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Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus 2019
352/02.06.01/2019
RakYmplk 05.03.2020 § 25
(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta.
Myönnettyjen lupien määrä laski edellisen vuodesta määrästä noin
12 prosenttia.Lupamäärä ei kerro suoraan rakennusten määrää koska yhdessä lupapäätöksessä voi olla useita rakennuksia. Kaikki
luvat käsiteltiin sähköisen järjestelmän, Lupapiste.fi kautta. Rakennusvalvonnan uusi lupien käsittelyohjelma Kuntanet 7 otettiin
käyttöön joulukuussa 2018 ja sen osalta kouluttautuminen on
jatkunut koko vuoden 2019 erilaisilla koulutusohjelmilla,
pääsääntöisesti webin kautta saaduilla koulutuksilla. Henkilöstö
osallistui sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman
koulutuksiin. Rakennusvalvonnan uudistettu taksa astui voimaan
2019.
Rakennusvalvonnan toimintatuotot olivat 402.263 € ja toimintakulut
3326276 € ja toimintakate 75.987 €.
Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä oli kolme rakennustarkastajaa
ja yksi toimistovirkailija. Rakennus- ja ympäristövalvonnassa työskenteli määräaikainen toimistotyöntekijä 13.5 - 31.12.2019.
Ympäristönsuojelu
Vuoden 2019 aikana ympäristönsuojelulain mukaisin kohteisiin liittyviä tarkastus- ja valvontakäyntejä tehtiin 36 kpl, joista 5 kpl tehtiin
varsinaisena suunniteltuna määräaikaistarkastuksena. Muut käynnit
liittyivät lupakäsittelyjen, asiakirjatarkastusten tai jatkuvan valvonnan
havaintoihin tai ympäristövalvonnalle tehtyihin ilmoituksiin. Joihinkin
kohteisiin tehtiin useampia käyntejä. Maa-aineslupiin liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 21 kpl. Jätelain mukaisia tarkastuksia
tehtiin 22 kappaletta ja muita maasto- tai tarkastuskäyntejä yhteensä
18 kpl. Ympäristönsuojelulain mukaisiin kohteisiin tehtyjen tarkastusja valvontakäyntien kokonaismäärä ylitti valvontaohjelmassa suunniteltujen käyntien lukumäärän, mutta varsinaisten suunniteltujen tarkastusten määrä suunniteltua vähäiseksi. Maa-ainespaikkojen tarkastuksia tehtiin suunniteltua hieman vähemmän. Vaarallisia jätteitä
tuottaviin kohteisiin tehtiin vain yksi tarkastuskäynti. Jätteiden keräyspisteisiin tehtiin valvontaa selvästi suunniteltua vähemmän.
Kittilän kunnan ympäristövalvonnassa työskenteli kaksi viranhaltijaa
(ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja) vuoden 2019 ajan. KunPöytäkirjan tarkastajat:
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nanvaltuusto on päättynyt ympäristötarkastajan vakinaisen viran perustamisesta 1.6.2020 alkaen (Kvalt 11.11.2019 § 54). Kahden viranhaltijan työpanos on tärkeää lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja valvontaohjelman mukaisen valvonnan
toteuttamiseksi. Vuonna 2019 ympäristövalvonnan resursseja valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttamiselta veivät mm. lupahakemus- ja ilmoituskäsittelyjonojen lyhentäminen, ilmoitusten ja jatkuvan valvonnan perusteella tehdyt tarkastukset sekä Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tulleet useat lausuntopyynnöt.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa astui voimaan vuoden 2019 alussa.
Ympäristövalvonnan tuotot olivat 57.725 € ja kulut 143.113 € ja toimintakate - 85.388 €.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että lautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Vs. ympäristösihteeri Jessika Karvinen oli läsnä asian käsittelyn
ajan.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 05.03.2020 § 26
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset §:t 32 - 62.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Päätökset merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset §:t 32 - 62
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Poikkeamislupa 20-0067-POI
55/10.03.00/2020
RakYmplk 05.03.2020 § 27
(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)
Alakylän rekisterikylään määräalalle tilasta Ilmarila Rno 36:9 M603
haetaan lupaa saada poiketa MRL 72 §:n säädöksistä ja rakentaa
38 m²:n suuruinen puolitoistakerroksinen lomarakennus, saunarakennus 15 m² ja talousrakennus 18 m². Määräalan koko on 3,134
hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Saarijärvessä noin 50 metriä. Tila sijaitsee Saarijärven länsilaidalla järven pohjoispäässä. Hakemus on
tullut vireille 24.1.2020.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Järvelä Rno 24:10,
Jukanpalsta Rno 24:15, Lampela Rno 24:13, Karhula Rno 36:22,
Aksunmaa Rno 36:19, Eilala Rno 36:16 , Puistola Rno 24:2, Saarilampela Rno 24:17 ja Ilmarila Rno 36:9.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Alueella ei ole voimassa rakentamiseen oikeuttavaa asema- tai
yleiskaavaa. Rakennuspaikalle on olemassa tieyhteys aluksi
Molkotien kautta ja sitten metsäautotie - tyyppisenä
rakennuspaikalle saakka. Suunnitellun rakentamisen myötä tilalle
muodostuisi noin 83 m², sisältäen lomarakennuksen, saunan ja
talousrakennuksen eli rakentamisen määrä on vähäinen.
Saarijärven rannalla on vapaa - ajan asuinrakennuksia
talosrakennuksineen.
Määräalan emätila on Iivari Rno 36:0, perustettu 6.10.1896 ja lakannut 11.11.1970. Emätilasta on muodostunut 10 omarantaista lohkotilaa Saarijärven rannalla ja kahteen niistä on rakennettu. Yksi lohkotila on saari , johon koon ja muiden ominaisuuksien johdosta ei voi rakentaa. Mitoitusrantaviivaa on 3345 metriä. Nykyinen mitoitus on
0,6 as/km ja jos kaikille lohkotiloille rakennetaan nousee mitoitus 2,7
as/km.
Rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL
116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset. Suunnitellut rakennuksien etäisyydet vesistöön ovat 23 - 50 metriä ja korkeustaso on noin 1,5 - 2,5 metriä kosteudelle arkojen rakenteiden osalta
järven kesävesipintaa korkeammalla.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäPöytäkirjan tarkastajat:
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ristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §). Hakija on esittänyt erityisiä
syitä hakemuksen perusteeksi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristövalvonnan toimistotyöntekijän valinnan henkilövaali
3/01.01.01/2020
RakYmplk 05.03.2020 § 28
Kittilän kunnan teknisellä osastolla rakennus- ja ympäristövalvonnassa on ollut haettavana toimistotyöntekijän toimi 24.1.2020 10.2.2020 välisen ajan.
Toimeen valittavalta on edellytetty soveltuva AMK-tasoinen tutkinto
tai aikaisempi opistotasoinen merkonomin tutkinto ja kokemusta toimistotyössä. Lisäksi katsotaan eduksi arkistotoimen ja rakennusvalvontaohjelmien hallinta.
Määräaikaan 10.2.2020 mennessä saapui 16 hakemusta joista 8 ei
täyttänyt hakemuksessa vaadittuja ehtoja.
Yhteenveto hakijoista oheismateriaalina.
Kittilän kunnan hallintosäännön 46 §:n 2 momentin mukaisesti
muun vakinaisen henkilöstön valitsee asianomainen lautakunta.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että lautakunta päättää valita haastatteluun 4 hakijaa sekä
päättää haastattelijoiden kokoonpanon ja haastatteluaikataulun.
Päätös:
Lautakunta valitsi hakijoista haastatteluun Marianne Ajo-Säärelän,
Marja-Kaisa Hamarin, Mari Jesiöjärven ja Anneli Puolakan.
Haastattelijoina toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan
puheenjohtajisto, tekninen johtaja ja esittelevä rakennustarkastaja.
Haastettelu suoritetaan 16.3.2020 klo 12.00 alkaen teknisen
osaston kokoustiloissa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lautakunnan poikkeamispäätöksestä
12.12.2019 §167 tehdyn valituksen johdosta.
247/10.03.00/2019
RakYmplk 05.03.2020 § 29
(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)
Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää poikkeamispäätöstä 12.12.2019 §167 ( 19-0302-POI). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään
31.3.2020.
Rakennustarkastaja:
Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä poikkeamispäätöstä
omakotitalon, saunarakennuksen, varaston ja kodan rakentamiseen
asemakaavan metsätalous- ja maanviljelysalueelle (MMV - alue).
Valittajan vaati ensisijaisesti, että hallinto-oikeus palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi puutteellisien perusteluiden
vuoksi ja toissijaisesti että hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan tekemän päätöksen. Lisäksi valittaja vaatii Kittilän kuntaa korvaamaan
oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.
Esitän lausunnoksi seuraavaa:
Suunniteltua rakennushanketta on käsitelty poikkeamislupana
(19-0302-POI §167 ) koska rakennushanke poikkeaa Levin asemakaavan määräyksistä käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden suhteen.
Lautakunta on päätynyt siihen tulokseen, että poikkeamisen edellytykset eivät täyty ( MRL 171 § 2 mom ) eikä hakija ole esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen myöntämiseen. Lainsäädännössä ei ole
määritelmää erityisistä syistä. Erityisen syyn tulee liittyä aina maankäytön tavoitteisiin ja edistää MRL :n tavoitteiden toteutumista.
Poikkeamisen edellytyksiä harkittaessa on arvioitu poikkeamisen
kaavasta johtavan siihen, että kaava-alueen rakentamisen sisältö
muotoutuu poikkeamisluvin kaavaratkaisun periaatteita vastamattomaksi ja siten haittaa alueella voimassa olevan asemakaavan toteutumista sekä alueiden käytön muuta järjestämistä.
Lisäksi on käyty läpi kiinteistön emätilasta muodostuneiden lohkotilojen tilanne sekä aiemmin saman emätilan lohkotiloille haetut poikkeamisluvat sekä suunnittelutarveratkaisut ja niiden perusteella todettu ettei yksittäisillä luparatkaisuilla voida ratkaista alueen maankäyttöä kiinteistön omistajia tasapuolisesti kohtelevalla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamisen edellytysten sekä erityisen syyn puuttuminen ovat olleet lautakunnan kielteisen poikkeamispäätöksen perusteluina. Lisäksi päätöstä tehdessä on huomioitu hallintolain 6 §:n mukainen
yhdenvertaisuuden periaate maaomistajien tasapuolista kohtelua arvioitaessa.
Kaikkeen edellä mainittuun viitaten lautakunta lausuu valituksen ja
korvausvaatimuksen olevan aiheeton ja perusteeton. Päätös on valmisteltu ja tehty Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten ja määräysten mukaisesti sekä perusteltu hallintolain 6 §:n ja 45 §:n tarkoittamalla tavalla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Valitus rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä
12.12.2019 § 167
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Poikkeamislupa 20-0068-POI
21/10.03.00/2020
RakYmplk 05.03.2020 § 30
(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074)
Alakylän rekisterikylän tilalle Tapiola Rno 25:30 haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 43 m²:n suuruinen yksikerroksinen vapaa - ajan asunto Ounasjoen ranta -alueelle. Tilan koko on 4,830 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Ounasjoessa noin 35
metriä. Hakemus on tullut vireille 18.12.2019.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Kesämaa Rno
25:29, Saiho Rno 25:25, Sarala Rno 25:24, Suutari Rno 27:11, Unhola Rno 17:8 ja Kemijoen lauttausyhdistys Rno 25:3.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Alakylän kyläalueen eteläosassa Ounasjoen rannalla. Rakennuspaikalla on 43 m²:n suuruinen vapaa - ajan asunto. Rakennus on rakennettu arviolta 1960 - luvun
loppupuolella ilman asianmukaista rakennuslupaa.
Emätilaselvitystä ei ole tarpeen tehdä koska rakennushanke sijoittuu
kyläaluueelle.
Rakennus ei ole rakennusvalvonnan saamien tietojen mukaan kastunut aiemmissa tulvissa ja rakennuspaikalla suoritettujen vaaitustulosten perusteella rakennuksen kosteudelle arat rakenteet sijoittuvat
kerran sadassa vuodessa laskennallisesti arvioidun tulvatason yläpuolelle (HQ 1/100 on + 167,54 N60 - järjestelmässä).
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 §:n toisen momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset. Rakennuksen sijainti on Ounasjoesta noin 27 metriä , mikä
poikkeaa kunnan rakennusjärjestyssäännön määräämästä lomarakennuksen etäisyydestä vesistöön kolmella metrillä.
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 sekä poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräämästä rakennuksen etäisyydestä vesistöön.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72§, MRL 116 §, MRL 171 §.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Ukonpuljun silta
48/10.03.01/2017
RakYmplk 05.03.2020 § 31
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 23.1.2020 pyytänyt Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon Kittilän kunnan
vesilain mukaiseen lupahakemukseen (Dnro PSAVI/3904/2019)
koskien sillan rakentamista Ukonpuljun virkistysreitille. Sillan
rakentaminen mahdollistaisi ympyräreitin toteuttamisen Kirkkojärven
ja Ounasjoen rajaamaan Karjarannanniemeen, Kittilän kirkonkylän
tuntumaan. Silta rakennettaisiin hakijan omistamalle kiinteistölle
Urheiluranta, 261-405-191-0 ja silta ylittäisi yhteisen vesialueen,
Kittilän jakokunnan yhteiset vedet, 261-876-1-0. Hankkeesta on
sovittu vesialueen omistajan kanssa.
Suunniteltu silta on kevytrakenteinen muovikomposiitista valmistettu
elementtisilta, joka nostetaan paikoilleen rannalle valettujen,
betonisten silta-arkkujen päälle. Siltapaikan maanrakennustyöt on jo
tehty. Kanavan molemmin puolin on rakennettu murskepedit, joiden
päälle betoniset silta-arkut tullaan valamaan. Kanavan luiskiin on
tehty ohuet eroosiosuojaukset kiviheitokkeella.
Sillan rakentamisesta ja asentamisesta ei hakijan arvion mukaan
aiheudu vaikutuksia vesistöön tai vesialueelle. Maa-alueelle
rakennettavalla sillalla ei hakijan mukaan ole myöskään vaikutusta
kalastoon tai kalastukseen. Silta on suunniteltu siten, että sen alta
pääsee normaalin kesäveden aikaan kanootilla tai soutuveneellä.
Siltapaikka sijoittuu tulva-alueelle ja kevättulvan aikana silta jää
kokonaisuudessaan veden alle. Hakijan arvion mukaan siltaan ei
kohdistu voimakkaita veden virtausnopeuksia ja silta on suunniteltu
siten, että se kestää vedenkorkeuksien vaihtelut ja pysyy paikoillaan.
Lisäksi hakija on arvioinut, että mahdollisesta sillan tai sen osien
irtoamisesta tulva-aikana ei aiheutuisi vahinkoa siltapaikan
alapuolisen Ounasjoen ranta-alueilla tai Ounasjoen ylittävälle
kan-tatien 80 sillalle.
Vs. ympäristösihteeri:
Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:
Hakijan on varmistettava, ettei silta tai kappaleita sillasta irtoa
korkean tulvaveden aikaan tarkastamalla vuosittain sillan rakenteet,
jottei sillasta aiheudu vahinkoa tai haittaa siltapaikan alapuolisen
Ounasjoen ranta-alueilla tai Ounasjoen ylittävälle kantatien 80
sillalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 32

3/2020

05.03.2020

Ympäristötarkastajan tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset
RakYmplk 05.03.2020 § 32
Ympäristötarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset § 2 -4.
Vs. ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee tiedoksi päätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset § 2-4
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Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 33

3/2020

05.03.2020

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 05.03.2020 § 33
Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös 21.2.2020 kaivosluvan
myöntämisestä.
KEHA-keskuksen maksatuspäätös 20.2.2020 Levin
matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon
kehittämissuunnitelman laatimiseen.
Vs. ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee asiat tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 34

3/2020

05.03.2020

Rakennusvalvontaviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 05.03.2020 § 34
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 18.2.2020 päätös 20/0049/1
poikkeamista rakentamisessa koskevasta valituksesta.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee asian tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hallintovalitus
27, 30
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 10.3.2020.
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
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

