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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aluksi oli paikalla klo 15.10-15.41 selostamassa
Rovakaira Oy:n ja Ounastähti Oy:n ajankohtaisia asioita Rovakaira
Oy:n toimitusjohtaja Tapio Jalonen.
Ahti Ovaskainen pyysi puheenvuoron kysymystä varten ja Antti
Pekkala pyysi puheenvuoron kysymystä varten.
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Tauot pidettiin klo 16:21 - 16:33 ja 17:40 - 17:47.
Kittilässä
Ahti Ovaskainen
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tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 15.2.2019
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja
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Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksyminen
264/10.02.03/2017
Khall 12.02.2019 § 29
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on
lähtenyt vireille Kittilän Aluelämpö Oy:n hakemuksesta. Tavoitteena
on ollut laajentaa nykyisen lämpölaitoksen ET-korttelia 369 ja lisätä
rakennusoikeutta vastaamaan tulevan lämpölaitoksen tarpeita. Kaavaehdotuksessa nykyisen lämpölaitoksen ET-korttelia 369 laajennetaan ja rakennusoikeutta nostetaan 2000 kerrosneliömetriä, jolloin
se vastaa tulevan lämpölaitoksen tarpeita.
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.11. – 21.12.2018. Ehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa.
Kaavanlaatija on antanut vastineet saatuihin lausuntoihin ja lausunnot on huomioitu asemakaavassa ja selostuksessa.
Kittilän Aluelämpö Oy:n kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b§) mukainen maankäyttösopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 30.10.2018 § 348.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto ovat liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
hyväksyä Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Sakari Kautto ilmoitti olevansa esteellinen
käsiteltävässä asiassa, koska hän on Kittilän Aluelämpölaitoksen
hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja
asemakaavamuutos, Asemakaavaehdotus
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja
asemakaavamuutos, Kaavaselostus ja liitteet
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Levin korttelin 965 asemakaavaehdotus
42/10.02.03/2017
Khall 12.02.2019 § 30
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)
Levin korttelin 965 asemakaavamuutos on lähtenyt vireille Oy Levi
Ski Resort Ltd:n hakemuksesta. Yhtiön tavoitteena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus pienempiin
kokonaisuuksiin ja mahdollistaa uuden tuolihissin tuolivaraston rakentaminen rinnealueelle.
Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen luonnos ja siihen liittyvä
valmisteluvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 10.12. –
28.12.2018. Saatujen lausuntojen pohjalta on laadittu asemakaava
ehdotus. Kaavaehdotuksessa voimassa olevan asemakaavan mukaiset kolme rakennuspaikkaa jaetaan viideksi rakennuspaikaksi siten että korttelin kokonaisrakennusoikeus pysyy ennallaan. Rinnealueella (VU-k) rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia varten osoitettu rakennusoikeus nostetaan ehdotuksessa 500 k-m2:ä (200 k-m2 -> 700 k-m2), jolloin se mahdollistaa
suunnitellun tuolihissin varaston rakentamisen.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja
poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi toimi kokouksen puheenjohtajana tämän ja esityslistan asian numero 6 (§
33) käsittelyn ajan.
Varajäsen Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian
sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on
Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän perustaminen
8/02.05.01/2019
Teknlk 01.02.2019 § 4
(Lisätietoja: yhdyskuntainsinööri 0400-862532)
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2018 (§ 306) päättänyt, että yksityisteiden avustusjärjestelmän muutostyötä varten perustetaan erillinen työryhmä. Siirtymäajaksi uuteen järjestelmään
siirtymiseksi on määritelty vuosi 2019.
Edellisen kerran on yksityistie avustuksiin liittyviä menetelmiä selvitetty työryhmän taholta vuonna 2007.
Työryhmän tulee aloittaa työnsä vuoden 2019 alussa. Uudet toimintaohjeet astuisivat siten voimaan 1.1.2020 alkaen. Talousarvion
2019 mukaisesti työryhmälle on asetettu tavoitteeksi aikaan saada
avustusjärjestelmä joka kohtelee kaikkia yksityisteitä tasapuolisesti.
Vuoden 2018 aikana kunta on avustanut yksityisteitä siten, että tiet
voidaan jakaa neljään erilaiseen luokkaan:
- Tiet jotka ovat hoitosopimusteitä, pituus 51,6 km
- Tiet jotka ovat olleet valtionavun piirissä, pituus 21,8
- Tiet jotka eivät ole olleet valtionavun piirissä, pituus 49,9 km
- Tiet joissa ei ole tiekuntaa, pituus 23,6 km
- Tiet joissa on ollut ns. oikotieperuste, pituus 54,0 km
Avustettuja, asutuksen piirissä olevia teitä on ollut täten yhteensä
146,9 km. Kunta on lisäksi avustanut yksityisten pihateitä joiden pituus on ollut alle 200 metriä. Avustusperusteena ovat olleet sosiaaliset seikat (vanhuus, sairaus, tms. heikkous). Avustettavia kohteita
on ollut 82 kpl.
Hoitosopimusteiden hoitoon ja ylläpitoon on vuonna 2018 käytetty
rahaa 120 T€, muiden yksityisteiden avustuksiin 43 T€ ja pihateiden
avustuksiin 9 T€. Menot ovat olleet yhteensä noin 172 T€. Loppusummaa pienentää hoitosopimusteiden tiekunnilta laskutettu omavastuuosuus joka vuoden 2018 osalta on 17 T€. Nettomeno on siten
155 T€.
Kuluvan vuoden 2019 osalta hoitosopimusteiden hoitoon ja ylläpitoon kohdistuu kustannuksia noin 150 T€, josta tiekuntien osuus olisi 30 T€. Talousarviossa on avustuksiin varattu menoiksi 70 T€. Nettomeno olisi siten 190 T€.
Työryhmän tulee ottaa työskentelyssään huomioon uudistunut yksityistielaki joka on astunut voimaan 1.1.2019 ja siinä olevat avustusPöytäkirjan tarkastajat:
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periaatteet. Lisäksi sosiaalisin perustein avustettavien pihojen ja pihateiden osalta tulee miettiä uudelleen avustushakemuksia käsittelevä taho ja päätöksiä tekevä toimielin.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se nimeää yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän ja valitsee työryhmän esittelijäksi/sihteeriksi yhdyskuntainsinöörin.Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi 31.5.2019 mennessä jonka jälkeen se tuodaan
teknisen lautakunnan kautta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 12.02.2019 § 31
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja
nimeää yksityisteiden avustusjärjestelmän työryhmän sekä valitsee
työryhmän esittelijäksi/sihteeriksi yhdyskuntainsinöörin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti valita työryhmään neljä jäsentä.
Kunnanhallituksen varajäsen Raija Palosaari esitti, että työryhmään
nimetään jäseneksi Kari Korva.
Jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että työryhmään nimetään jäseneksi
Ahti Ovaskainen.
Varajäsen Marita Toivanen esitti, että työryhmään nimetään jäseneksi Antti Pekkala.
Jäsen Sakari Kautto esitti, että työryhmään nimetään jäseneksi
Marita Toivanen ja Viljo Koskamo.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tullut viisi (5) esitystä asiassa
suoritetaan suljettu lippuäänestys, jossa voi äänestää neljää (4) jäsenehdokasta työryhmään.
Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
Kari Korva
8 ääntä
Ahti Ovaskainen
2 ääntä
Antti Pekkala
8 ääntä
Marita Toivanen
6 ääntä
Viljo Koskamo
8 ääntä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Äänestystuloksen perusteella kunnanhallitus nimesi työryhmään Kari Korvan, Antti Pekkalan, Marita Toivasen ja Viljo Koskamon.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ravinto- ja siivouspalvelujen tuotannon selvittäminen maakuntauudistuksen johdosta
23/00.01.00/2019
Teknlk 01.02.2019 § 7
Lapin maakuntavalmistelun yhteydessä on ollut tarve selvittää ateria- ja siivouspalvelujen järjestämistä koskevat organisoitumisen
vaihtoehdot vuonna 2021.
Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 13.11.2018
on käsitelty tehty selvitys ja päätetty kartoittaa onko kunnilla kiinnostusta lähteä mukaan selvittämään ja valmistelemaan kuntien ja maakunnan yhteisen yhtiön mahdollista perustamista ateria- ja siivouspalveluihin. Kuntia on pyydetty 28.2.2019 mennessä ilmoittamaan
mahdollisesta kiinnostuksesta yhteisyrityksen perustamiseen, jonka
toimiala olisi ateria- ja siivouspalvelujen tuottaminen omistajilleen.
Pääasiallisena haasteena on se, että valmisteilla olevan lain mukaan kunta ei voi myydä palveluita maakunnalle, eikä vastaavasti
maakunta kunnalle. Sote-puolen ruoanvalmistus ja siivouspalvelut
siirtyvät maakunnalle uudistuksen myötä. Selvityksessä on tarkoitus
kartoittaa malli jossa ravintopalvelut siirtyvät maakunnan ja kuntien
omistamalle ns. Inhouse yhtiölle joka vastaavasti voi myydä palveluita molemmille.
Kuten oheismateriaalina oleva ravintopalvelupäällikön tekemä selvitys osoittaa on Kittilän kunta tilanteessa, jossa se voi tehdä lopullisen valintansa ilman pakottavaa tarvetta liittyä mihinkään järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että kunnalla on kaksi isoa valmistuskeittiötä; koulukeskuksessa ja terveyskeskuksessa. Koulukeskuksen valmistuskeittiö pystyy pienillä järjestelyillä turvaamaan ravintopalvelut
varhaiskasvatuksen ja koulupuolen tarpeisiin.
Puhtaanapitopalvelujen osalta ei kunnalla ole tiedossa olevia tarpeita erityisjärjestelyihin.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää lähteä mukaan edellä kerrotun mukaisen yhtiön selvitykseen ja valmisteluun. Lopullinen päätös mukaan lähdöstä tehdään selvityksen jälkeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 12.02.2019 § 32
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Levin moottorikelkka- ja hiihtoreittien kunnossapidon hankinta kaudella 2018-2019
42/10.03.01/2019
Khall 12.02.2019 § 33
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunta ja Oy Levi Ski Resort Ltd ovat toimineet vuosia yhteistyössä kunnan alueen reittien ylläpidossa ja hoidossa. Levi Ski Resort hoitaa Levin alueen talvireittien (mm. latujen) ja kelkkareittien lanaukset ja tamppaukset. Kunnan liikuntatoimi suorittaa Kittilän latujen lanaukset ja tamppaukset omana työnä. Kunta tukee Kittilän kyliä niissä sijaitsevien latujen ylläpidossa.
Moottorikelkkareittien osalta reitinpitäjän vastuu ja velvoitteet pohjautuvat ensisijaisesti tieliikenne- ja maastoliikennelakiin. Kuluttajaturvallisuuslakia voidaan soveltaa em. lakeja täydentävästi. Moottorikelkkareiteillä suoritettavat ohjelmapalvelut (esim. kelkkasafarit) kuuluvat kuitenkin kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan.
Ulkoilu- ja retkeilyreitteihin (mm. ladut) luontopolkuihin ja muihin vastaaviin maastoreitteihin liittyvät turvallisuusvastuut tulevat pääosin
kuluttajaturvallisuuslaista. Kittilän kunta on kunnan alueella olevien
em. reittien reitinpitäjänä ja täten palveluntarjoajana vastuussa siitä,
ettei ko. palvelun käytöstä aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai
omaisuudelle, tarjotun palvelun tulee olla siis kuluttajalle turvallinen.
Vahingonkorvauslaki tulee sovellettavaksi tilanteissa, jolloin vahingonkorvauksen määräytymisen perusteet ovat käsillä ja voidaan
näyttää, että esimerkiksi reittien hoidossa on tapahtunut laiminlyöntejä tai tahallisuutta.
Kunnat käyttävät yleisesti hyväksi ulkopuolisia palveluita reittien hoidossa ja ylläpidossa. Ulkopuolisia palveluita hankitaan pääsääntöisesti tamppaukseen ja lanaukseen erikoistuneilta toimijoilta.
Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan hoidon on suorittanut tähän
saakka Levin alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan hoito on hoidettu yhteistyössä Oy Levi Ski
Resort Ltd:n kanssa. Kittilän kunta ei ole ostanut reittienhoitopalvelua Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä vaan reittienhoito on perustunut yli
30-vuotiseen suullisesti sovittuun käytäntöön, jossa kustannuksista
ovat vastanneet alueen yrittäjät. Oy Levi Ski Resort Oy on laskuttanut yrittäjiä reittien hoidosta aiheutuneista kuluista. Tälle menettelylle on etsitty uutta toimintamallia. Neuvotteluja on käyty tiiviisti joulukuuhun 2018 saakka. Neuvottelujen lopputuloksena kävi ilmi, että
soveltuvaa mallia kustannusten jakamiseen alueen toimijoiden kesken ei pystytty löytämään talvikaudelle 2018–2019.
Alueen matkailun kannalta on kriittistä, että alueen reittiverkosto pidetään jatkuvasti hyvässä kunnossa ja matkailijoille voidaan tarjota
Pöytäkirjan tarkastajat:
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monipuolinen, laaja ja turvallinen reittiverkosto niin talvikävelyyn,
pyöräilyyn, hiihtoon kuin moottorikelkkailuunkin. Kyseessä on yksi
vetovoimatekijä kunnan alueella tapahtuvalle matkailuelinkeinolle.
Kunta käyttää palveluiden hankinnassa kilpailutusta, neuvottelumenettelyä tai omaa tuotantoa (InHouse) hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankintalain 40 § mukaan suorahankinta on mahdollista mm.
silloin, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.
Talvikaudelle 2018–2019 etsittiin reittienhoidon rahoitusmallia joulukuuhun 2018 saakka, jolloin saadun tiedon mukaan mikään ehdotetuista rahoitusmalleista ei ollut mahdollinen toteuttaa, vaan reittien
hoidon hankinta kuluvalle kaudelle jää kunnan toteutettavaksi. Kyseessä on vaativa EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka huolellinen valmistelu vaatii aikaa useita kuukausia. Tästä syystä Levin talvikauden ollessa jo käynnissä ei reittien hoitoa ehditä kilpailuttaa kuluvalle talvikaudelle 2018–2019.
Tässä tilanteessa ainoa vaihtoehto on hankkia palvelu nykyiseltä
palveluntarjoajalta Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä.
Kunta tulee kilpailuttamaan reittien hoidon tuleville talvikausille
(esim. viiden vuoden ajalle) vuoden 2019 aikana. Kilpailutusprosessin keston ajaksi talvireittien ylläpitopalvelu hankitaan nykyiseltä yhteistyökumppanilta, jotta voidaan varmistaa reittiverkoston asianmukainen ja turvallinen ylläpito kuluvan kauden loppuun. Kilpailutettavan palvelun hankintaprosessi käynnistetään välittömästi keväällä
2019 tiedonhaulla, toimijoiden kartoituksella sekä markkinavuoropuhelun aloittamisella.
Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia reittienhoidon rahoituspohjan
laajentamiseksi. Tavoitteena on turvallisen, monipuolisen ja laadukkaan reittiverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla.
Kuluvaa kautta varten Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä on pyydetty tarjous
Levin talvireittien (moottorikelkka-, hiihto- ja talvikävely/pyöräilyreitit)
ylläpidosta kevätkauden 2019 osalta omakustannushintaan. Hinta-arvion mukaisesti työn hinta on noin 235 000 € (alv 0 %) sisältäen
henkilöstökulut, liiketoiminnan mukaiset kulut, rahoituskulut sekä
suunnitelman mukaiset poistot.
Kunta on varannut teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaan kustannuspaikalle 80311 Levin ulkoilureitit yhteensä 250 000 €.
Vs. kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää hankkia Levin alueen talvireittien ylläpidon työn suorahankintana Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä yritykseltä pyydettyyn hinta-arvioon perustuen 1.1.-31.5.2019 noin 235 000 euron
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(Alv 0) hintaan.
2) Työ toteutetaan omakustannushintaan, joka todennetaan kirjanpidosta. Toimeksiannosta laaditaan erillinen sopimus.
Päätös:
Kokouksen alussa esityslistan asia nro 6 (pöytäkirjan § 33) päätettiin
käsitellä kokouksessa järjestyksessä kolmantena asiana.
Esteellisyyksiä käsitelty Khall 12.2.2019 §:n 30 kohdalla seuraavasti:
"Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja
poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi toimi kokouksen puheenjohtajana tämän ja esityslistan asian numero 6 (§
33) käsittelyn ajan.
Varajäsen Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian
sekä esityslistan asian numero 6 (§ 33) käsittelyssä, koska hän on
Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän
käsittelyn ajaksi."
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
1)Kunnanhallitus päättää hankkia Levin alueen talvireittien ylläpidon
työn suorahankintana äärimmäisen kiireen ja hiihtoloman alkamisen
vuoksi, ja koska sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, Oy Levi Ski Resort Ltd:ltä yritykseltä pyydettyyn hinta-arvioon perustuen 1.1.-31.5.2019 noin 235 000 euron (Alv 0) hintaan.
2)Työ toteutetaan omakustannushintaan, joka todennetaan kirjanpidosta. Toimeksiannosta laaditaan erillinen sopimus.
3)Kunta käynnistää kilpailutuksen valmistelun tulevan kauden osalta
välittömästi.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kittilän 150-juhlavuoden ilmeen jatkokäyttö
220/12.03.01/2016
Khall 12.02.2019 § 34
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Kittilän 150-juhlavuoden –ilmeen Kittilän kunnalle suunnitteli tilaustyönä suunnittelija Jukka Puljujärvi. Puljujärven Kittilälle suunnitteleman ilmeen nimi on Ahman vuodenajat. Ilme sisältää Kittilä 150-logon useissa eri väreissä ja Kittilä-kuosin, jossa värikkäät ahmat
muodostavat raporttikokonaisuuden. Ilme julkistettiin ja otettiin käyttöön Kittilän 150-vuotisjuhlassa 28.3.2018.
Ahman vuodenajat –ilme ja logo soveltuisivat kunnan käyttöön kunnan viestintään ja markkinointiin graafiseksi ilmeeksi jatkossa. Kittilä
150- juhlatoimikunta suositteli ilmeen jatkokäyttöä kokouksessaan
7.9.2018. Tähän on myös suunnittelija Jukka Puljujärven suostumus. Kittilän kunnalla on suunnittelijan kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti oikeus ilmeen käyttöön ajallisesti rajoittamatta.
Ahman vuodenajat -ilme voisi korvata nykyisen graafisen ilmeen, johon kuuluu sininen ja kultainen vinjetti. Nykyinen ilme on vuodelta
2010.
Monipuolinen ja värikäs ilme on nykyaikainen ja käyttökelpoinen
kunnan viestintä- ja markkinointitarkoituksiin. Juhlavuoden aikana
saadut kokemukset osoittavat ilmeen monikäyttöisyyden ja soveltuvuuden. Ilme on otettu hyvin vastaan, positiivisia kommentteja on
saatu mm. kunnan työntekijöiltä ja sidosryhmiltä, kuntalaisilta ja matkailijoilta.
Ilmeen jatkokäyttö kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa vaatisi ilmeen muokkauksen siltä osin, että juhlavuotta ilmaiseva luku 150
poistetaan logoista. Lisäksi tarvittaisi graafinen ohjeistus jatkokäyttöön ja erilaisia valmiita mallipohjia ja sovelluksia ilmeestä.
Ilmeen tarvittaviin muokkauksiin, sovelluksiin ja graafisen ohjeistuksen luomiseen voitaisiin käyttää viestinnän vuosittaista asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa.
Lisäksi ilmettä voitaisiin hyödyntää kunnan www-sivu-uudistuksessa,
johon on varattu vuodelle 2019 oma määräraha.
Vs. kunnanjohtaja:
Ahman vuodenajat –ilme ja logo otetaan kunnan käyttöön kunnan
uudeksi graafiseksi ilmeeksi. Ilmeen käyttöä ohjaamaan laaditaan
graafinen ohje, joka korvaa aikaisemman graafisen ohjeen.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Ulkoilureittisuunnitelma "Ukonpulju - Silta100", Kirkonkylä
48/10.03.01/2017
Teknlk 02.02.2017 § 9
(Lisätietoja: Tiemestari, puh.0400-862532)
Kittilän kirkonkylän, Narikan, välittömässä läheisyydessä on virkistysnäkökulmasta paljon vesistöjä, jotka jäävät helposti piiloon jopa
kirkonkylän asukkailta. Mm. Ounasjoki, Salmijärvi, Peräjärvi ja Kirkkojärvi. Niiden läheisyydessä ulkoillaan tällä hetkellä epävirallisia
reittejä pitkin, ja Haudanperän / Karinnokan alue lintutorneineen ja
laavuineen onkin suosittu kohde muun muassa lintubongareille ja
koirien ulkoiluttajille.
Nykyiset vesistöjen läheisyydessä kulkevat epäviralliset reitit eivät
kuitenkaan mahdollista kesäkäytössä opastettua ympyrälenkkiä, joka toimisi erityisenä lähivirkistysreittinä aivan Kirkonkylän kupeessa.
Ympyrälenkki on kuitenkin rakennettavissa Kirkkojärven ja Ounasjoen rajaamaan Karjarannanniemeen, hyödyntäen olemassa olevaa
hiihtoreittiä sekä moottorikelkkareittiä. Ympyrälenkin toteuttaminen
vaatii sillan rakentamisen Ukonpuljun kohdalle, Kirkkojärvestä ja Peräjärvestä laskevan kanavan ylitse sekä uutta ulkoilureittiä noin 1
km:n osuuden,jotta reitistä saadaan myös virallinen lumettoman
ajan reitti.
Uusi ympyräreitti toisi erinomaisen lisän Kittilän kirkonkylän reittiverkostoon. Erityisesti virallisia kesäkäyttöön tarkoitettuja ulkoilureittejä
ei Kirkonkylällä ole lukuun ottamatta valaistua pururataa. Kirkonkylän noin 2800 asukasta hyötyvät välittömästi tästä uudesta reitistä,
joka tuo vesistö- ja kaukonäkymillään (mm. Levitunturi) aivan uudenlaisen kokemuksen ulkoiluun kirkonkylän tuntumassa.
Ukonpuljusta lähtevän Karjarannanniemen kiertävä ulkoilureitti on
sopiva erilaisten liikkujaryhmien tarpeisiin ja tukee Kirkonkylän ympäristön ja virkistyspalveluiden kehittämistä. Reitin varrella jo olevat
rakenteet tekevät siitä ihanteellisen lähiretkeilyyn, Karinnokan laavu
ja lintutorni tarjoavat reitin varrella mielekkään levähdyskohteen reittiä käyttäville.
Reitti toimisi yleisen virkistyskäytön lisäksi mm. koululaisille erinomaisena lähiympäristön tutustumis- ja havainnointipaikkana, koska
reitti on hyvin saavutettavissa koulukeskusta. Reitti toimisi vetovoimatekijänä myös muille kuin kirkonkyläläisille, ja voi lisätä kirkonkylän vetovoimaa myös matkailun näkökulmasta. Sen varrella on maiPöytäkirjan tarkastajat:
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semien lisäksi mahdollista ihailla niin yötöntä yötä kuin revontuliakin,
reitillä ei ole häiriötä hajavalosta samalla tavalla kuin valtatien varrella.
Lions Club Kittilä ja Lions Club Kittilä/Levi toteuttavat vapaa- ehtoistyötä Kittilässä koko kunnan alueella. Lions-toiminnan kantava ajatus on ”monta tapaa tehdä hyvää”, mikä tarkoittaa sitä, että klubit
vastaavat monenlaisiin ja monien eri ryhmien tarpeisiin alueellaan.
Lions-klubit Kittilässä järjestävät mm. seuraavanlaista toimintaa:
- Stipendit koululaisille ja opiskelijoille
- Tuki muille kolmannen sektorin toimijoille, kuten partio ja Kittilän Ihmiset
- Kohteiden kunnostaminen, kuten Levin lähde
Lions-klubien toimintaan sopii erinomaisesti hanke, jolla voidaan tukea ja parantaa liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille ja -kuntoisille liikkujille.
Lions Club Kittilä on päättänyt hakea hankerahoitusta Ukonpuljun
silta- ja virkistysreittihankkeelle "Ukonpulju - Silta100", jossa voidaan
toteuttaa tarvittavat rakenteet uuden reitin saamiseksi kirkonkylän
tuntumaan. Lions Club ja Kideve ovat käyneet alustavat rahoitusneuvottelut Leader Tunturi-Lapin edustajien kanssa. Leader tukee,
rahoittaa, neuvoo ja kehittää aluetta yhdessä kuntien, yhdistysten,
yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on pitää
maaseutu elinvoimaisena ja kannattavana paikkana elää, olla ja yrittää, yhdessä.
Hankeidea sopii hyvin Leader Tunturi-Lapin toimintaohjelmaan, erityisesti painopistealueeseen ”paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen”. Hanke tukee erinomaisesti sen tavoitteita, joihin kuuluu mm. viihtyisä ja virikkeellinen toimintaympäristö, joka tukee hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.
Sillan ja reitin osalta vastuu toteutuksesta on haettavan investointihankkeen myötä Lions Club Kittilällä, joka vastaa hankkeesta niin
hankkeen suunnittelun, haun, toteutuksen kuin raportoinnin osalta.
Hanke juhlistaa osaltaan niin Suomen itsenäisyyden kuin Lions-toiminnan 100:tta vuotta.
-----------------------------------------------------------------------------------------Edellä kuvattu hankeselostus toimii hankkeen perusteluina sekä kuvauksena mm. rahoitushakemukseen.
Lions Clubin tavoitteena on toteuttaa hanke siten, että reitti olisi käyPöytäkirjan tarkastajat:
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tettävissä jo syksyllä 2017.
Reitinpitäjänä Kittilän kunnan vastuulla on ulkoilulain mukaisen reittisuunnitelman laatiminen, reittitoimitus, mahdolliset maanomistajien
käyttöoikeuskorvaukset sekä reitin valmistuttua sen ylläpito.
Eräitä ulkoilulain 4 §:n mukaisia määräyksiä:
"... on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus
muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.
...on suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen
kautta reitti tulisi kulkemaa"

Ounasjoen ja kyläkeskuksen väliin jäävällä Karjavuoman alueella on
laidunnettu lampaita vuosia.
Tekninen osasto on laatinut 4.1.2017 päivätyn ulkoilureittisuunnitelman "Ukonpulju - Silta100".
Reittisuunnitelmaselostus
Reitin tarveperustelut on esitetty yllä hankeselostuksessa. Reitin tarve täyttää ulkoilulain (1973/606) mukaiset edellytykset yleisen ulkoilutoiminnan järjestämiselle kuin myös reitin toteuttamisen ulkoilulain
mukaisena prosessina.
Esitetty ulkoilureitti koostuu neljästä (4) eri reittiosuudesta muodostaen hankeselostuksen mukaisen ympyrälenkin.
Reittikuvaus osuuksittain
Osa 1, Väli Ukonpulju - Karjarannanniemi:
Reitti lähtee Terveyskeskuksen alueelta, ns. Senioripuistoksi kaavaillulta puistoalueelta kulkien Ukonpuljun läpi olemassa olevaa polkua pitkin Peräjärven suulle. Tästä reitti jatkuu Peräjärven ja Salmijärven välistä maakaistaa pitkin Karjarannanniemen alueelle, missä
se liittyy olemassa olevaan, vuonna 2008 perustettuun ulkoilureittiin
"Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F". Em. hiihtoreitti kulkee Karjarannanniemen alueella aina Karinnokan laavulle saakka olemassa
olevia viljelystieuria pitkin. Peräjärven ja Salmijärven välisellä maakaistaleella reitti on esitetty olemassa olevan koivikon lomasta löytyneelle kapealle polku-uralle.
Reitistön osa 1 on kokonaan uutta, rakennettavaa sekä perustettavaa ulkoilureittiä. Kirkkojärvestä ja Peräjärvestä laskevan kanavan
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ylitse rakennetaan silta, jonka alta pääsee normaali kesäveden aikaan kanootilla tai soutuveneellä. Reitin alkuosuus (n.400m) siltoineen sijoittuu kunnan omistamalle kiinteistöille Urheiluranta RNo:
261-409-191-0. Siltapaikan vesialue RNo:261-876-1-0 kuuluu Kittilän jakokunnan hallinnoimiin vesialueisiin. Muutoin osan 1 reitistö
kulkee yksityismaita pitkin.
Reitistön osan 1 pituus on noin 1 km. Esitetty perustettavan reitin leveys on 3m, mikä mahdollistaa turvallisen ulkoilureitin toteuttamisen
aiheuttamatta alueen kiinteistöille ja ympäristölle kohtuutonta haittaa.Tällä osuudella merkittävimmät reitin rakennustyöt ovat nykyisten polku-urien levittäminen 3m:iin, sillan rakentaminen kanavan ylitse, reittipohjan koneellinen tasaus ja pinnoittaminen soralla sekä tarvittavien kuivatusrumpujen rakentaminen.
Reittiosuus sijoittuu pääosin tulva-alueelle. Reitille rakennettava silta
mitoitetaan ja rakennetaan siten, että se kestää tulvat.
Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 8 eri kiinteistön alueelle.
Osa 2, väli Karjarannanniemi - Karinnokka:
Reitti kulkee olemassa olevaa, vuonna 2008 perustettua ulkoilureittiä "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" pitkin. Em. nykyisen hiihtoreittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Karjarannanniemen alueella aina Karinnokan laavulle saakka olemassa olevia viljelystieuria
pitkin. Reittisuunnitelmassa on esitetty kolmeen (3) kohtaan nykyisestä reittipohjasta poikkeavat vaihtoehtoiset reitinosuudet. Näissä
kohdin on tarkoitus "oikaista" esitetty kesäreitti alavien maastokohtien kohdalla hieman korkeammalta. Kuivana kesänä alavat maastonkohdat eivät kuitenkaan ole ongelma.
Reitistön osalla 2 nykyisen ulkoilureitin "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.
Reitistön osan 2 pituus on noin 1,6 km ja reittiosuus päättyy Karinnokan taukopaikalle (laavu) ja lintutornille.
Reittiosuus sijoittuu kaiken kaikkiaan 21 eri kiinteistön alueelle.
Reittiosuus väli Karinnokka - Kirjasto:
Reittiä ei esitetä erikseen perustettavaksi tälle välille (noin 1km), jossa reitti sijoittuu pääosin asemakaavan mukaiselle Rantatien katualueelle.
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Reittiosuus toimii ns. siirtymäyhteytenä olemassa olevia yleiseen
käyttöön tarkoitettuja teitä sekä asemakaavan mukaista Rantatien
katualuetta pitkin.
Osa 3, väli Rantatie (kirjasto) - Ukonpulju:
Reitti erkanee Rantatien katualueelta hieman Kirjaston pohjoispuolelta kulkemaan olemassa olevaa, vuonna 2001 perustettua moottorikelkkailureittiä "Aakenusjoki-Salmijärvi (n:o 29a)" pitkin. Em. nykyisen moottorikelkkareittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Kirkkojärvestä laskevan ja sen vedenpintaa säännöstelevän kanavan kylän
puoleisessa reunassa aina Ukonpuljun kohdalle esitetylle uudelle sillalle saakka.
Tällä osuudella merkittävimmät reitin rakennustyöt ovat nykyisen
kelkkareittipohjan pengerrys hieman nyk.maanpintaa korkeamalle
(n.0,5m) vähintään 3m:n leveydeltä, reittipohjan koneellinen tasaus
ja pinnoittaminen soralla, tarvittavien kuivatusrumpujen rakentaminen sekä kanavan reunapensaikon raivaus / näkymien avaus kanavan virtaavaan veteen.
Reitistön osalla 3 nykyisen moottorikelkkailureitin "Aakenusjoki-Salmijärvi (n:o 29a)" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.
Reitistön osan 3 pituus on noin 0,65 km. Reittiosuus sijoittuu kaiken
kaikkiaan 5:n eri kiinteistön alueelle, joista pääosin kunnan omistamalle kiinteistölle Urheiluranta RNo: 261-409-191-0 (n.400m).
Osa 4, väli Karjarannanniemi - Salmijärven suu:
Reitti kulkee olemassa olevaa, vuonna 2008 perustettua ulkoilureittiä "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" pitkin. Em. nykyisen hiihtoreittioikeuden leveys on 6m ja se kulkee Karjarannanniemen eteläkärkeen ja talviolosuhteissa edelleen Ounasjokea pitkin Alakittilään.
Tämä pistoyhteys niemen eteläkärkeen toimii esitetyn reittikokonaisuuden osana, jonka päästä on mm. näkymät Ounassalmeen.
Reitistön osalla 4 nykyisen ulkoilureitin "Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F" käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään myös kesä-aikaisen patikoinnin ja maastopyöräilyn.
Reitistön osan 4 pituus on noin 0,6 km. Reittiosuus sijoittuu kaiken
kaikkiaan 10:n eri kiinteistön alueelle.
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Yhteenveto
Reittiosuuksien 1-3 sekä Rantatien osuuden siirtymäyhteyden muodostaman ympyrälenkin kokonaispituudeksi tulee noin 4,3km. Kun
huomioidaan reittiosuus 4:n mukainen pistoyhteys Karjanivanniemen eteläkärkeen (0,6km), on reittisuunnitelman mukaisen reitistön
kokonaispituus noin 4,9km.
Reittisuunnitelman mukaisesta reitistökokonaisuudesta on ulkoilulain
mukaisesti ja reittitoimituksessa:
- perustettavaa 3m leveää ulkoilureittiä yhteensä noin 1 km (osa 1)
- nykyisten ulkoilu- ja moottorikelkkareittien käyttötarkoituksen laajentamista kesäkäyttöreiteiksi noin 2,85km (osat 2, 3 ja 4)
Reitistökokonaisuus koskettaa yhteensä 39:ää eri kiinteistöä.
Perustuttavat uudet reittioikeudet sekä nykyisten reittioikeuksien
käyttötarkoitus laajennetaan käsittämään kesäaikaisen patikoinnin ja
maastopyöräilyn.
Reitinpitäjänä toimii Kittilän kunta.
Reittisuunnitelmaan sisältyy reittisuunnitelmakartta (pvm 4.1.2017)
sekä kiinteistöluettelo, josta ilmenee kiinteistöt joiden kautta reitti on
esitetty kulkevan. Reittisuunnitelman liitteenä on myös luonnokset
Lions Clubin laadituttamista sillan luonnospiirroksista.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
asettaa 4.1.2017 päivätyn ulkoilureittisuunnitelman "Ukonpulju - Silta100, Kirkonkylä" ulkoilulain § 4 mukaisesti nähtäville.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi Lions Club Kittilälle maanomistajan luvan esittämänsä sillan rakentamiseksi kunnan maalle (Urheiluranta RNo: 261-409-191-0) ulkoilureittisuunnitelman mukaiseen paikkaan. Silta tulee suunnitella ja
rakentaa siten, että se kestää tulva-aikaiset rasitukset ja on turvallinen käyttää. Lisäksi sillan kantavuus tulee kestää normaali reittikunnossapitokaluston (mönkijä, moottorikelkka). Sillasta on toimitettava
kunnalle lopulliset rakennekuvat sekä dokumentit kantavuusmitoituksesta ennen sen luovutusta yleiseen käyttöön.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
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Khall 21.02.2017 § 46
Tekniseen osastoon on otettu yhteyttä, että Kittilän kirkonkylällä tulisi mahdollistaa myös talvikävelyn ja talvipyöräilyn harrastaminen kuten Levilläkin. Erityisesti talvipyöräilyn suosio on kovassa nosteessa.
Uusia tähän tarkoitukseen soveltuvia reittejä Kirkonkylällä kartoitetaan parhaillaan niin teknisen toimen kuin aktiiviharrastajien toimesta.
On esitetty mm., että Kirkkojärven jäälle välille S-Market/Karinnokka
- Pääskylänniemi tampattaisiin /merkittäisiin talvikävely- ja talvipyöräilyreitti. Kotivuoman ja Isovaaran suunnan reittimahdollisuudet
ovat selvityksessä.
Tähän ulkoilureittisuunnitelmaan "Ukonpulju - Silta100" olisi mahdollista lisätä myös talvikävely- ja talvipyöräily reitin osille 1 ja 2, jolloin
myös em. liikkujaryhmät saisivat oman reittinsä sekä pääsisivät reittiä pitkin Karinnokan taukopaikalle.
Suunnitelman mukaisen reitin osan 1 leveys olisi 3 m, mikä mahdollistaa myös talvikävelyn ja talvipyöräilyn.
Reitin osan 2 nykyisen käyttöoikeuden leveys on 6 m. Talvisin tässä
on hiihtolatu käsittäen kaksi perinteisen latu-uraa ja keskellä tila vapaan tyylin hiihdolle. Jotta talvikävely ja talvipyöräily olisi mahdollista, reitinosan 2 käyttöoikeuden leveyttä tulisi levittää nykyisestä 6
m:stä 9 m:iin. Käytännössä nykyistä maastokäytävää ei kuitenkaan
tarvitse levittää talvikävelyn ja talvipyöräilyn mahdollistamiseksi muuta kuin yksittäisten puiden poistamisella. Talvikävely ja talvipyöräilyreitin vaatima lumipohja (leveys max.3 m) tampataan moottorikelkalla irti ladusta tai latukoneella ladun viereen, jos maastokäytävän leveys niin mahdollistaa.Talvikävely- ja talvipyöräilyreitti opastetaan
erikseen omilla opasteillaan irti hiihtoladusta.
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit tukevat osaltaan myös Kirkonkylän
liikuntamahdollisuuksien kehittämistä.
Vt. kj.:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
täydennettynä siten, että ulkoilureitin osa 1 ja 2 toimisi ns. monikäyttöreittinä mahdollistaen myös talvikävely- ja talvipyöräilyn edellä
esityksessä kerrotulla tavalla. Em. talvikävely- ja talvipyöräilymahdollisuus täydennetään nähtäville asetettavaan ulkoilureittisuunnitelmaan.
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Päätös:
Kunnanhallituksen varajäsen Torsti Patakangas ilmoitti olevansa esteellinen Lions Clubin hallituksen jäsenenä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajaksi Patakankaan tilalle tämän pykälän osalta
valittiin jäsen Paula Nevalainen.
Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 12.06.2017 § 71
Ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain § 4 mukaisesti julkisesti
nähtävillä 3.3 – 16.3.2017 (14vrk) välisen ajan. Suunnitelman
nähtävilläolosta kuulutettiin kuntainfossa, Kittilälehdessä, kunnan
internetsivuilla sekä ilmoitustaululla. Suunnitelmat olivat nähtävillä
kunnan internetsivuilla sekä teknisen osastolla.
Nähtävilläolosta tiedotettiin lisäksi erillisellä kirjeellä suunnitelman
vaikutuspiirin 32:ta yksityistä kiinteistöä (n.50 eri
kiinteistönomistajaa), alueella kesäisin toimivaa lampaiden
laiduntajaa, Lapin ELY-keskusta sekä Alakylän paliskuntaa. Alun
perin yksityisten kiinteistöjen lukumääräksi oli laskettu 39 kiinteistöä.
Reitinosien päällekkäisyydet kiinteistörajoissa huomioituna nähtävillä
oloon tarkistettu vaikutuspiiri kosketti 32 kiinteistöä. Kunnan
omistamia kiinteistöjä ei huomioitu.
Suunnitelmia vastaan oli ulkolain mukaisesti mahdollisuus jättää
muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävänä olon päättymisestä
lukien (17.4.2017 mennessä).
Määräaikaan mennessä jätettiin neljä (4) muistutusta. Yhteenveto
kustakin muistutuksesta ja vastineet niihin:
Muistutus 1. Anneli Puttonen, kiinteistö Lahjala 36:30
Karjarannan palstoille kuljetaan kesäisin tilustietä pitkin erilaisin
ajoneuvoin, mikä tulisi taata jatkossakin liikennemerkein tai muutoin.
Karjarannan maat on vuokrattu lampaiden laiduntamiseen, joten
Karinnokkaan on tarve kunnolliseen porttijärjestelyyn eikä lampaita
tule muutenkaan liikaa häiritä.
Ulkoilureitin rakentamisessa tulee huomioida tulvat, jotka saavat
löysät pintamaat helposti liikkeelle.
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Vastine / toimenpide-esitys:
Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin
liikenne- ja reittimerkein.
Kiinteistönomistajien mahdollinen tilustieliikenne ajoneuvoin
huomioidaan reitin merkitsemisen yhteydessä asianmukaisin ko.
liikenteestä tiedottavin liikennemerkein.
Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin
lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan
ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella
pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei
aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju)
lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut
estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään
sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on
mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta /
-kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen.
Muistutus 2. Liisa Ojanen, kiinteistöt Salmi 7:12 ja Tynkkölä 36:22
Karjarannan palstoille kuljetaan kesäisin tilustietä pitkin erilaisin
kulkuneuvoin, mikä tulisi taata jatkossakin liikennemerkein tai
muutoin.
Alueen maisemanhoito on järjestetty vuokraamalla koko alue
lampaiden kasvatusta varten. Reittihanke tulee toteuttaa
yhteistyössä ao. lammaskasvattajan kanssa ongelmien
välttämiseksi.
Reitin osa 4 on turha eikä palvele kesäaikaista ulkoilua. Umpiperenä
ko. reitinosa saattaa houkutella roskaamiseen ja tulvaherkkänä
alueena aiheuttaa vuosittaista lisäkunnostustarvetta.
Vastine / toimenpide-esitys:
Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin
liikenne- ja reittimerkein.
Kiinteistönomistajien mahdollinen tilustieliikenne ajoneuvoin
huomioidaan reitin merkitsemisen yhteydessä asianmukaisin ko.
liikenteestä tiedottavin liikennemerkein.
Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin
lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan
ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella
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pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei
aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju)
lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut
estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään
sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on
mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta /
-kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen.
Reitin osaa 4 koskeva nyk.reittioikeuden laajennus kesäkäyttöön
poistetaan tästä suunnitelmakokonaisuudesta.
Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen
määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito
hoidetaan osana reitinpitoa.
Muistutus 3. Eila Inkeri Yritys ja Eero Anttila, kiinteistöt Törmä 47:41
ja Takavainio 47:15
Muistutuksessa kritisoidaan hankkeen valmisteluvaiheen yhteistyön
puutetta kiinteistönomistajien kanssa ja ettei kiinteistönomistajia ole
otettu huomioon. Muistutuksessa muistutetaan ja korostetaan
alueen maisemallisia, luontotyyppi- sekä kulttuurihistoriallisia arvoja.
Kunnan hankeselostuksessa alue on nimetty Karjarannan sijasta
Karjanivanniemeksi mikä muistutuksen tekijöiden mielestä osoittaa,
ettei aluetta ja sen historiaa tunneta.
Reitinosaa 4 ei hyväksytä kesäkäyttöön. Talvikäyttö (hiihtolatu) on
aikanaan hyväksytty, koska se ei muuta kesäisiä luontoarvoja eikä
lampaiden laiduntamista. Lisäksi reitinosa 4 on turha umpikuja, joka
ei palvele ketään.
Tulvan alla käynyt pintamaa on löysää ja liikkuvaa, edestakainen
liikenne saa niemen alueen täysin ravalle. Muistutuksen tekijät eivät
hyväksy Karjarannanniemeen minkäänlaista maasto- tai
läskipyöräiluä eikä kunnan koneellista reitin ylläpitoa.
Alueen roskaantuminen lisääntyy, kiinteistönomistajat eivät suostu
Karjarannan kulkijoiden jätöksiä korjaamaan.
Sopimus alueen lampaiden laiduntamisesta on voimassa vuoteen
2020 saakka.
Yhteenvetona lisäksi,
Ulkoilulain mukaan reittisuunnitelma ei saa tuottaa kiinteistöille
huomattavaa haittaa. Nyt haittaa tulee usealla maanomistajalla,
laiduntayrittäjälle ja luontoarvoille.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§9
§ 46
§ 71
§ 230
§ 35

3/2019

27

02.02.2017
21.02.2017
12.06.2017
04.07.2017
12.02.2019

Suomi 100 juhlavuotena on syytä juhlistaa Karjarannan yli
satavuotista historiaa sukupolvien kovan työn ja perinnehistorian
vuoksi ja säilyttää se ennallaan.
Tilustie Karinnokalta niemeen tulee säilyttää ja järjestää kulku
tiluksille kuten ennenkin.
Karinnokalle tulee tehdä veräjäjärjestely lampaille ja myös niiden
häirintäkielto (esim.koirat).
Karjaranta on vuokrattu kesäaikaiselle laiduntamiselle ja
vuokrasopimus edellyttää ainakin kiinteistönomistajilta sen pitämistä.
Karjarannan säilyminen perinnemaisemana on erityisen tärkeää.
Soveltuvampia reittipohjia löytyy Paartoselän, Honkavaaran,
Kotivaaran ja Isovaaran vanhoilta kulku-urilta, metsäteiltä ja poluilta
ilman reititystäkin.
Hanketta koskevissa rahoituspäätöksissä on huomioitava, että
lainsäädännön kriteerit täyttyvät ensin (maanomistusluvat
kunnossa).
Vastine:
Hanketta valmistellessa on tiedostettu sen vaikutuspiirin kiinteistöjen
ja edelleen kiinteistönomistajien runsas lukumäärä. Ulkoilulain
mukaisella suunnitteluprosessilla, johon kuuluu julkisesti kuulutettu
suunnitelmien nähtävillä olo, nimenomaan turvataan
kiinteistönomistajien, kuntalaisten ja muiden osallisten mahdollisuus
tulla kuulluksi suunnitelmasta, sen perusteluista ja vaikutuksista.
Hankkeen toteutus on suunniteltu Lions Clubin puolesta Suomi 100
– juhlavuoden nimissä ja kirkonkylän lähivirkistysreittinä keskustan
läheisyyteen. Ulkoilulain mukaisena reitinpitäjänä Kittilän kunta
huolehtii suunnitteluprosessin lainmukaisesta valmistelusta ja
toteutuksen jälkeisestä reitinpidosta. Kittilän kunnan tahtotilana on
erityisesti kirkonkylän kehittäminen ja asuinviihtyisyyden
parantaminen mm. virkistyspalveluita kehittämällä. Mitä tämäkin
hanke nimenomaan on.
Karjarannan alueen maisema- ja luontoarvot on tiedostettu myös
kunnan puolesta. Nämä pyritään huomioimaan reitin toteutuksessa
sekä yhteensovittamaan alueen nykyiset ja suunnitelman mukaiset
toiminnot. Kuten lampaiden laiduntamisen mahdollistaminen
ulkoilureitistä huolimatta.
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Reitin rakentaminen on suunniteltu ja pyritään toteuttamaan siten,
että nykyistä maisemaa ja maaperää muokataan mahdollisimman
vähän. Lukuunottamatta reitinosaa 1, reitistöä ei juurikaan
”rakenneta” vaan reitin sijainti perustuu olemassa olevaan tilustiehen
/ kulku-uraan. Muilta osin kuin reitinosaa 1 koskien, ”rakentaminen”
tarkoittaa lähinnä tarpeellisten opasteiden ja reittimerkkien
asentamista. Reitinosan 1 rakenteissa huomioidaan tulvien
vaikutukset.
Reitin pääasiallinen käyttö painottuu kesäisin patikointiin.
Kesäaikainen maastopyöräily oletetaan olevan vähäistä kuten sen
mahdollisesti maaperää kuluttava vaikutuskin. Maastopyöräilyn
rajoittaminen on reitinpitäjän erillisin määräyksin mahdollista mm.
märkänä aikana (tulvan jälkeinen vettymisaika, vesisateet).
Mahdollista maastopyöräilyä voidaan myös erillisin opastein ja
reittimerkinnöin ohjata reittioikeuden alueella siten, että se
aiheuttaisi mahdollisimman vähän maaperän kulumista (esim.
olemassa olevia jo kuluineita kulku-uria pitkin).
Toteutuakseen haetulla hankerahoituksella tai sitä ilmankin on
edellytyksenä, että reittisuunnitelma ja sitä seuraava
ulkoilureittitoimitus saa lainvoiman.
Toimenpide-esitys:
Ulkoilureitti opastetaan maastoon reittiopastein ja tarpeellisin
liikenne- ja reittimerkein. Kiinteistönomistajien mahdollinen
tilustieliikenne ajoneuvoin huomioidaan reitin merkitsemisen
yhteydessä asianmukaisin ko. liikenteestä tiedottavin
liikennemerkein.
Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin
lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan
ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella
pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei
aiheuteta häiriötä. Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju)
lammasaitaukseen tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut
estämään lampaiden pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään
sopimaan yhteistyössä asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on
mm. veräjä, portti tai esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta /
-kansi, joka estää sorkkaeläimen ylityksen. Reitin osaa 4 koskeva
nyk.reittioikeuden laajennus kesäkäyttöön poistetaan tästä
suunnitelmakokonaisuudesta.
Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen
määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito
hoidetaan osana reitinpitoa.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§9
§ 46
§ 71
§ 230
§ 35

3/2019

29

02.02.2017
21.02.2017
12.06.2017
04.07.2017
12.02.2019

Mikäli luonnonolosuhteet tai muut tekijät niin vaativat, reitinpitäjä voi
erillisellä määräyksellä tarvittaessa rajoittaa maastopyöräilyä mm.
märkänä aikana (tulvan jälkeinen vettymisaika, vesisateet).
Maastopyöräily pyritään ohjaamaan reittioikeuden alueella erillisin
opastein ja reittimerkinnöin siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman
vähän maaperän kulumista (esim. olemassa olevia jo kuluineita
kulku-uria pitkin).
Muistutus 4. Vilho Junnola, lampaiden laiduntaja
Junnola vastustaa reitin rakentamista vuokraamilleen maa-alueille
Karjarannan alueella. Junnolalla on mm. kunnan kanssa asiasta
vuokrasopimus. Alue on hyväksytty perinnebiotyyppialueeksi, jossa
saa ainoastaan laiduntaa kotieläimiä ja säilyttää alue
mahdollisimman luonnonmukaisena.
Junnolan mielestä tulvan vaikutuksesta alueella ei tule pysymään
suunniteltu pyörä ja kuntopolku. Vedet hajottaisivat polun
materiaalin arvokkaalle perinnebiotyyppi niitylle. Junnolan mielestä
maastollisesti läheiset vaarat olisivat parempia ko. suunnitelmaan ja
vaaroista löytyy valmiina maastopyöräilyyn soveltuvia polkuja.
Junnola toivoo, että reittisuunnitelma ei toteutuisi Karjarannan
osalta. Eläinten laiduntamiseen tulee erittäin paljon häiriötekijöitä,
jotka voivat lopettaa kokonaan ammattimaisen maanviljelyksen.

Vastine:
Karjarannan alueen maisema- ja luontoarvot on tiedostettu myös
kunnan puolesta. Nämä pyritään huomioimaan reitin toteutuksessa
sekä yhteensovittamaan alueen nykyiset ja suunnitelman mukaiset
toiminnot. Kuten lampaiden laiduntamisen mahdollistaminen
ulkoilureitistä huolimatta.
Reitin rakentaminen on suunniteltu ja pyritään toteuttamaan siten,
että nykyistä maisemaa ja maaperää muokataan mahdollisimman
vähän. Lukuunottamatta reitinosaa 1, reitistöä ei juurikaan
”rakenneta” vaan reitin sijainti perustuu olemassa olevaan tilustiehen
/ kulku-uraan. Muilta osin kuin reitinosaa 1 koskien, ”rakentaminen”
tarkoittaa lähinnä tarpeellisten opasteiden ja reittimerkkien
asentamista. Reitinosan 1 rakenteissa huomioidaan tulvien
vaikutukset.
Kittilän kunnanhallitus on myöntänyt Junnolalle 17.5.2016 §143 ja
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28.6.2016 §212 luvat lampaiden laiduntamiseen
Haudanperä-Karjavuoma-Karjarannanniemi alueella kunnan
omistamille tiloille lukuun ottamatta tilojen yleisen käytön alueita.
Lupa on voimassa 31.12.2020 saakka. Lupapäätöksen mukaan
mahdollisesta aitaamisesta vastaa luvansaaja ja lupa voidaan
peruuttaa kesken lupakautta, kuitenkin ennen laiduntamisen
alkamista. Peruutusehto liittyi mm. siihen, että alueella on kunnan
omistamalla Lakkaniitty 3:41 tilalla lintutorni ja veneenlaskupaikka.
Lisäski kuntalaisaloitteiden pohjalta on käsitelty koirapuiston
rakentamista mm. kirkonkylälle ja sen sijoittamista Lakkaniitty 3:41
tilan alueelle.
Toimenpide-esitys:
Alueella laiduntavista lampaista tiedotetaan infokyltein reitin
lähtöpisteissä (Karinnokka ja Ukonpulju), joissa ohjeistetaan
ulkoilijoita ottamaan lampaat huomioon. Reitinkäytön ohjeistamisella
pyritään siihen, että kesäisin alueella laiduntaville lampaille ei
aiheuteta häiriötä.
Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen
tehdään tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään lampaiden
pääsy pois alueelta. Ratkaisumalli pyritään sopimaan yhteistyössä
asianomaisen lampurin kanssa. Malleja on mm. veräjä, portti tai
esim. poroaitauksissa käytetty ns. putkisilta / -kansi, joka estää
sorkkaeläimen ylityksen.
Reittisuunnitelman nähtävilläolon aikana tietoon tulleiden
rahoitushakemusmuutosten, kiinteistönomistajien
yhteydenottojen, tarkempien maastoselvitysten sekä
suunnitelmaa vastaan tehtyjen muistutusten johdosta
yhteenvetona todetaan seuraavat suunnitelman muutostarpeet:
-Reitinosan 1 pohjustusmateriaalina käytetään soran sijasta
hienoainesta ja sitovampaa maa-ainesmateriaalia kuten savisoraa,
joka kestää paremmin tulvaveden virtaukset ja vettymisajan.
-Reitinosalle 2 suunnitelmassa osoitetuista vaihtoehtoisista
reittilinjauksista (3kpl) luovutaan
-Reitinosan 2 nykyistä reittioikeutta ei levitetä esitetystä 6 m:stä 9
m:iin, reitinosa 2 esitetään toimivan nyk. leveydeltään nk.
monikäyttöreittinä, jossa kesäkäytön lisäksi mm. talviaikaan sallitaan
hiihdon lisäksi talvikävely ja talvipyöräily. Talviajan monikäyttö
mahdollistetaan reittimerkintäopastein siten, että kaikki em.
liikkumismuodot ovat mahdollisia ja kukin ulkoilijaryhmä on tietoinen
em.
-Reitinosaa 3 koskeva nyk.reittioikeuden suunnitelmien mukainen
käyttötarkoituksen laajentaminen toteutetaan mutta varsinainen
reitin rakentaminen toteutetaan kustannussyistä myöhemmin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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-Reitinosaa 4 koskeva nyk.ulkoilureitin käyttötarkoituksen
laajentaminen poistetaan tarpeettomana tästä
suunnitelmakokonaisuudesta. Muutoksen johdosta
suunnitelmakokonaisuus lyhenee -0,6km.
- Reitin lähtöpisteisiin (Karinnokka ja Ukonpulju) lammasaitaukseen
esitetään tehtäväksi tarvittavat rakenteelliset ratkaisut estämään
lampaiden pääsy pois alueelta.
-Reitin infotauluissa annetaan tarpeellinen ohjeistus ja informaatio
alueella kesäisin laiduntavien lampaiden huomioimisesta
- Reitin toteutuksen yhteydessä reitin varrelle sijoitetaan tarpeellinen
määrä katuympäristöstäkin tuttuja roska-astioita, joiden ylläpito
hoidetaan osana reitinpitoa.
Em. teknisen osaston laatimien vastineiden ja esittämät
suunnitelmamuutokset on päivitetty hanketta koskevaan 25.5.2017
päivättyyn reittisuunnitelmakarttaan sekä
reittisuunnitelmaselostukseen. Myös kiinteistöluettelo on päivitetty
vastaamaan hyväksyttäväksi esitetettävän suunnitelman
vaikutuspiiriä (30 yksityistä kiinteistöä).
Esityksen ja päätöksen liitteenä muistutuskirjelmät sekä 25.5.2017
päivitetty reittisuunnitelmakartta ja –selostus sekä kiinteistöluettelo.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
hyväksyä yllä mainitut teknisen osaston laatimat vastineet
muistutuksiin ja toimenpide-esitykset suunnitelmaan tehtävistä
muutoksista sekä edelleen päättäisi esittää 25.5.2017 päivitetty
ulkoilureittisuunnitelma ”Ukonpulju – Silta100” Lapin
ELY-keskukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Khall 04.07.2017 § 230
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Khall 12.02.2019 § 35
Ukonpuljun siltahanke, AVIn lupahakemus
Kittilän kirkonkylän, Narikan, välittömään läheisyyteen on suunniteltu
uusi lähialuereitti, joka tarjoaa osittain esteettömän, monipuoliseen
virkistyskäyttöön soveltuvan reitin kirkonkylän asukkaille. Aloite reitin
suunnitteluun on tullut Lions Club Kittilä-Levi ry:ltä. Alueella on virkistysnäkökulmasta paljon vesistöjä (mm. Ounasjoki, Peräjärvi, Kirkkojärvi), jotka jäävät helposti piiloon jopa kirkonkylän asukkailta. Niiden läheisyydessä ulkoillaan tällä hetkellä epävirallisia reittejä pitkin,
ja Haudanperän / Karinnokan alue lintutorneineen ja laavuineen onkin suosittu kohde muun muassa lintubongareille ja koirien ulkoiluttajille.
Käynnissä oleva lähiluontoreitin valmistelu tuo tarjolle uuden ympyräreitin. Kirkonkylän asukkaat hyötyvät välittömästi tästä uudesta reitistä, joka tuo vesistö- ja kaukonäkymillään (mm. Levitunturi) aivan
uudenlaisen kokemuksen ulkoiluun kirkonkylän tuntumassa. Reitin
tarve täyttää ulkoilulain (1973/606) mukaiset edellytykset yleisen ulkoilutoiminnan järjestämiselle sekä reitin toteuttamisen ulkoilulain
mukaisena prosessina.
Kittilän kunnan teknisen toimen ja LC Kittilä-Levi ry:n yhteistyönä tekemä ulkoilureittisuunnitelma oli ulkoilulain § 4 mukaisesti julkisesti
nähtävillä 3.3 – 16.3.2017 välisen ajan. Suunnitelmasta tiedotettiin
laajasti, ja jokaista maanomistajaa erikseen. Suunnitelmaan jätetyt
huomautukset käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa kesäkuussa, niihin kirjattiin vastineet ja asia vahvistettiin kunnanhallituksen kokouksessa heinäkuussa toimitettavaksi edelleen Lapin
ELY-keskukselle.
Lapin ELY-keskus käsitteli asian alkusyksystä ja myönteinen päätös
toimitettiin Kittilän kunnalle 12.9.2017 päivätyllä kirjeellä. Tästä päätöksestä jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus
sai hylkäävän päätöksen loppuvuodesta 2018. Näin reittihankkeen
toteutusta on mahdollista jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
LC Kittilä-Levi ry on hakenut rahoitusta ”Ukonpulju - Silta 100 Ukonpuljun silta- ja virkistysreittihanke Kittilän kirkonkylälle” –hankkeelle Leader Tunturi-Lapilta jo maaliskuussa 2017. Tämän hankkeen osana toteutettava silta (kustannusarvio noin 30 000 euroa)
mahdollistaa ympyräreitin toteutumisen, joka ilman siltaa ei ole mahdollista. Silta yhdistää kesäaikaan Karjarannanniemen ja terveyskeskuksen alueen toisiinsa. Sillan lähtöalueet ovat viihtyisä retkikohPöytäkirjan tarkastajat:
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de kaikille alueella kulkeville. Silta ja lähtöalueet tukevat Kittilän kunnan uutta, käynnissä olevaa reittihanketta.
Hankkeessa toteutettaisiin sillan lisäksi reitin kunnostusta ja pienimuotoisten rakenteiden hankkimista reitille. Sillan ja sen lähialueiden rakentamiselle on haettu ja saatu toimenpidelupa Kittilän kunnalta. Hanke on saanut myönteisen päätöksen leader Tunturi-Lapilta, josta se on toimitettu Lapin ELY-keskukseen lopullista vahvistamista varten. Kesällä 2019 aloitettavan tulvasuojelun sekä sen yhteydessä rakennettavan kevyenliikenteenväylän toteutuksessa huomioidaan LC Kittilä-Levi ry:n hankkeen toteutus. Hankkeen toteuduttua silta ja reitti jäävät Kittilän kunnan ylläpidettäväksi.
LC Kittilä-Levi ry:n hankkeen vaatiman prosessin aikana on loppumetreillä yllättäen käynyt ilmi, että hankkeessa toteutettava silta tarvitsee vesilain mukaisen luvan, joka on haettava AVI:lta. Lapin
ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan luvan hakijan tulee olla Kittilä kunta, jolle viime kädessä jää vastuu reitistä kokonaisuudessaan. Luvan hakemiseen tarvittavien asiakirjojen sekä itse luvan tekemisen osalta on saatu alustavaa konsultointiapua Ramboll Oy:ltä,
josta saatujen tietojen mukaisesti lupaprosessin hoitaminen kustantaa noin 9 000 euroa (alv 0 %).
Vs. kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta toimii Lions Club Kittilä-Levi ry:n hankkeessa toteutettavan sillan vaatiman vesilain mukaisen luvan hakijana ja vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.
2) Lupaprosessin vaatimat kustannukset osoitetaan tulosalueelle
Kunnanhallituksen erikseen päätettävät avustukset.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES)
16.1.2019 tekemästä päätöksestä malminetsintäluvan myöntämispäätöksestä
103/10.01.01/2016
Khall 12.02.2019 § 36
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)
TUKES on kaivoslain (621/2011) perusteella hyväksynyt 16.1.2019
Magnus Minerals Oy:n malminetsintälupaa koskevan hakemuksen,
joka koskee 318,04 hehtaarin Kuukeri –nimistä aluetta Kittilän kunnassa.
Malminetsintälupa-alueen käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin aiheuttaisi huomattavan ympäristöriskin ja talousveden
terveydelliseen laatuun vaikuttavan riskin Sirkan kylän ja Levin matkailualueen vesihuollolle ja matkailuelinkeinolle.
Malminetsintälupa-alue sijoittuu alle kilometrin etäisyydelle Sirkan
kylästä ja Levin matkailukeskuksesta. Malminetsintälupa-alue sijaitsee kahden alueellisesti erittäin tärkeän 1. luokan pohjavesialueen
(Kirakkaoja ja Mäkitalo) välittömässä läheisyydessä. Kirakkaojan ja
Mäkitalon pohjavesialueilta otettava vesi johdetaan käytettäväksi talousvetenä Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueella vieraileville matkailijoille.
Koska jo mahdollisessa malminetsintävaiheessa aiheutuu riskejä
pohjavesialueelle ja koska alueelle suunniteltuja malminetsintätoimia
ei ole mahdollista järjestää siten, etteivät malminetsintätoimet hankaloita oikeusvaikutteisen kaavan toteutumista, on kunnan perusteltua valittaa lupapäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen seuraavan valituksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 16.1.2019
malminetsintäluvan myöntämispäätöksestä:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu
sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
ASIA

Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
16.1.2019 tekemästä malminetsintäluvan
myöntämispäätöksestä, lupatunnus ML2017:0001

VALITTAJA
Kittilän kunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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VAATIMUKSET
Ensisijaisesti Kittilän kunta vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan kokonaisuudessaan muutoksenhaun kohteena olevan Tukesin päätöksen malminetsintäluvan myöntämisestä.
Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että päätöstä ei ole tarpeen kumota kokonaisuudessaan, Kittilän kunta vaatii
toissijaisesti, että päätös palautetaan Tukesille uudelleen käsiteltäväksi ja että päätökseen tehdään seuraavat muutokset taikka lisätään seuraavat lupaedellytykset:
1.

2.

3.
4.

5.

Pöytäkirjan tarkastajat:

luvanhaltija edellytetään laatimaan yksityiskohtainen selvitys alueen pohjavesien virtauksesta ja
kalliopohjavesiyhteyksistä sekä selvitys kaikista
malminetsintätoimiin liittyvistä ympäristö- ja terveysriskeistä ja näiden riskien pienentämisestä ja
Kittilän kunnalle varataan mahdollisuus lausuntojen antamiseen näistä selvityksistä,
malminetsintälupa-alueen rajausta muutetaan siten, että alueen etäisyys pohjavesialueisiin, Levin
Vesihuolto Oy:n vedenottokaivoihin ja yksityisiin
talousvesikaivoihin on vähintään 500 metriä, mikäli
tarkempien selvitysten perusteella ei ole tarvetta
etäisyyden kasvattamiselle tätä suuremmaksi. Lisäksi luvanhaltijan edellytetään laatimaan talousvesien laadun tutkimussuunnitelma ja Kittilän kunnalle varataan mahdollisuus lausunnon antamiseen tästä suunnitelmasta;
malminetsintäluvalle määrätään asetettavaksi lupakohtainen 4 500 000 euron suuruinen vakuus,
luvanhaltija edellytetään tarkentamaan miten liikkuminen malminetsintälupa-alueelle ja sieltä pois
tullaan järjestämään ja miten liikkumisesta aiheutuvia ympäristöriskejä pienennetään. Mikäli luvanhaltija aikoo käyttää Mäkitalon ja Kirakkaojan pohjavesialueiden läpi kulkevaa soratietä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen, luvanhaltijan edellytetään omalla kustannuksellaan kunnostamaan tie
ja asentamaan tiealueelle riittävät rakenteelliset
suojaukset siten, että voidaan varmistaa pohjavesialueiden riittävä suojaaminen,
luvanhaltija edellytetään hyvissä ajoin etukäteen ilmoittamaan kirjallisesti Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kaikista maastotöistä, jotka
voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, väliaikaisista
rakennelmista sekä vuosittain toimittamaan Kittilän
kunnalle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja nii-
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den tuloksista,
luvanhaltija edellytetään kuvaamaan, mistä malminetsintätoimissa käytettävä vesi otetaan ja miten estetään malminetsintätoimissa muodostuvan
kiviaineksen, soijan huuhtoutuminen vesistöihin.

PERUSTEET
Ensisijaisen vaatimuksen perusteet
Tukesin malminetsintälupapäätös, lupatunnus
ML2017:0001 on kaikkiaan seuraavien kaivoslain
621/2011 pykälien vastainen:
11 § 2 momentti kohta 2, 45 §, 46 § 1 momentti kohtien
6 ja 7.
Päätös on kaivoslain 11 §:n 2 momentin kohdan 2 vastainen. Kaivoslain 11 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan
malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle.
Lupapäätöksen mukaisista malminetsintätoimista voi aiheutua olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle.
Päätös on kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohtien 6 ja 7
vastainen. Kaivoslain 46 §:n 1 momentin kohtien 6 ja 7
mukaan malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei
saa myöntää alueelle, jossa luvan mukainen toiminta
vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista, eikä alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden
käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä. Malminetsintälupa-alueen
käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin
vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista. Kittilän kunta vastustaa luvan myöntämistä sekä kaavoituksesta johtuvasta että muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, eikä luvan myöntämiselle ole erityistä syytä. Lupapäätöksessä ei ole esitetty tällaista erityistä syytä luvan myöntämiselle.
Päätös on kaivoslain 45 §:n vastainen. Kaivoslain 45
§:n mukaan malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullanhuuhdontalupa myönnetään, jos hakija osoittaa, että
tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan
myöntämiselle ole tässä laissa säädettyä estettä. Lupa
voidaan kuitenkin tässä laissa säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä tai pienentämällä alueen kokoa. Hakija ei
ole osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset
Pöytäkirjan tarkastajat:
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täyttyvät ja että luvan myöntämiselle ei ole tässä laissa
säädettyä estettä. Lupapäätöksessä olevat määräykset
eivät ole sellaisia, että lupa voitaisiin 45 §:n mukaan
myöntää.
Malminetsintälupa-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja
KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan 17.10.2011.
Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintälupa-alueesta on osoitettu Maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Malminetsintälupa-alueen kaakkoisosassa alueeseen kohdistuu yleiskaavamerkintä Urheilu- ja virkistysalue (VU) ja alueen lounaisosassa yleiskaavamerkintä maa- ja metsätalousalue
(M). Yleiskaavan mukaan MU - alue on ulkoilun kannalta tärkeää aluetta, jossa liikkumiskelpoisuus, metsäisyys
ja maisemalliset arvot ovat ominaisia. Yleiskaavan mukaan VU - alue on taajamaan liittyvä tai sisäinen urheilualue, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Malminetsintälupa-alueeseen kohdistuu myös yleiskaavaan merkityt
moottorikelkkareitit ja ulkoilureitin yhteystarve. Näiden
oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi myös maakuntakaava on huomioitava lupa-arvioinnissa.
Yleiskaavaan merkityt moottorikelkkareitit on perustettu
maastoliikennelain mukaisiksi reiteiksi ja reitit on jo rakennettu. Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva suosittu patikointireitti, jolta on näköja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle. Alle kilometrin etäisyydellä malminetsintäalueen etelärajasta kulkee talvisaikaan hiihtolatu ja lähistölle on suunniteltu lähiaikoina perustettavaksi talvikävelyja talvipyöräilyreitti. Edellä mainitut reitit ovat keskeinen
osa koko kunnan reittiverkostoa ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille. Alueelle
suunniteltuja malminetsintätoimia ei ole mahdollista järjestää kyseisellä alueella siten, että malminetsintätoimet
eivät hankaloita oikeusvaikutteisen kaavan toteutumista.
Tehty malminetsintälupapäätös on siten kaivoslain 46
§:n 1 momentin kohdan 6 vastainen ja täten kaivoslain
45 §:n vastainen.
Malminetsintälupa-alueen käyttö lupapäätöksen mukaisiin malminetsintätoimiin aiheuttaisi huomattavan ympäristöriskin ja talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavan riskin Sirkan kylän ja Levin matkailualueen vesihuollolle ja matkailuelinkeinolle. Malminetsintälupa-alue
sijoittuu alle kilometrin etäisyydelle Sirkan kylästä ja Levin matkailukeskuksesta. Malminetsintälupa-alue sijaitsee kahden alueellisesti erittäin tärkeän 1. luokan pohjaPöytäkirjan tarkastajat:
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vesialueen (Kirakkaoja ja Mäkitalo) välittömässä läheisyydessä. Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueilta
otettava vesi johdetaan käytettäväksi talousvetenä Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueella vieraileville matkailijoille.
Tällä hetkellä enimmillään noin 26 000 henkilön talousvedensaanti on hyvin voimakkaasti riippuvainen näistä
pohjavesialueista ja niillä sijaitsevista vedenottamoista.
Matkailualueen kasvun myötä talousveden käyttö alueella tulee jatkamaan kasvua tulevaisuudessa. Näillä
malminetsintälupa-alueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevilla pohjavesialueilla sijaitsee kaksi vedenottamoa (Kirakkaoja ja Mäkitalo), jotka koostuvat yhteensä
9 vedenottokaivosta.
Levin Vesihuolto Oy on malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamassaan lausunnossa vaatinut, ettei
kaivoslain mukaista malminetsintälupaa myönnetä Magnus Minerals Oy:lle Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueiden pohjoispuolelle esitetylle malminetsintälupahakemusalueelle.
Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomaisena Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto yhtyy Levin Vesihuolto Oy:n malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamaan lausuntoon ottamatta kantaa taloudellisiin vaikutuksiin. Levin Vesihuolto Oy on Kittilän kunnan tytäryhtiö.
Mikäli pohjavesi näillä pohjavesialueilla pilaantuisi tai
sen määrä vähenisi, olisi talousveden toimittaminen Sirkan kylän asukkaille ja Levin matkailualueen matkailijoille mahdotonta tai hyvin kallista. Lisäksi tällaisilla ongelmilla olisi hyvin kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia
matkailuelinkeinolle Levin matkailualueella ja koko Kittilässä.
Myönnetty malminetsintälupa on nyt tehdyllä päätöksellä voimassa enintään neljä (4) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Malminetsintälupahakemuksen mukaan malminetsintätöiden arvioidaan alustavasti kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan
olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden
inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään
2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy,
luovutaan malminetsintäluvasta.
Kaivoslain 61 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta. Suunnitellut malminetsintätoimet aiheuttavat
kohtuutonta epävarmuutta muulla maankäytölle malminetsintälupa-alueella ja sen lähialueilla.
Epävarmuus saattaa olla ajallisesti hyvinkin pitkäkestoista, mikäli malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista haetaan kaivoslain mahdollistama enimmäisaika.
Malminetsintäluvan voimassaolo ja alueella mahdollisesti hyvin pitkän ajan kuluessa tehtävät malminetsintätoimet aiheuttavat kohtuutonta epävarmuutta ja hankaluutta malminetsintälupa-alueen, mutta myös sen lähialueiden maankäytön suunnittelulle. Tehty malminetsintälupapäätös on siten kaivoslain 11 §:n 2 momentin
kohdan 2 vastainen ja kaivoslain 46 §:n 1 momentin
kohdan 7 vastainen ja täten kaivoslain 45 §:n vastainen.
Toissijaisen vaatimuksen perusteet
1. Kirakkaojan ja Mäkitalon vedenottamoiden käyttämä
pohjavesi voi osittain olla peräisin nk. kalliopohjavedestä
johtuen malminetsintälupa-alueen läpi kulkevasta postglasiaalisiirroksesta, joka sijaitsee osittain vedenottamoiden välittömässä läheisyydessä. Kallioperän voi
olettaa olevan alueella siksi rikkonainen ja kaikilla kallioperään vaikuttavilla toimenpiteillä voi olla ennakoimattomia vaikutuksia vedenottamoiden veden saatavuuteen
ja laatuun.
Luvanhakijan 20.9.2018 antaman selityksen mukaan
yhtiö suunnittelee mahdolliset kairaukset/muut raskaat
työt huomioiden rikkonaisen kallioperän ja mahdollisen
kalliopohjavesiyhteyden vedenottamoihin. Mahdollinen
vesiyhteys pyritään tutkimaan ennen ko. töiden aloittamista. Mikäli vesiyhteys todennetaan ja se on laajempi
kuin kaavailtu suojavyöhyke, tullaan työt rajaamaan niin,
ettei malminetsintätöillä ole vaikutusta vedenottamoiden
vedenlaatuun.
Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään tekemään malminetsintälupa-alueella ennen malminetsintätoimien aloittamista yksityiskohtainen selvitys pohjavesien virtauksesta ja kalliopohjavesiyhteyksistä.
Alueet, joilta on vesiyhteys pohjavesialueille, tulee rajata
malminetsintäalueen ulkopuolelle. Malminetsintäalue tulee rajata siten, että malminetsintätoimilla ei ole vaikutusta Kirakkaojan ja Mäkitalon pohjavesialueiden veden
laatuun ja määrään. Lisäksi luvanhaltijan tulee laatia
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selvitys kaikista malminetsintätoimiin liittyvistä ympäristöriskeistä ja näiden riskien pienentämisestä. Molemmat
selvitykset tulee toimittaa Kittilän kunnalle ja kunnalle tulee varata mahdollisuus lausuntojen antamiseen selvityksistä.
2. Lapin ELY-keskus on malminetsintälupahakemuksesta 16.7.2018 antamassaan lausunnossa todennut, että
Kirakkaojan sekä Mäkitalo A ja Mäkitalo B pohjavesialueet ovat Levin alueen vedenjakelulle erittäin tärkeitä,
jonka vuoksi malminetsintätutkimukset tulee tehdä vedenottamoiden läheisyydessä suurella varovaisuudella.
Vaikka pohjaveden todennäköinen virtaussuunta vedenottamoilta on pohjoiseen ja luoteeseen, tulee vedenottamoiden kohdalla säilyttää vähintään 200 metrin levyinen
suoja-alue, jossa minkäänlaista koneellista tutkimustoimintaa ei tehdä. Magnus Minerals Oy on 20.9.2018 antamassaan selityksessä muuttanut malminetsintälupahakemusalueen rajausta siten, että pohjavesialueiden
Mäkitalo ja Kirakkaoja ympärillä olevia suojavyöhykkeitä
on kasvatettu hieman ehdotettuja suosituksia suuremmiksi noin 250 metriin.
Malminetsintälupapäätöksen liitteenä 1 olevan kartan
perusteella malminetsintälupa-alueen etäisyys Mäkitalon pohjavesialueeseen on todellisuudessa pienimmillään vain noin 180 metriä ja Kirakkaojan pohjavesialueeseen noin 140 metriä. Malminetsintälupapäätöksen
lupamääräyksen 6. mukaan kaivosviranomainen ei näe
malminetsintäalueen pienentämisen aikataululle olevan
tarvetta. Tutkimuksia voidaan pitää perusteltuna koko
ML2017:0001 alueella.
Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, malminetsintälupa-alueen rajausta muutetaan siten, että alueen etäisyys pohjavesialueisiin, Levin Vesihuolto Oy:n vedenottokaivoihin ja yksityisiin talousvesikaivoihin on vähintään 500 metriä, mikäli
tarkempien selvitysten perusteella ei ole tarvetta tätä
suurempaan etäisyyteen.
Lisäksi luvanhaltija edellytetään laatimaan talousvesien
laadun tutkimussuunnitelma, joka tulee toimittaa Kittilän
kunnalle ja kunnalle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen suunnitelmasta.
3. Malminetsintäluvalle on määrätty asetettavaksi lupakohtainen 3 000 euron suuruinen vakuus (lupamääräys
7). Levin Vesihuolto Oy on malminetsintälupahakemuksesta 20.9.2018 antamassaan lausunnossa todennut,
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että jo pelkästään alueella sijaitsevat vedenottokaivot (9
kpl) ja niiden johtolinjat ovat n. 2 milj. € arvoisia. Levin
Vesihuolto Oy on vaatinut, että vakuuden tulisi olla vähintään 500 000 euroa yksittäisen vedenottokaivon osalta. Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, malminetsintäluvalle määrätään asetettavaksi 4 500 000 euron suuruinen vakuus.
4. Malminetsintälupahakemuksessa ja Tukesin lupapäätöksessä ei ole esitetty mitä kautta kulku lupa-alueelle
tulee tapahtumaan. Lupamääräyksen 9. mukaan siirtyminen lupa-alueelle ja lupa-alueella liikkuminen sulanmaan aikana on pyrittävä suunnittelemaan niin, että olemassa olevia uria ja luontaisia aukkopaikkoja käytetään
mahdollisimman paljon hyväksi.
Käytännössä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen
tultaneen käyttämään Mäkitalon ja Kirakkaojan vedenottamoiden ohitse menevää sorapintaista metsäautotietä.
Kyseistä tietä ei ole suunniteltu ja rakennettu ottaen
huomioon malminetsintätoimissa käytettävää raskasta
kalustoa ja kyseisissä toimissa tarvittavia liikennemääriä.
Tie on rakennettu vedenottamoiden huoltotoimia varten
ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vedenottokaivoja. Malminetsinnän raskasajoneuvoliikenne pohjavesialueella lisää talousveden terveydelliseen laatuun
vaikuttavia riskejä. Mahdollinen öljyvuoto kyseisellä tiealueella aiheuttaisi hyvin merkittävän riskin Mäkitalon ja
Kirakkaojan pohjavesialueille ja Mäkitalon ja Kirakkaojan vedenottamoille.
Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään tarkentamaan miten liikkuminen malminetsintälupa-alueelle ja
sieltä pois tullaan järjestämään ja miten liikkumisesta aiheutuvia ympäristöriskejä pienennetään.
Mikäli luvanhaltija aikoo käyttää Mäkitalon ja Kirakkaojan pohjavesialueiden läpi kulkevaa soratietä malminetsintälupa-alueelle kulkemiseen, luvanhaltijan edellytetään omalla kustannuksellaan kunnostamaan tie ja
asentamaan tiealueelle riittävät rakenteelliset suojaukset siten, että voidaan varmistaa pohjavesialueiden riittävä suojaaminen.
5. Malminetsintälupapäätöksessä luvanhaltijaa ei ole
edellytetty toimittamaan Kittilän kunnalle tietoa maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa sekä
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väliaikaisista rakennelmista (lupamääräys 5), eikä selvitystä suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista (lupamääräys 2).
Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään hyvissä
ajoin etukäteen ilmoittamaan kirjallisesti Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle kaikista maastotöistä,
jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista sekä vuosittain toimittamaan Kittilän kunnalle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista.
6. Malminetsintälupahakemuksessa ja lupapäätöksessä
ei ole kuvattu, mistä malminetsintätoimissa käytettävä
vesi otetaan. Kittilän kunta vaatii, että mikäli tehtyä malminetsintälupapäätöstä ei kumota, luvanhaltija edellytetään kuvaamaan, mistä vesi otetaan ja miten estetään
malminetsintätoimissa muodostuvan kiviaineksen, soijan huuhtoutuminen vesistöihin.
Yhteenveto
Kittilän kunta vaatii kaikilla edellä mainituilla perusteilla,
että muutoksenhaun kohteena olevan Tukesin päätös
malminetsintäluvan myöntämisestä kumotaan kokonaisuudessaan.
Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että päätöstä ei ole tarpeen kumota kokonaisuudessaan, Kittilän kunta vaatii
toissijaisesti, että päätös palautetaan Tukesille uudelleen käsiteltäväksi ja että asian uudelleen käsittelyssä
otetaan huomioon edellä kuvatut muutostarpeet ja luvan
myöntämisen edellytykset.
Malminetsintälupahakemuksen mukaan alueen geologia, geofysiikka ja geokemia sekä aiemmat tutkimukset
viittaavat siihen, että alueella saattaa esiintyä taloudellisesti hyödynnettäviä malmivaroja.
Luvanhakija on tulkinnut alueen potentiaalin olevan korkea. Luvanhakija on 20.9.2018 antamassaan selityksessä pyytänyt huomioimaan, että yhtiö ei suunnittele kaivostoimintaa vaan tekee alueella malminetsintää, joka
on ennen kaikkea mineraalipotentiaalin arviointia. Tilastollisesti harvempi kuin yksi tuhannesta malminetsintäkohteesta johtaa kaivokseen. Kittilän kunta ymmärtää,
että nyt myönnetty lupa on myönnetty malminetsintätoimintaan ja malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta malminetsintälupa antaa luvanhaltiPöytäkirjan tarkastajat:
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jalle etuoikeuden kaivoslupaan (kaivoslain 32 §).
Kittilän kunta haluaa korostaa, että kaivostoiminnan sijoittuminen alle kilometrin etäisyydelle Sirkan kylästä ja
Levin matkailualueesta on ekologisesti ja yhteiskunnallisesti mahdotonta. Erityisten luonto- ja kulttuuriarvojen
huomioiminen lupakäsittelyssä on ehdottoman tärkeää,
koska kyseessä päätös, joka vaikuttaa yleiseen hyväksyntään lupaviranomaisten toimintaa kohtaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________
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Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Hettula Oy:n ja Pertti Hettulan
valitusta Kittilän kunnanvaltuuston päätöksestä 13.11.2018 (81§)
191/11.03.02/2010
Khall 12.02.2019 § 37
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kittilän kunnalta lausunnon Hettula Oy:n ja Pertti Hettulan valituksen johdosta. Samalla hallinto-oikeus on pyytänyt varaamaan Outi Marttilalle ja Antti Pekkalalle tilaisuuden antaa selitys valituksessa esitetyn esteellisyysväitteen
johdosta. Kittilän kunta on pyytänyt Marttilalta ja Pekkalalta em. selitykset ja molemmat ovat toimittaneet selityksensä kuntaan.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
liitteenä olevan lausunnon, jonka liitteenä hallinto-oikeudelle toimitetaan Outi Marttilan ja Antti Pekkalan selitykset sekä pyydetty asiakirja-aineisto.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Luonnos lausunnoksi Pohjois-Suomen HAO:lle koskien
Hettula Oy:n ja Pertti Hettulan valitusta Kittilän
kunnanvaltuuston päätöksestä 13.11.2018 (81§)
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Kittilän kunnan hallintosäännön päivittäminen
43/00.01.01/2019
Khall 12.02.2019 § 38
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 56 hyväksynyt nykyisen kuntalain mukaisen hallintosäännön, joka on tullut voimaan 25.7.2017. Hallintosäännön voimaantulon jälkeen on ilmennyt
tarpeita sen päivittämiseen.
Vs kunnanjohtaja on lähettänyt valtuustoryhmien puheenjohtajille
(Jakelu: KESK: Yrjötapio Kivisaari, Vas: Marita Toivanen, PS: Toni
Kenttälä, OMK: Inkeri Yritys, SDP: Sakari Kautto, Vihreät: Tiina Huilaja, Kok: Jukka Poti ja Kuntalaislista: Mikko Lompolo). sähköpostilla
16.8.2018 pyynnön, että valtuustoryhmät kokoaisivat hallintosäännön päivittämistarpeet ja toimittaisivat niitä koskevat esitykset vs.
kunnanjohtajalle 31.8.2018 mennessä. Esityksen hallintosäännön
päivittämistarpeista on toimittanut Keskustan valtuustoryhmä.
Myös kunnan johtoryhmässä on keskusteltu useita kertoja eri asioista, joiden osalta on todettu hallintosäännössä olevan päivittämistarpeita mm. sähköisen kokouskäytännön ja palkkausasioiden osalta
sekä mm. asiakirjojen allekirjoittamisen osalta.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää hallintosääntö valmistelevan työryhmän, johon pyydetään nimeämään jokaisesta valtuustoryhmästä edustaja.
Lisäksi työryhmään nimetään hallintojohtaja ja tekniseksi sihteeriksi
hallinto-osaston toimistovirkailija.
Työryhmän tavoitteena on valmistella esitys uudeksi hallintosäännöksi 26.4.2019 mennessä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen ja päätti nimetä työryhmän jäseniksi Marita Toivasen (Toivanen ilmoitti edustavansa Vasemmistoliiton, SDP:n ja Kuntalaislistan valtuustoryhmiä), Tuula Mertaniemen,
Tiina Huilajan, Jukka Potin, Pekka Rajalan ja Antti Pekkalan.
__________
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Latu- ja kelkkakarttojen painotyötä koskevien laskujen hyväksyminen
Khall 12.02.2019 § 39
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt latu- ja kelkkakarttoja pykälässä
Kelkkayrittäjien ja Levin Matkailun perustaman reittityöryhmän esitystä kelkka- ja latureittien hoitotulojen lisäämiseksi, kokouksessaan
13.9.2016 § 262, seuraavasti:
”Karttojen osalta,
Paperisen latu- ja kelkkakarttojen painattaminen sekä myynnin organisointi annetaan Levin Matkailu Oy:n tehtäväksi seuraavin ehdoin:
-Paperisten latu- ja kelkkakarttojen hinta nostetaan 10 euroon sis alv
(nykyisin 5 €)
-Kunta huolehtii edelleen karttojen sisällöstä ja päivittämisestä sekä
netissä olevista kunnan kartoista (selailuversiot). Kunta toimittaa
vuosittain valmiin painokelpoisen aineiston Levin Matkailu Oy:lle.
Kunnan toimittaman aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman kunnan lupaa on kielletty.
-Levin Matkailu Oy:n tulee ilmoittaa kuntaan heti painatusaineiston
luovuttamisen jälkeen karttojen painatusmäärät, joiden perusteella
kunta laskuttaa vuosittain talvikauden päätyttyä aineiston laatimis- ja
ylläpitokustannuksina 1 € / kartta alv 0 % ( hinnassa huomioitu mahdollinen myymättä jäävä määrä)
-Painatus- ja myyntioikeus voidaan irtisanoa molemmin puolin vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
-Karttojen painattamisen jälkeen Levin Matkailu Oy:n tulee luovuttaa
korvauksetta kunnalle ns. viranomaiskappaleina vähintään 30 kpl
kutakin karttaa sekä tarpeellinen määrä maastoon reitin varrelle
opastusta täydentäviä suoria karttoja
Kunta ottaa myös toimipisteisiinsä (vähintään kunnanvirastolle) karttoja myyntiin ja tulouttaa saamansa tulot lyhentämättömänä Levin
Matkailu Oy:lle.”
Latu- ja kelkkakarttoja on käsitelty kunnan ja yhteistyötahojen reittiasioita koskevissa palavereissa vuoden 2018 aikana ja Levin Matkailu Oy on näissä palavereissa tuonut esille, että jatkossa karttojen
painatus voisi tapahtua kunnan toimesta ja myös laskut voitaisiin
osoittaa kuntaan. Kunta huolehtii karttojen sisällöstä ja päivittämisestä myös jatkossa.
Karttojen myyntihinta olisi jatkossakin 10 euroa (sis. alv).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta vastaa jatkossa latu- ja
kelkkakarttojen painatuskustannuksista ja karttoja luovutetaan
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myyntiin omakustannushintaan lisättynä 20 %:n hallintomenolla.
Päätös:
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta vastaa jatkossa latu- ja
kelkkakarttojen painatuskustannuksista ja karttoja luovutetaan
myyntiin 9 euron kappalehintaan (sis. alv). Latu- ja kelkkakarttoihin
painetaan myyntihinta 10 euroa, millä hinnalla yritys voi myydä karttoja eteenpäin.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti
__________
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Jäsenten nimeäminen Levi Golf & Country Club Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden
antaminen yhtiökokousedustajalle
113/00.00.01/2017
Khall 12.02.2019 § 40
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)
Edellinen yhtiökokous 28.1.2019 jouduttiin keskeyttämään materiaalin puutteellisuuden vuoksi ja kutsumaan kokoon uusi kokous, joka
on maanantaina 25.2.2019 klo 10 ravintola Draivissa, Golfväylä 9,
Sirkka.
Kunnanhallitus on valinnut Levi Golf & Country Club Oy:n yhtiökokousedustaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan
29.8.2017 (§ 276).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esityksestä Levi Golf & Country Club Oy:n
hallituksen jäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala teki esityksen, että
kunnanhallitus ei esitä nimettäväksi hallituksen jäsentä, koska
saadun tiedon mukaan Levi Golf & Country Club Oy:n hallituksessa
ei ole erovuorossa kunnan nimeämiä edustajia.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Jäsenten nimeäminen Kemijoen tulvatyöryhmään
113/00.00.01/2017
Khall 12.02.2019 § 41
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)
Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt päätöksellään
20.12.2018 Lapin alueelta kuusi merkittävää tulvariskialuetta. Lisäksi
maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Lapin alueelle neljä tulvaryhmää tulvariskien hallinnan suunnittelun viranomaisyhteistyötä
varten.
Kittilän vesistöalueella sijaitsevat Rovaniemen kaupungin, Kemijärven kaupungin ja Kittilän kirkonkylän merkittävät tulvariskialueet. Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän muodostavat Lapin liiton, Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Kemijoen vesistöalueen
kuntien ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat.
Lapin ELY-keskus pyytää nimeämään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Kemijoen tulvaryhmään. Jäsenien nimeämisessä tulee huomioida tasa-arvolain 4 a §:n vaatimukset julkisen hallinnon ja julkista
valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.
Oheismateriaalina on Lapin ELY-keskuksen nimeämispyyntö sekä
maa- ja metsätalousministeriön päätökset.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Kemijoen tulvaryhmään.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi jäseneksi tekninen johtaja Lauri
Kurulan ja varajäseneksi yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliön.
__________
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Viranhaltijapäätökset ajalla 19.1. - 5.2.2018
Khall 12.02.2019 § 42
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten
mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä
mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla
tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Oheismateriaalina luettelo toimialajohtajien tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi kunnanhallitukselle.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 43

3/2019

51

12.02.2019

Lausuma Lapin käräjäoikeudelle rikosasiassa R 17/985
451/00/2013
Khall 12.02.2019 § 43
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 653 0774)
Lapin käräjäoikeus kehottaa Kittilän kuntaa antamaan kirjallisen lausuman seuraavista kysymyksistä:
”AA Henrikssonin Holckin puolesta esittämässä loppulausunnossa
tuli esille Anna Mäkelän vahingonkorvausvaatimus mahdollisesta
tuottamuksellisesta teosta, jolloin kanavointisäännöksen mukaan
korvausvelvollinen olisi työnantaja, eli Kittilän kunta. Mäkelä on vaatinut korvausta työsyrjinnästä, joka on rangaistava vain tahallisena
tekona. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan kun kyseessä on VahKL 3 ja 4 luvun mukaisista vaatimuksista, on vahingon aiheuttaneen työntekijän työnantajaa kuitenkin kuultava riippumatta siitä onko asianomistaja kohdistanut korvausvaatimusta työnantajaan vai ei. Tässä tapauksessa Mäkelä ei ole kohdistanut korvausvaatimustaan Kittilän kuntaa kohtaan. Em. vuoksi käräjäoikeus
pyytää Kittilän kuntaa antamaan lausuman Mäkelän vaatimuksista.
Vahingonkorvaus
Anna Mäkelä vaatii kohteliaimmin, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajat korvaamaan yhteisvastuullisesti Anna Mäkelälle työsyrjintää
koskevassa asiassa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä
20.000 (kaksikymmentätuhatta) euroa, korkolain 4.1 §:n mukaisine
viivästyskorkoineen 9.12.2013 lukien. Teonkuvauksen mukainen
vastaajien menettely on sisältänyt lukuisia erillisiä tekoja, sekä ollut
pitkäaikaista, jatkuvaa ja menettelyyn ovat osallistuneet useat henkilöt.
Oikeudenkäyntikulut
Anna Mäkelä vaatii kohteliaimmin, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajat kaikissa syytekohdissa korvaamaan yhteisvastuullisesti Anna
Mäkelän asianosais- ja oikeudenkäyntikulut arvonlisäveroineen
myöhemmin esitettävän laskun ja erittelyn mukaan ja korkolain 4.1 §
mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi
käräjäoikeuden ratkaisusta.”
Lausumapyynnön perusteet
Perustuslain 118.3 §:n mukaan virkamies on itse vastuussa virheensä tai laiminlyöntinsä aiheuttamasta vahingosta, kun vahinkoa aiheutuu kunnalle tai ulkopuoliselle:
”Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen
toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitPöytäkirjan tarkastajat:
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semista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä
taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla säädetään. Tässä tarkoitettua syyteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.”
Luottamushenkilön vahingonkorvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. VahKL 4 luvun 2 §:n 4 momentin mukaan julkisyhteisön luottamushenkilön luottamustoimessaan aiheuttaman vahingon korvaamiseen on sovellettava 1 §:ssä säädettyjä perusteita.
Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n mukaan vahingosta, jonka työntekijä työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on
velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan
asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta ole tuomittava.
VahKL 3 luvun 2 §:n mukaan:
”Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä
virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin
sisältyvän valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää.
Edellä 1 momentissa säädetty vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain,
milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.”
Tuottamukselliseksi katsottujen tekojen kohdalla tulee huomioida,
onko teko tai laiminlyönti aiheutunut mm. huolimattomuudesta, taitamattomuudesta taikka varomattomuudesta. Luottamushenkilön kohdalla vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettu tuottamuksellisuus tarkoittaa, että luottamusmies on toiminut tehtävässään ”kohtuuttoman” huolimattomasti. On myös huomioitava, että luottamushenkilöitä ei ole valittu valtuustoihin ja muihin kunnan toimielimiin
tuomareiksi ja virkamiehiksi tulkitsemaan ja soveltamaan lakia vaan
luottamushenkilön tehtävänä on tehdä poliittisia päätöksiä kuntalaisten hyväksi niissä asioissa, jotka kuuluvat kunnan toimialaan. Luottamushenkilöiden päätöksenteon pohjana on virkamiesvalmistelu,
jossa otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö. Asioiden valmistelijoina toimivat yleensä viranhaltijat, ja he ovat vastuussa siitä,
että päätöksenteon pohjana olevat esitykset ovat lainmukaisia ja
asiasisällöltään riittävästi valmisteltuja. Luottamusmiehiltä edellytettävä huolellisuusvelvoite sekä tuottamuksellisuutta koskeva arviointi
tuleekin suhteuttaa edellä mainittuun eli tulee kysyä, millaista toimintaa luottamusmieheltä olisi voitu vastaavassa tilanteessa odottaa,
jos hänen ei olisi katsottu toimineen tehtävässään ”kohtuuttoman”
huolimattomasti. Myös sillä on merkitystä, onko luottamusmiehiä pePöytäkirjan tarkastajat:
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rehdytetty riittävästi ja ovatko valmistelusta vastanneet virkamiehet
hoitaneet riittävällä tavalla omat virkavelvollisuutensa ja valmistelleet
päätösesitykset lainmukaisesti.
Vastuun jakautuminen kunnan ja luottamushenkilön välillä (ns. isännänvastuu) vähentää luottamushenkilön vastuuta. Isännänvastuussa
on kyse työnantajan velvollisuudesta korvata vahinko, jonka työntekijä aiheuttaa työssä virheellään tai laiminlyönnillään. Vahingonkorvausoikeudessa isännänvastuu on ulotettu koskemaan myös luottamusmiehiä. Heidän vastuunsa luottamustoimessaan aiheutetuista
vahingoista määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin virkamiehen vastuu. Lain mukaan isännänvastuu syntyy siis silloin, kun joku
henkilö suorittaa luottamusmiehenä laissa määrättyä tai työsuhteeseen verrattavissa oloissa tiettyä tehtävää. Vaikka on katsottu, että
luottamustehtävää suorittavat eivät ole työsuhteessa työnantajalta
puuttuvan johto- ja valvontavallan vuoksi, isännänvastuun avulla luotu järjestelmä suojaa luottamushenkilöitä työntekijöiden tavoin korvausvastuulta. Luottamustehtävää hoitavia henkilöitä ovat esimerkiksi kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet ja kunnallisten
lautakuntien jäsenet sekä kirkon ja seurakunnan luottamushenkilöt.
Vahingonkorvauslain 5 luvun mukaan arvioidaan korvattavan vahingon määrää. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on antanut suosituksensa vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta
ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määristä. Suositus löytyy
osoitteesta:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76552/hevan
_suosituksia_kh.pdf
Anna Mäkelä on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan korvaamaan
asianosais- ja oikeudenkäyntikulut asiassa R 17/985. Kunta ei ole
nyt käsiteltävänä olevassa asiassa asianosaisena joten kuntaa ei
voida myöskään velvoittaa korvaamaan asianosais- ja oikeudenkäyntikuluja.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää toimittaa Lapin käräjäoikeudelle liitteenä olevan lausuman rikosasiassa R 17/985.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto

§:t 29 - 32, 34 - 38, 42 ja 43
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.

Oikaisuvaatimus

§:t 39, 40 ja 41
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

3/2019

55

Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen 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.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
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
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.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA

§ 33
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
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
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
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Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
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viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
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