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Granroth Aaro
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Vanhatalo Leena
Vuomajärvi Liisa
Toivola Juha
Ovaskainen Ahti
Niska Matti
Wäli Piippa

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
kunnanhallituksen edustaja
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
§:t 51 - 54 ja 56 - 59
esittelijä/sihteeri
§ 55

Poissa Lepola Sauli
Mäkitalo Jussi
Mäntymaa Vuokko

jäsen
jäsen
jäsen

VM:n päätös 19.6.2018

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 51 - 59

Työjärjestyksen
hyväksyminen

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistan käsittelyyn.
Käsittelyjärjestys §:t 55, 51- 54, 56- 59.

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Jauhojärvi ja
Leena Vanhatalo

Allekirjoitukset
Aaro Granroth
Puheenjohtaja

Piippa Wäli
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Niska
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 17.5.2019

Pirkko Jauhojärvi
Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Vanhatalo

Tämä pöytäkirja on 21.5.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 16.05.2019 § 51
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset § 81 - 122.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee tiedoksi tehdyt päätökset.
Päätös:
Päätökset merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §:t 81 - 122
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Rakennusvalvontaviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 16.05.2019 § 52
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.4.2019 Dnro 109/1/19.
Rakennustarkastaja:
Päätös merkitään tiedoksi
Päätös:
Päätös merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikausvaatimus rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksestä 29.3.2019 §79
132/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 53
Kunnan ympäristövalvonta on ympäristötarkastajan laatimassa oikaisuvaatimuksessa vaatinut rakennustarkastajan tekemän toimenpidelupapäätöksen 29.3.2019 § 79 kumoamista ja toimenpidelupapäätöksen palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Uuden käsittelyn
yhteydessä on pyydettävä lausunnot kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.
Rakennustarkastaja:
Rakennustarkastajan tekemä toimenpidelupapäätös koskee Pallasjärven rannalla olevan autiotuvan kuivakäymälän uusimista. Vanha
käymälä puretaan ja tilalle rakennetaan kolmiosainen kuivakäymälä.
Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja päättää toimenpideluvasta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin mukaan valitus- ja
oikaisuvaatimusoikeus toimenpidelupapäätöksestä on:
1 ) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla tai haltijalla.
2 ) sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen voi päätös olennaisesti vaikuttaa.
3 ) sillä, jonka oikeuteen tai velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
4 ) kunnalla.
Esitän, rakennus- ja ympäristölautakunta ei tutki oikaisuvaatimusta.
Perusteluna esitykselle on se, ettei oikaisuvaatimuksen laatijalla ole
maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin kohtien 1 - 4 perusteella oikaisuvaatimusoikeutta rakennus- tai toimenpidelupapäätöksestä.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 192 § ja Hallintolainkäyttölaki 51 § 2
mom.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 19-0133-SUU
161/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 54
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa rakentaa asuinrakennus ( 154 m²) ja autotalli/varasto ( 57 m²) Kittilän rekisterikylän
tilalle Aittapelto Rno 10:39. Tilan koko on 3065 m² ja se sijaitsee
Alakittilän alueella Vanhantien varrella. Hakemus on tullut vireille
28.2.2019.
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL
137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle
(erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Hakija on kuullut tiloja Vanhasalmi Rno 189:6, Välitalo Rno 37:17,
Välipulju Rno 10:48, Tuulensuu Rno 10:57 ja Juhola Rno 10:47.
Huomautuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan AT-1 alueella eli kyläalueelle. Alueella on omakotitaloja.
Noin puolet kiinteistön pinta - alasta on kerran sadassa vuodessa arvioidun laskennallisen tulvakorkeuden ( HW 1/100 ) alapuolella.
Osayleiskaavan määräyksissä on kyseisellä kohdalla kosteudelle arkojen rakenteiden alin korkeustaso +178,24 ja tontin pintavaaitustietojen perusteella mittauspisteiden korkeudet vaihtelevat välillä
177,82 - 178,02.
Osayleiskaavassa rakennettavaksi tarkoitetut alueet sisältäen kyläalueet on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavalla.
Kittilän kunta on käynnistänyt asemakaavavaiheen pohjatyöt vuoden
2019 alussa. kirkonkylän kyläilmeen, viihtyvyyden, vetovoiman ja toiminnallisuuden kehittämisen tavoitteena on toteuttaa kirkonkylän
asemakaavan tarkistus ja laajennus Ylä- ja Alakittilän osalta.
Esitän, ettei lautakunta myönnä haettua suunnittelutarveratkaisua.
Perusteluina esitykselle on suunnitellun rakentamisen aiheuttama
haitta kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alakittilän alueella on samalla kaavamerkinnällä useita rakentamattomia vastaavan kokoisia kiinteistöjä ja alueella on rakentamispaineita.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16§, MRL 43 §, MRL 137 §.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 54

6/2019

8

16.05.2019

Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti, että suunnittelutarveratkaisu myönnetään.
Aaro Granroth kannatti Pirkko Jauhojärven esitystä. Suoritettiin
äänestys jossa rakennustarkastajan esitys oli JAA ja Pirkko
Jauhojärven esitys oli EI. JAA äänestivät Jukka Poti, Hannu
Kumpulainen ja Leena Vanhatalo. EI äänestivät Pirkko Jauhojärvi,
Aaro Granroth, Liisa Vuomajärvi ja Juha Toivola. Pirkko Jauhojärven
esitys tuli lautakunnan päätökseksi äänin 4 - 3. Rakennustarkastaja
Matti Niska ja Jukka Poti jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen
rakennustarkastajan esitykseen perustuen sekä siihen, ettei päätös
ole tasapuolinen alueen maanomistajia kohtaan.
Pirkko Jauhojärvi esitti perusteluina suunnittelutarveratkaisulle
1. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle.
2. Kiinteistön alue on osayleiskaavassa tarkoitettu
omakotirakentamiselle.
3.Kiinteistön muoto on neliö, jokaisella sivulla on omakotitalo
kiinteistö.
4. Rakentaminen ei aiheuta sähkölinjojen rakentamista. Liittymän
rakentaminen onnistuu kiinteistöllä jo olevasta sähkölinjasta.
5. Vesi- ja viemäröinti liittymäpiste on kiinteistörajan tuntumassa,
itänurkassa.
6. Ei edellytä uutta liittymän rakentamista vanhatielle.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 16.05.2019 § 55
1. PSAVIn päätös nro 45/2019, dnro 2744/2017. Asia:Uuden
NP4-altaan rakentaminen sekä NP-rikastushiekan läjittäminen
altaaseen sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
hyväksyminen, Kittilä. Päätöksen antopäivä: 17.4.2019
2. Roskaantuneen alueensiistimiskehotus 30.4.2019
3. Roskaantuneen alueen siistimiskehotus 7.5.2019
4. Selvityspyyntö ja roskaantuneen alueen siistimiskehotus ja asiaan
liittyvät toimenpiteet 7.-9.5.2019
5. Kittilän kunnan ympäristövalvonnan tiedote vapaa-ajan asuntojen
omistajille jätehuollosta Kittilän kunnassa
6. Kehotus ja selvityspyyntö 15.5.2019/Levin Vesihuolto Oy
7. Kehotus ja selvityspyyntö 15.5.2019/Hettula Oy
Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee asiat tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 19-0139-POI
140/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 56
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Könkään rekisterikylän tilalle Takaranta Rno 19:15 haetaan lupaa
poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 130 m²:n suuruinen lomarakennus ja 24 m²:n suuruinen sauna/varastorakennus Ounasjoen ranta -alueelle. Tila on kooltaan 8000 m² ja se sijaitsee
Sikkolan kohdalla Ounasjoen itäpuolella. Tilalla on rantaviivaa noin
54 metriä. Hakemus on tullut vireille 23.2.2019.
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Mellanväylä Rno 19:8, Loma- Reini Rno 19:16, Ylioja Rno 11:90
ja Kuortanovuoman - Saivivuoman soidensuojelualue Rno 891:1:1.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Levin osayleiskaavan RA - alueella eli lomarakentamiseen tarkoitetulla alueella. Alueelle on rakennettu omarantaisia loma -asuntoja.
Tila Pietarila Rno 19:2 ( lakannut 3.8.1981) on tilan Takaranta Rno
19:15 emätila. Emätilalla on noin rakentamiskelpoista mitoitusrantaviivaa noin 1300 metriä. Mitoitus vanhat rakennuspaikat, rakentamattomat omarantaiset lohkotilat ja uusi rakennus huomioiden nousee noin 10 asuntoon /km.
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 §:n toisen momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset sekä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset rakennuksen etäisyydestä vesistöön. Suunniteltujen rakennusten etäisyydet
vesistöön ovat noin 39 ja 49 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.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
________

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 56

16.05.2019
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Rakennuslupa 19-0140-R
168/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 57
( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074 )
Sirkan rekisterikylän tilalle Levi.531 Rno 104:25 haetaan
rakennuslupaa 666 m²:n suuruiselle hissitoimintaan liittyvälle
tuolivarastolle. Suunniteltu rakennus sijoittuu Levin asemakaavan
kortteliin 965 liittyvään rinnetoimintoja varten varattuun alueeseen,
johon on osoitettu rakennusoikeutta hissitoimintaan liittyville
rakennuksille. Hakemus on tullut vireille 15.4.2019
Rakennustarkastaja:
Levin asemakaavan korttelin 965 kaavamuutoksessa on VU - k
alueen ( rinnetoimintoja varten varattu alue ) rakennusoikeutta on
nostettu kahdestasadasta (200) neliömetristä seitsemäänsataan
(700) neliömetriin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt
asemakaavamuutoksen 6.5.2019. Kaavamuutos ei ole vielä
lainvoimainen. Rakennusvalvontaviranomainen on antanut
asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavaehdotuksesta lausunnot.
Hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa rakennustyöt ennen kuin
lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan ehdollisena.
Edellytyksenä rakennusluvalle on se, että asemakaavamuutos tulee
lainvoimaiseksi.
Jos rakennustyö aloitetaan asemakaavamuutoksen lainvoimaiseksi
tulon jälkeen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta on rakentajan
asetettava 5000 euron vakuus
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 19-0149-POI
93/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 58
Sirkan rekisterikylään määräalalle tilasta Pöntsö Rno 14:32 haetaan
lupaa poiketa Levin osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa yksikerroksinen majoitusrakennus (700 m²) ja sauna/huoltorakennus (90
m²) . Rakennuksien kerrosala on yhteensä 790 m². Määräala sijaitsee Sirkan kylästä noin 18 kilometriä Muonion suuntaan, Pöntsövaarassa. Määräalan koko on noin 8 hehtaaria. Hakemus on tullut vireille 17.1.2019.
Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Wuolijoki Rno 14:33 ja hakija on kuullut tilat Pöntsörova Rno
14:31, Rovanen Rno 14:14, Takalo Rno 14:3, Kumpurova Rno
14:34, Ylirovanen Rno 30:7, Villi Poro Rno 14:30 ja Pöntsö Rno
14:32.
Tilan Wuolijoki Rno 14:33 omistaja jätti hankkeesta huomautuksen.
Hakija on antanut vastineen huomautukseen.
Huomautuksessa on otettu kantaa mahdolliseen jatkorakentamiseen
luvan mahdollisen myöntämisen jälkeen, rakennuspaikan sijaintiin
arvokkaassa ja herkässä maisemassa, tien kuntoon ja käyttöoikeuteen, alueen käyttöön lähivirkistysalueena ja huomautuksen tekijän
oman alueen säilymisenä rauhallisena.
Rakennustarkastaja:
Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa alue on varattu M - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi. Nyt alueelle haetaan yksikerroksista majoitusrakennusta ja siihen liittyviä oheistiloja ( sauna/huoltorakennus).
Määräalan läheisyydessä on yksi loma - asunto ja puhelinmasto.
Pöntsön kylä on noin 500 metrin päässä. Alueella ei ole vesi- eikä
viemäriverkostoa. Määräalalle on tieyhteys Muoniontiestä. Määräalan kantatilalla ja siten myös määräalalla on kulkuoikeus kyseiseen
tiehen. Kiinteistötietopalvelun karttatulosteesta käy ilmi , että kyseinen alue on avohakkuun jäljiltä lähes puuton. Suunnitellun rakennuspaikan alueella ei ole kiinteistörekisteriotteen mukaan ulkoilureittejä.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.
Perusteena esitykselle on se, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä on kooltaan ja kerroskorkeudeltaan maisemaan soveltuva. Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteeksi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunta
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16.05.2019

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 171 §

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 19-0148-SUU
93/10.03.00/2019
RakYmplk 16.05.2019 § 59
Rakennus- ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa
Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Pöntsö Rno 14:32 yksikerroksisen majoitusrakennus (700 m²) ja sauna/huoltorakennus (90
m²) . Rakennuksien kerrosala on yhteensä 790 m². Määräala sijaitsee Sirkan kylästä noin 18 kilometriä Muonion suuntaan, Pöntsövaarassa . Määräalan koko on noin 8 hehtaaria. Hakemus on tullut vireille 17.12019.
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL
137 § 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle
(erillinen suunnittelutarveratkaisu)
Hakemuksen johdosta rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Wuolijoki Rno 14:33 ja hakija on kuullut tilat Pöntsörova Rno
14:31, Rovanen Rno 14:14, Takalo Rno 14:3, Kumpurova Rno
14:34, Ylirovanen Rno 30:7, Villi Poro Rno 14:30 ja Pöntsö Rno
14:32.
Tilan Wuolijoki Rno 14:33 omistaja jätti hankkeesta huomautuksen.
Hakija on antanut vastineen huomautukseen.
Huomautuksessa on otettu kantaa mahdolliseen jatkorakentamiseen
luvan mahdollisen myöntämisen jälkeen, rakennuspaikan sijaintiin
arvokkaassa ja herkässä maisemassa, tien kuntoon ja käyttöoikeuteen, alueen käyttöön lähivirkistysalueena ja huomautuksen tekijän
oman alueen säilymisenä rauhallisena.
Rakennustarkastaja:
Kittilän kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin osayleiskaavassa alue on varattu M - alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi. Nyt alueelle haetaan yksikerroksista majoitusrakennusta ja siihen liittyviä oheistiloja ( sauna/huoltorakennus).
Määräalan läheisyydessä on yksi loma - asunto ja puhelinmasto.
Pöntsön kylä on noin 500 metrin päässä. Alueella ei ole vesi- eikä
viemäriverkostoa.Määräalalle on tieyhteys Muoniontiestä. Määrälan
kantatilalla ja siten myös määrälalla on kulkuoikeus kyseiseen tiehen. Kiinteistötietopalvelun karttatulosteesta käy ilmi , että kyseinen
alue on avohakkuun jäljiltä lähes puuton. Suunnitellun rakennuspaikan alueella ei ole kiinteistörekisteriotteen mukaan ulkoilureittejä.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.
Perusteena esitykselle on se, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön
Pöytäkirjan tarkastajat:
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muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia ja
on kooltaan ja kerroskorkeudeltaan maisemaan soveltuva.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
51, 52, 55
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
53, 54, 56, 57, 58, 59
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 21.5.2019.
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
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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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