle.Suunnitelmassa on
oltava poistokaasujen hiukkaspitoisuuden tavoitearvona 10
mg/m3(n) kosteassa kaasussa.
29.12.2016 päivätyssä hakemuksessa on kuvattu
tehostamissuunnitelma, mittausmenetelmät, toimenpiteiden toteutus
ja hakemuksen täydennyksenä (päivätty 17.10.2018) kuvaus
pesurien toiminnasta vuosina 2017-2018 sekä mittaustulokset
vuosilta 2016 ja 2017. Täydennyksessä on myös lyhyesti kuvattu
suunnitelma rikastamon tuotantokapasiteetin kasvattamisen
yhteydessä pesurille tehtävistä tehostamistoimenpiteistä.
Tehostamistoimet on toteutettu vuosien 2014 ja 2015 aikana.
Autoklaavin poistokaasujen puhdistus tapahtuu kahdessa
vaiheessa. 1-vaiheen puhdistus tapahtuu vanhassa
venturipesurissa, jonka alitevedet pumpataan rikastamon prosessiin
ja puhdistetut kaasut johdetaan uuteen 2-vaiheen pesuriin. Tässä
uudessa pesurissa kaasuvirtaus kulkee aluksi täytekappaleiden läpi
ja edelleen niiden päälle johdetun kierrätettävän nesteen läpi.
2-vaiheen pesurista kaasu johdetaan puhaltimen avulla ilmakehään.
Tämä 2-vaiheen pesuri toimii myös lämmöntalteenottoprosessina.
Ympäristösihteeri:
Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta
seuraavaa:
Savukaasujen puhdistamisen tehostaminen ei ole sujunut
ongelmitta. 2-vaiheen pesurin käyttöönotossa on ollut haasteita ja
rakennustöiden valmistuttua syksyllä 2015 kesti reilun vuoden, että
pesuri saatiin toimimaan lähes yhtäjaksoisesti huoltoseisakkeja
lukuun ottamatta. 2-pesurin täytekappalepatjoja on nyt opittu
Pöytäkirjan tarkastajat:
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huoltamaan niin, että täyden toiminnan aikana puhdistustuloksessa
päästään tavoitearvojen alle ja siten päästöt on nyt lupaehtojen
mukaisia.
Kaivoksen rikastamon tuotantokapasiteettia ollaan kasvattamassa
lähivuosina. Autoklaavin savukaasujen puhdistamisen tehostaminen
on syytä aloittaa hyvissä ajoin etukäteen, jotta vastaavilta ongelmilta
vältyttäisiin tuotantokapasiteetin nostamisen yhteydessä.
Rikastamon huoltoseisakkien yhteydessä tulee huolehtia siitä, että
alas- ja ylösajojen yhteydessä ei ilmene merkittäviä ylimääräisiä,
ympäristöä saastuttavia ja asukkaita häiritseviä päästöjä
ilmakehään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n
lupahakemuksesta koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta
NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle sekä toiminnan
aloittamista muutoksen hausta huolimatta
294/11.01.00/2018
RakYmplk 17.12.2018 § 175
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa
(18.10.2018) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta
koskien Agnico Eagle Finland Oy:n hakemusta (Dnro
PSAVI/2204/2018) uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä
luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen
vesivarastoaltaan eteläpuolelle ja toiminnan aloittamiseksi
muutoksen hausta huolimatta. Lausunto on lausuntopyynnön
mukaan toimitettava 21.11.2018 mennessä, mutta lausunnolle on
sähköpostitse myönnetty jatkoaikaa 11.1.2019 saakka.
Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi
Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman
lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen
nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä
olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää
kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai
loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö
voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan
vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös
ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa edellä
mainitut. toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Uusi vesivarastoallas jaetaan suunnitelmien mukaan kolmeen
erilliseen lohkoon siten, että NP-vesille (prosessivesien allas) ja
vesienkäsittelylaitoksen kautta puhdistetuille vesille (puhdistettujen
vesien allas) rakennetaan omat välipadoin erotetut lohkonsa.
Kolmanteen lohkoon on suunniteltu prosessivesien
kiintoainepitoisuuden pienentämiseksi ja vesien selkeyttämiseksi
laskeutuspiiri. Patojen louherakenteet tullaan tekemään
potentiaalisesti happoa tuottamattomasta sivukivestä. Altaan
kaikkien lohkojen pohjiin ja luiskiin asennetaan moreenitiiviste ja
geomembraani.
Lapin ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon 23.11.2018
ja lähettänyt sen tiedoksi Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristösihteeri:
Esitän että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu hakemuksesta
seuraavaa:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristölupahakemus on hyvin tiivis ja teknisluonteinen ja siinä
keskitytään kuvaamaan altaan ja esitetyn NP-hiekan
läjitysjärjestelyn tarvetta, sekä uuden vesivarastoaltaan teknisiä
rakenteita. Tosin putkilinjauksia altaiden ja kaivoksen muun
toimintayksiköiden välillä ei ole kuvattu perusteellisesti. Altaan
rakentamisen ja käytön ympäristövaikutuksista, ympäristön
nykytilasta sekä mahdollisista häiriö- ja poikkeustilanteista ja altaan
riskinarvioinnista on hyvin puutteelliset tiedot hakemuksessa.
Myöskään ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja haittojen
vähentämiseksi ei ole juurikaan esitetty. Altaan suunnitelmat etenkin
ympäristövaikutusten osalta vaikuttavat olevan vielä
viimeistelemättömiä.
Yksi kaivosalueiden altaiden suurimmista riskeistä liittyy kallioperän
rikkonaisuuteen ja epästabiiliuteen. Hakemuksen liitteissä sanotaan
vesivarastoaltaan alueen kallion olevan pääosin rikkonaista
rapakivikalliota. Myös kaivosyhtiön aikaisempien lupahakemusten
asiakirjojen mukaan kaivoalueen kallioperä on rikkonaista ja
kaivosalueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa hiertovyöhyke.
Tämän uuden vesivarastoallasalueen kallioperän stabiilius tulisi
selvittää tarkemmin ja tehdä perusteellinen riskinarvio altaalle mm.
mahdollisten maankuoren liikkeiden osalta. Myös maanalaisten
louhosten mahdollisesti altaan alla olevan rapakallioperän
stabiiliudelle aiheuttama riski tulee arvioida kunnolla.
Uudet vesivarastoaltaat sijaitsevat hyvin lähellä Seurujokea,
lähimmillään etäisyyttä altaan ja joen välillä on vain 100 m. Näin
mahdolliset altaasta tulevat likaiset suotovedet ja mahdollisten
vuototilanteiden valumavedet voivat valua nopeasti Seurujokeen.
Seurujoen läheisyyden vuoksi uudet altaat saattavat sijaita myös
tulvavaara-alueella. Hakemuksen täydennyksenä esittämästä
tulvavaaraselvityksestä erilaisten tulvaskenaarioiden riskinarviointi
vesivarastoaltaille ja padon sisältä purkautuville vesille jää
vajavaiseksi. Myös alueen pohjavesien kulkeutumisen ja
purkautumispisteiden vaikutukset altaan turvallisuuteen etenkin
mahdollisissa tulvatilanteissa tulisi arvioida tarkemmin.
Rikastushiekka-altaan (NP3) lähistöllä on havaittu kohonneita
sulfaatti- ja raskasmetallipitoisuuksia pohjavedessä. Kohonneiden
pitoisuuksien on esitetty johtuvan osaksi pintavalutuskentän vesistä
ja osaksi patopenkereen läpi suotuvista vesistä, mutta myös osittain
mahdollisesti patorakenteiden rakentamisessa ja muussa
maanrakentamisessa käytetyistä sivukivistä liuenneista
haitta-aineista. Vastaavien maanrakennustoimien vieminen
Seurujoen lähelle lisää haitta-aineiden valumariskiä vesistöön suotoja valumavesien mukana. Sivukivien käyttökelpoisuuteen
maanrakentamisessa tulisi kiinnittää aikaisempaa tarkempaa
huomioita ja maanrakennukseen käytettävän kiviaineksen
kemiallinen laatu tulisi tutkia aikaisempaa tarkemmin.
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Altaat on suunniteltu rakennettavan osittain pintavalutuskenttä 4:n
päälle ja altaille johtava tie on piirretty pintavalutuskenttä 4:n läpi.
Myös vesivarastoaltaiden ja kaivoksen vedenpuhdistuslaitoksen
sekä rikastamon ym. toimintojen väliset putkistot tulee väistämättä
kulkemaan pintavalutuskentän läpi. Pintavalutuskentän turpeeseen
on sitoutunut runsaasti haitta-aineita ja oletettava on, että ainakin
osassa pintavalutuskenttää haitta-ainepitoisuudet ylittävät
pilaantuneen maan kriteerinä käytettäviä valtioneuvoston
PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. Kaivoksen omien selvitysten
ja alueelta tehtyjen tutkimusten mukaan pintavalutuskentät ovat
pidättäneet toiminnan aikana melko hyvin haitta-aineita. Vesitaseen
muutosten ja kuivumisen vaikutuksia pintavalutuskenttiin
sitoutuneiden haitta-aineiden vapautumiseen ei tiedetä kovinkaan
hyvin, eikä hakemuksessa siihen liittyviä tutkimuksia tai selvityksiä
esitetä. Julkaistujen tutkimustulosten mukaan haitta-aineiden
sitoutuminen turpeeseen on vaihtelevaa, ja muutokset
pintavalutuskenttien olosuhteissa todennäköisesti vaikuttavat
haitta-aineiden sitoutumiseen pintavalutuskentän turpeeseen.
Hakemusasiakirjojen mukaan vesivarastoaltaille johtava tie on
mahdollisesti jo rakennettu. Asiakirjoista ei käy ilmi, mihin on
sijoitettu tielinjauksen alta poistetut turpeet ja onko poistetut
maa-ainekset käsitelty asianmukaisesti huomioiden mahdolliset
korkeat haitta-ainepitoisuudet. Ennen tien rakentamista olisi tullut
laatia perusteellinen selvitys siitä, miten tien ja vesivarastoaltaan
rakentaminen vaikuttaa pintavalutuskentän vesien virtauksiin ja
vedenpinnankorkeuteen sekä haitta-aineiden pidättymiseen ja
vapautumiseen pintavalutuskentällä. Parhaimmillaan vedenpinnan
nosto voi hidastaa haitta-aineiden vapautumista pintavalutuskenttien
käytöstä poiston jälkeen. Tutkimusten mukaan tosin puhtaiden
vesien johtaminen pintavalutuskentille paremminkin vapauttaa
turpeeseen sitoutuneita haitta-aineita. Joka tapauksessa
pintavalutuskenttien tulevaisuuden perusteellinen selvittäminen on
välttämätöntä.
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhtyy Lapin
ELY-keskuksen tästä hakemuksesta antamaan lausuntoon
(LAPELY/2651/2018) ja arvioi myös, että hakemus on puutteellinen
eikä sen perusteella ole mahdollista arvioida luvan myöntämisen
edellytyksiä.
Kaiken kaikkiaan varasuunnitelmaa rikastushiekan läjittämiseksi
olemassa oleville vesivarastoaltaille ja siihen liittyvää uusien
läntisten vesivarastoaltaiden rakentamista ei tule miltään osin ryhtyä
toteuttamaan nykyisten suunnitelmien perusteella. Kaivosyhtiön
tulisi mukauttaa toimintansa niin, että rikastushiekan läjittäminen
voidaan toteuttaa varsinaisten rikastushiekka-altaiden (nykyinen
NP3-allas ja tuleva NP4-allas) kapasiteettien puitteissa.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 175

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

17.12.2018

13/2018

16

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

13/2018

17

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
168, 169, 170, 172, 173, 174, 175
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
171
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 20.12.2018.
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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