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Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019
72/11.00/2019
RakYmplk 15.03.2019 § 22
Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on vahvistanut 22.8.2017
(§ 87) ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen
ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten
valvontasuunnitelman vuosille 2017 - 2021. Jätelain 124 §:n
(1.12.2017/834) mukainen valvontasuunnitelma vahvistettiin
rakennus- ja ympäristölautakunnassa vuosille 2018-2020 14.6.2018
(§ 76). Vuosittain laaditaan valvontaohjelma valvontasuunnitelmiin
perustuen, jotta valvontaohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja
poistuvien luvanvaraisten toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelmaan ja valvonta-ohjelmaan on sisällytetty myös
Maa-aineslain (555/1981) mukaiset luvat ja niiden valvonta sekä
lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia
valvontatehtäviä.
Vuoden 2019 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin
valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain
168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n
mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista ja
ympäristönsuojelulain mukaan rekisteröitävistä kohteista Kittilän
kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista
ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2019.
Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena
on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään
vaikuttavuuteen, kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun
kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2019 valvonnassa
painotetaan erityisesti jätehuollon ja jätelain valvontaa.
Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden
tavoitteiden toteutumisesta.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä
olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2019.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus 2018
243/02.06.01/2018
RakYmplk 15.03.2019 § 23
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.
Myönnettyjen lupien määrä nousi noin kolmanneksen edelliseen
vuoteen. Rakennusvalvonnan uusi ohjelma otettiin käyttöön joulukuussa ja sähköinen asiointi toimii lupapisteen kautta.
Henkilöstö osallistuin sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin.
Rakennusvalvonnan toimintatuotot 387.289 € ja toimintakulut
307.492€ ja toimintakate 79.797€.
Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä on kolme rakennustarkastajaa
ja yksitoimistovirkailija. Yksi rakennustarkastaja työskenteli oman toimensa ohella kunnan rakennusmestarina ajalla 6.12.2017 30.4.2018. Määräaikainen toimistotyöntekijä aloitti 23.4. ja siirtyi teknisen sihteerin sijaiseksi 17.5 - 1.8.2018 väliseksi ajaksi.
Ympäristönsuojelu
Ympäristösihteerin virkaa hoidettiin vuonna 2018 80 % vuosityöajalla (Khall 29.08.2017 § 275). Kittilän kuntaan perustettiin määräaikainen ympäristötarkastajan virka (Kvalt 18.06.2018 § 41) ja virka pyrittiin täyttämään 1.9.2018 alkaen. Virka otettiin vastaan 31.12.2018 ja
sitä hoidettiin sijaisuuksilla vuoden 2018 aikana yhteensä kuuden
viikon ajan. Vuonna 2018 ympäristövalvonnan käytettävissä olleet
resurssit olivat huomattavasti vähäisemmät kuin ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelmaa vuodelle 2018 laadittaessa oli arvioitu. Tästä
syystä suuri osa ympäristötarkastajan palkkaamiseen ja kuluihin
myönnetystä lisämäärärahasta vuodelle 2018 jäi käyttämättä sekä
kaikkia valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisia valvontatoimenpiteitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2018. Ympäristövalvonnassa työskenteli kesällä 2018 yliopistoharjoittelija kahden kuukauden ajan. Harjoittelija tutustui ympäristövalvonnan työtehtäviin,
kunnan viheralueisiin ja niiden hoitoon sekä päivitti osan maa-ainelupien arkistosta digitaaliseen muotoon harjoittelunsa aikana.
Kittilän kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille
2017–2021 on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa
22.8.2017 § 87 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille
2018–2020 hyväksyttiin 14.6.2018 § 75 ja vuoden 2018 ympäristönsuojelun valvontaohjelma 14.6.2018 § 76.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan tarkistus
tehtiin vuoden 2018 lopulla ja taksat yhdistettiin samalla Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi. Uusi taksa astui voimaan 2019 vuoden alussa. Ympäristönsuojelumääräysten valmistePöytäkirjan tarkastajat:
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lu on edelleen käynnissä. Kuntaliitolla on valmisteilla uusi ohjeistus
kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi ja Kittilän kunnan
valmisteilla olevat ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan ohjeistuksen mukaisiksi ennen niiden hyväksymistä.
Yksi maa-aineslupa siirrettiin uudelle luvanhaltijalle ja uusia maa-aineslupia myönnettiin 4 kpl. Vireille tuli vuoden 2018 aikana yhteensä
8 maa-aineslupahakemusta. Maa-aineslupien lopputarkastuksia hyväksyttiin 12 kpl, aloitustarkastuksia tehtiin 3 kpl ja muita maa-ainesalueiden tarkastuskäyntejä 5 kpl. Myönnettyjen maa-aineslupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä oli 130 000 m3. Kittilän kunnassa
oli voimassaolevia tai jälkihoitotöitä vailla olevia maa-aineslupia vuoden 2018 lopussa 62 kpl.
Vireillä oli vuonna 2018 9 ympäristölupahakemusta, joista yksi peruttiin keväällä 2018. Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintejä
suoritettiin 3 kpl ja nämä rekisteröidyt lämpölaitokset siirrettiin Lapin
ELY-keskuksen valvontaan. Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisia
ilmoituksia käsiteltiin 14 kpl ja muita viranhaltijapäätöksiä tehtiin 2
kpl. Maastoliikennelain 30 §:n mukaisia lupia tuli vireille vuonna
2018 1 kpl. Kittilän kunnassa oli 2018 3 kpl Maastoliikennelain 30
§:n mukaan luvitettua ajoharjoittelualuetta.
Ympäristönsuojelulain mukaisia valvontakohteita oli vuoden 2018 lopussa 39 kpl ja näihin ympäristönsuojelulain mukaisin kohteisiin liittyviä tarkastuskäyntejä, katselmuksia tai jatkuvan valvonnan ja ilmoitusten perusteella suoritettuja käyntejä tehtiin vuonna 2018 24 kpl.
Lisäksi ympäristösihteeri osallistui Lapin ELY-keskuksen tarkastuksiin 13 kohteessa Kittilän kunnan alueella. Jätelain mukaista valvontaa suoritettiin kahdeksalla maastokierroksella yhteensä n. 30 kohteessa, joko suunnitellusti valvontaohjelman mukaisesti tai ympäristövalvontaan tehtyjen ilmoitusten perusteella. Muita maastokäyntejä
joko jatkuvana valvontana tai ilmoitusten perusteella tehtiin 12 kpl.
Romuajoneuvon siirtokehotuksia annettiin 2 kpl.
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksistä ei jätetty
yhtään valitusta tai muutoksen hakua vuoden 2018 aikana.
Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi vuoden 2018 aikana 12 lausuntoa ja ympäristösihteeri osallistui yhteensä viiden kunnanhallituksen antaman lausunnon valmisteluun. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnoista 7 liittyi kaivostoimintaan ja niistä
kolme koski Kittilän kultakaivoksen merkittävien, suurten hankkeiden
ympäristölupahakemuksia. Ympäristösihteeri osallistui kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta kahteen viranomaisneuvotteluun.
Ympäristövalvonta järjesti vuonna 2018 kaksi seminaaria ja yhden iltakoulun. 10.4.2018 järjestettiin koko päivän kestävä Ounasjokiseminaari ja 5.9.2018 keskustelu- ja infotilaisuus Kittilän jätehuollon järPöytäkirjan tarkastajat:
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jestämisestä iltatilaisuutena. Kuntapäättäjille suunnatussa iltakoulussa käytiin läpi Kittilän kaivoksen vireillä olevia suuria ympäristölupahakemuksia. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta vieraili Kittilän
kultakaivoksella kesällä 2018.
Ympäristösihteeri osallistui Lapin ympäristörikostorjuntatyöryhmän
toimintaan, Poliisiammattikorkeakoulun järjestämään ympäristörikostentorjuntakoulutukseen ja Vaelluskala-seminaariin. Muihin koulutuksiin (mm. kaivosten ympäristönsuojelun koulutuksiin ja ELY-keskusten ja Ympäristöministeriön ympäristölainsäädäntökoulutuksiin) osallistuttiin etäyhteydellä mahdollisuuksien mukaan. Pidä Lappi Siistinä
-seminaariin ympäristösihteeri osallistui yhdessä lautakunnan puheenjohtajan ja kahden koulutoimen edustajan kanssa. Lautakunnan puheenjohtaja osallistui myös Länsi-Lapin valtionmaille perustettavien suojelualueiden infotilaisuuteen. Ympäristösihteeri osallistui
vuonna 2018 yhteensä viiden yhdistyksen, hankkeen tai yrityksen
hallitus-, ohjausryhmä- tai yhteistyöryhmätyöskentelyyn. Lapin kuntien ympäristövalvonnan neuvottelupäiville Rovaniemellä
26.–27.11.2018 osallistui ympäristösihteerin, vs. ympäristötarkastajan ja toimistosihteerin lisäksi 6 lautakunnan jäsentä. Ympäristövalvonnan yhteistyöstä käytiin neuvotteluja vuoden 2018 aikana Sodankylän kunnan kutsusta Sodankylän, Muonion ja Enontekiön
kanssa.
Ympäristövalvonta toteutti yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa
Levin alueen irrotettujen maiden raskasmetallipitoisuusmittauksia
alueen maa- ja kallioperän raskasmetallipitoisuuksista johtuvien
mahdollisten haittojen alustavaa arviota varten. Ympäristövalvonta
suoritti päivystysluonteista vesinäytteidenottoa ja analysointia neljässä kohteessa akuutin ympäristön pilaantumisen tai sen riskin arvioimiseksi.
Ympäristövalvonta osallistui ympäristökasvatukseen Lukkarin koulun
Vihreä Lippu-toimintaan liittyen. Ympäristöasioiden kehittämisessä
ympäristövalvonta oli mukana mm. yhdessä Kideven kanssa käynnistämässä uudestaan Levin Ympäristötiimin toimintaa. Ympäristövalvonta avusti myös Kittilän kylän siivouspäivää kustantamalla talkooväelle siivousvälineitä. Jätehuollon kehittämiseen ympäristövalvonta osallistui vuonna 2018 usealla rintamalla: osallistumalla kunnan hallinto-osaston toimeksiannosta Lapin Jätehuoltokuntayhtymän
jäsenyysasian valmisteluun ympäristönsuojelu- ja jätelakien näkökulmasta sekä valmistelemalla omalta osaltaan jätehuollon keskusteluja infotilaisuutta ja nettikyselyä jätehuollosta ja toteuttamalla yhdessä Kideven kanssa kuntalaisille, loma-asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille kyselyn Kittilän kunnanalueen jätehuollosta. Ympäristövalvonnan viranhaltijat osallistuivat merkittävällä panoksella Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishankkeen hankehakemuksen valmisteluun. Ympäristövalvonta on ollut myös aktiivinen kierrätyksen edistämistoimien selvittelyssä sekä kunnan kiinteistöjen jätteidenlajittelukokeilun järjestämisessä pilottikohteisiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristönsuojelun tulot olivat vuonna 2018 40 573,30 € ja menot
92 674,08 € ja vuosikate -52 100,78 €.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että lautakunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset
RakYmplk 15.03.2019 § 24
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset § 60 - 70.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 60 - 70
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Poikkeamislupahakemus 19-0071- POI
25/10.03.00/2019
RakYmplk 15.03.2019 § 25
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Kaukosen rekisterikylän tilalle Pitkäniemi Rno 30:11 haetaan lupaa
poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 12 m²:n suuruinen yksi kerroksinen vapaa - ajanasunto Ala - Kuusanjoen ranta - alueelle.
Tilan koko on noin 30 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Ala Kuusanjoessa noin 4500 metriä. Hakemus on tullut vireille
23.1.2019.
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Syönäjä Rno 23:8, Kuusanjoki Rno 14:16, Kuusajoki Rno 30:13
ja Tollovuoma-Vasavuoma soidensuojelualue Rno 1:3.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Ala- Kuusanjoen varrella noin
5,3 kilometriä itään päin. Joen toisella puolella noin 500 metrin
päässä on yksi loma-asunto taloustiloineen. Rakennuspaikalle ei ole
tietä.
Tila Pitkäniemi Rno 30:11 on rekisteröity 10.5.1968, joten sitä käsitellään emätilana (katkaisukohta 15.10.1969). Tilalla on noin 4500
metriä rantaviivaa josta rakentamiskelpoista karttatarkastelun perusteella on noin puolet eli 2250 metriä. Vesistön leveyden (alle 100
metriä) johdosta mitoitusrantaviivaksi muodostuu 1125 metriä. Uudisrakentamisen johdosta mitoitus olisi 1,1 asuntoa/kilometri.
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 §:n toisen momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä vesistöön. Suunnitellun rakennuksen etäisyys vesistöön on 20 metriä ja hakijan esittämän korkeustason ja karttatarkastelun perusteella rakennuspaikka ei ole tulva-arkaa aluetta.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 19-0060-POI
46/10.03.00/2019
RakYmplk 15.03.2019 § 26
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Alakylän rekisterikylän tilalle SAIHO Rno 25:25 haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 65 m²:n suuruinen yksi kerroksinen vapaa - ajanasunto ja 20 m²:n saunarakennus Ounasjoen
ranta - alueelle. Tilan koko on noin 186 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Ounasjoessa noin 360 metriä. Hakemus on tullut vireille
8.2.2019.
Hakija on kuullut tilat Kesämaa Rno 25:29, Tapiola Rno * * * *, Kotila
Rno 25:32, Perälä 25:31, Kotipulju Rno 25:22 ja Vuopio Rno 25:6.
hakija omistaa tilan SARALA Rno 25:24.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Alakylän eteläosassa Ounasjoen rannalla. Rakennuspaikalla on rakennusvalvonnan lupatietojen
perusteella (lupa 82/73) noin 41 m²:n suuruinen huonokuntoinen vapaa - ajan asunto. Olemassa oleva rakennus purettaisiin uudisrakentamisen yhteydessä. Kyseessä on korvaava rakentaminen.
Hakijan suorittaman pintavaaituksen perusteella rakennuspaikka
täyttää laskennallisesti kerran sadassa vuodessa arvioidun tulvatason ( HQ 1/100).
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 §:n toisen momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennuksien etäisyydet
vesistöön ovat 30 metriä (sauna 20 metriä) ja hakijan esittämän
korkeustason ja karttatarkastelun perusteella rakennuspaikka ei ole
tulva-arkaa aluetta. Nykyinen rakennus ei ole kastunut aiemmissa
tulvissa.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 19-0069-R
71/10.03.00/2019
RakYmplk 15.03.2019 § 27
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Kuivasalmen rekisterikylän tilalle LATOVUOMA Rno 46:17 haetaan
rakennuslupaa kylmän suojarakennuksen rakentamiselle. Rakentaminen on osa Suurkuusikon kaivoksen rikastomon laajennuksen kokonaisuutta.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennus on kooltaan 772 m² ja sillä katetaan uusi
rikastesakeutin. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa työt ennenkuin
lupapäätös on lainvoimainen.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun luvan ja määrää vakuudeksi
5000 euroa jos rakennustyö aloitetaan ennenkuin lupapäätös on
lainvoimainen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 19-0072-SUU
80/10.03.00/2019
RakYmplk 15.03.2019 § 28
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa
499 m²:n suuruinen PVC - kankainen varastohalli Kittilän rekisterikylän tilalle Irmala Rno 30:56. Tilan koko on 16680 m² ja se sijaitsee
Aakenuksentien pohjoispuolella hakijan omistaman hallin läheisyydessä. Hakemus on tullut vierille 1.3.2019.
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRLK
137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle( erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Hakija on kuullut tiloja Ilonen Rno 30:30, Koivukumpu Rno 30:53,
Riitala Rno 30:23, Vekaravainio Rno 172:13, Järvivainio Rno
172:14, Kortevainio Rno 172:15. Tilan Peltola Rno 172:2 omistaa
hakija ja tilan Romula Rno 30:20 Kittilän kunta.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on T/P aluetta eli teollisuus-, varasto ja palvelujen aluetta. Alueella on eri kiinteistöillä kaksi ajoneuvojen säilytykseen ja huoltoon tarkoitettua hallia sekä omakotitaloja
taloustiloineen.
Suunniteltu rakennushanke on osayleiskaavan mukainen. Kulku
kiinteistölle tapahtuu olemassa olevan liittymän kautta. Rakennus
on kylmä varastointiin tarkoitettu halli johon ei tule vesi/viemäriliittymiä.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle..
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 15.03.2019 § 29
Lausunto Lapin ELY-keskukselle VK Timber OY:n Kittilän
kyllästyslaitoksen tarkkailuohjelmasta
Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sähköisesti lähetettävät kokousasiakirjat (esityslista)
RakYmplk 15.03.2019 § 30
Pirkko Jauhojärven esityksestä lautakunta päättää selvittää
rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjojen lähettämisen
sähköisesti liitteineen lautakunnan jäsenille ( tarkastuslautakunnan
ja teknisen lautakunnan malli ).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
22, 23, 24, 29, 30
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Hallintovalitus
25, 26, 27, 28
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavat
päätökset katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun ne on annettu, antopäivää
lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä on 20.3.2018.
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

3/2019

16

perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa,
että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei
tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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