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Tiedoksi saatettavat ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset
RakYmplk 10.12.2020 § 138
Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset
ajalta 6.11 - 3.12.2020.
Vs. ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan tekemät
viranhaltijapäätökset 6.11 - 3.12.2020
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 10.12.2020 § 139
Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 530 - 571.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkinnee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Päätökset merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 530 - 571
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Levin kortteli 49
asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta
69/10.02.03/2018
RakYmplk 10.12.2020 § 140
(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)
Kittilän kunnanhallitus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan
lausuntoa Levin korttelin 49 asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä valmisteluaineistosta.
Edellä mainittu luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 12.11 10.12.2020 Kittilän kunnan teknisellä osastolla ja Kittilän kunnan
kotisivuilla osoitteessa www.kittila.fi\vireilla-olevat-kaavat. Lausunto
on pyydetty toimittamaan 10.12.2020 mennessä.
Rakennustarkastaja:
Asemakaavan muutosluonnos kohdistuu Levin keskustan rakennetulle alueelle. Tontilla on voimassa oleva asemakaava jossa kortteliin on osoitettu rakennusoikeutta 5800 m²:ä. Korttelissa on tällä hetkellä ravintola ja viihdekeskus. Korttelista on purettu 11 kpl pieniä
yksikerroksisia majoitusrakennuksia. Asemakaavamuutoksen johdosta rakennusoikeus nousisi 5800 m²:stä 15400 m²:iin ja rakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat rakennusosittain II - IV kerroksen välillä nykyisen II - kerroksen sijaan. Kaavamuutoksella haetaan mahdollisuutta hotellin rakentamiseen ja viihdekeskuksen laajentamiseen.
Esitän ,että lautakunnalla ei ole lausuttavaa asemakaavaluonnokseen. Valmisteluaineiston mukana olleisiin rakennustapaohjeisiin otetaan kantaa asemakaavaehdotusvaiheessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa 20-0404-R
394/10.03.00/2020
RakYmplk 10.12.2020 § 141
( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)
Levin keskustan asemakaavan korttelin 35 tontille 2 haetaan rakennuslupaa kahden lomahuoneistokäyttöön (041) tarkoitetun pienkerrostalon muuttamiseksi liiketoiminnallisesti tai vastaavasti
vuokratuiksi loma-asunnoiksi (124).
Rakennustarkastaja:
Levin asemakaavassa korttelin 35 tontti 2 on kaavamerkinnältään
KL-2 eli liiketontti jolla sallitaan myös majoitustiloja.
Käyttötarkoituksen muutosta haetaan kahdelle lomapienkerrostalolle
jotka ovat valmistuneet 21.10.2020 ( rakennuslupa 18-0188-R,
rakennusaikainen muutoslupa 20-0293-M). Rakennuksiin tulee
pieniä käyttöturvallisuuteen liittyviä sisäisiä muutoksia.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan pienkerrostalojen
käyttötarkoituksen muuttamiseksi rakennusluvan 20-0404-R
mukaisin määräyksin ja ehdoin. Perusteluna esitykselle on
asemakaavan mukainen käyttötarkoitus ja rakennusten tekniset
edellytykset käyttötarkoituksen mukaiselle muutokselle.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 117 §, MRL 125 §, MRL 135 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Suomen hallintooikeudelle
valituksesta koskien lautakunnan päätöstä 15.10.2020 § 122
45/10.03.00/2020
RakYmplk 10.12.2020 § 142
( lisätietoja rakennustarkastaja 0400396074)
Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää poikkeamislupapäätöstä 15.10.2020 § 122 ( 20-0191-POI).
Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2020.
Rakennustarkastaja:
Lapin maakuntamuseon valitus koskee lautakunnan tekemää myönteistä poikkeamislupaa suojellun rakennuksen purkamiseksi. Poikkeamislupapäätöksellä poiketaan Kittilän kirkonkylän osayleiskaavasta sr3 määräyksestä. Osayleiskaavan kaavaselostuksen mukaan
sr3 kohdekuvaus on "Käpykaristamo, Metsätalouden historiaa kuvastava Lapin sodan tuhoilta säästynyt hirsirakennus"
Valittaja vaati, että hallinto-oikeus kumoaa lautakunnan päätöksen
lainvastaisena puutteellisien perusteluiden ja selvitysten vuoksi ja rakennuksen säilyttämisen edellytykset tulisi tutkia asemakaavalla.
Esitän lausunnoksi seuraavaa:
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 momentin mukaisesti yleiskaava
määräyksellä suojellun rakennuksen purkaminen vaatii poikkeamisluvan kaavamääräyksistä. Poikkeamisvallan ja harkinnan perusteena on oltava erityinen syy poikkeamiselle. Lainsäädännössä ei erikseen mainita erityisiä syitä vaan ne tulee harkita tapauskohtaisesti.
Lautakunta on päätöstä tehdessään pitänyt erityisenä syynä huonokuntoisen rakennuksen siirtämistä toiseen paikkaan uudelleen käytettäväksi.
Ympäristöministeriö on päätöksellään YM1/531/2005 jättänyt vahvistamatta Lapin Ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen
(17.12.2004 1300L0602-27) ja ministeriön päätöksen perusteluissa
on todettu, ettei kyseisellä karistamorakennuksella sellaista kulttuurihistoriallista merkitystä jota rakennussuojelulaissa edellytetään kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavalta kohteelta.
Poikkeaminen kaavamääräyksistä rakennuksen purkamisen osalta
on maankäyttö- ja rakennuslain alaisten säädösten pohjalta tehtyä
lupaharkintaa, jossa on huomioitu myös Ympäristöministeriön päätöksen mukaisella linjaus rakennuksen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä
Purettavaksi suunniteltu rakennus sijaitsee pääosin osayleiskaavan
EV - alueella eli tien suojaviheralueella. Ympäröivä alue on T/P Pöytäkirjan tarkastajat:
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aluetta eli teollisuus-, varasto- ja palveluiden aluetta joka on tarkoitettu myös tilaa vievälle kaupalle. Alueella on teollisuushalleja. Rakennuksen purkamisella ei ole kaavoitusta haittaavaa vaikutusta eikä purkamisella ole vaikutusta rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Rakennus on huonokuntoinen eikä sillä ole toiminnallista käyttöä tukemassa kiinteistön olemassa olevaa rakennuskantaa ( rivitalo ).
Lapin ELY - keskus on saatuaan tiedon rakennuksen purkamisaikomuksesta antanut suoraan asiasta lausunnon. Lausunnossaan ELY
-keskus on käynyt läpi kaavatilanteen, purkamisluvan edellytykset,
rakennus- ja kaupunkikuvan vaalimisen, poikkeamistoimivallan ja
poikkeamisen edellytykset ja poikkeamismenettelyn. Lausunnon yhteenvetona on että, purkamislupaa ei saa myöntää ilman poikkeusta kaavamääräyksistä. Lautakunta on käsitellyt rakennuksen
purkamisen poikkeamislupana ELY:ltä saadun lausunnon
mukaisesti. Purkamisilmoituksen perusteella ELY:ltä saadun
lausunnon johdosta ei ole ollut tarpeen pyytää samasta asiasta
erillistä lausuntoa.
Lautakunnan päätös on tehty ja perusteltu maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisin perustein ja päätöksessä on mainittu
sovelletut oikeusohjeet.
Kaiken yllämainitun perusteella lautakunta toteaa valituksen olevan
perusteeton ja aiheeton.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Lapin Maakuntamuseon valitus rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätöksestä 15.10.2020 § 122 jolla
on myönnetty poikkeamislupa Karistamo Rno 172:1 tilalla
sijaitsevan rakennuksen suojelumääräyksistä
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Rakennusjärjestyksen uusiminen
395/10.03.00/2015
RakYmplk 10.12.2020 § 143
( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )
Kittilän kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan
31.5.2002. Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt
17.12.2015 aloittaa uuden rakennusjärjestyksen laatimisen. Rakennusjärjestyksen laatimisen aloittamisesta on tehty kuulutus Kittilälehteen 25.1.2016 sekä samanaikaisesti kunnan nettisivuille, ilmoitustaululle ja kuntatiedotteeseen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusjärjestyksen
ja se asetetaan nähtäville ennen hyväksymistä. Rakennusjärjestyksen nähtävillä asettamisesta tiedotetaan erikseen. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että liitteenä oleva rakennusjärjestysluonnos hyväksytään
asian jatkovalmisteluun nähtäville asettamista ja lausuntopyyntöjä
varten.
Päätös:
Rakennusjärjestysluonnos hyväksyttiin jatkovalmisteluun pienillä
korjauksilla ja muutoksilla kohtiin 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.7, 4.1, 5.2.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Rakennusjärjestys 2021
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Suunnittelutarveratkaisu 20-0417-SUU
347/10.03.00/2020
RakYmplk 10.12.2020 § 144
( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )
Kallon rekisterikylään tilan Rajala Rno* * * * määräalalle M604 haetaan lupaa saada rakentaa puolitoistakerroksinen 144 m²:n suuruinen lomarakennus (paritalo) ja 16 m²:n suuruisen varastorakennus.
Määräalan koko on noin 2000 m²:ä ja se sijaitsee Ylläsjärven kylän
läheisyydessä. Rajajärvelle menevän tien varrella. Hakemus on tullut vireille 22.10.2020
Määräala sijaitsee Ylläksen osayleiskaavan (22.6.1993) RA - alueella eli loma - asuntojen alueella. Alue on MRL 16 §:n mukaista
suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle (erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Hakija on kuullut tiloja Rajala Rno* * * *, Rajalampi Rno * * *, Rajakumpu Rno * * *, Metsola Rno * * * *, Tuomirinne Rno * * * * ja Kurjenkenkä * * * *.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 22.6.1993 vahvistama
Ylläksen osayleiskaava. Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti
lomarakennuksia talousrakennuksineen.
Määräalalle on tieyhteys Ylläksentiestä Rajalammentien ja Rajalammenkujan yksityisteiden kautta ja tila on Tunturi-Lapin Vesi Oy:n
toiminta - alueella. Suunniteltu rakennus liitetään vesiviemäriverkostoon.
Esitän että lautakunta myöntää haetun luvan rakentamiseen erillisenä suunnittelutarveratkaisuna. Perustelut esitykselle ovat seuraavat:
suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle suunnittelulle. Rakentamisesta ei aiheudu
haitallista yhdyskuntakehitystä ja rakentaminen on osayleiskaavan
ja sen rakennusselostuksen mukaista. Rakennuspaikalle on tieyhteys ja rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkostoon.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 20-0415-POI
408/10.03.00/2020
RakYmplk 10.12.2020 § 145
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Alakylän rekisterikylän tilalle Hakala Rno * * * haetaan lupaa poiketa
MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 99 m²:n suuruinen yksikerroksinen omakotitalo Ounasjoen ranta - alueelle. Tilan koko on noin
144 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa Ounasjoessa noin 335 metriä
kahdessa eri paikassa. Hakemus on tullut vireille 1.12.2020.
Hakija on kuullut tiloja Rautio Rno * * * ja Puljunrinne Rno * * *.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Alakylän kyläalueella Ounasjoen rannalla. Rakennuspaikalla on rakennusvalvonnan lupatietojen
perusteella (lupa 25/55 ja laajennus 26/69) noin 125 m²:n suuruinen
asuinrakennus ja samassa pihapiirissä siihen liittyviä talousrakennuksia. Olemassa oleva huonokuntoinen rakennus purettaisiin uudisrakentamisen yhteydessä. Kyseessä on korvaava rakentaminen.
Hakijan suorittaman pintavaaituksen perusteella rakennuspaikka
täyttää laskennallisesti kerran sadassa vuodessa arvioidun tulvatason (HQ 1/100) Ounasjoen vesistöalueella.
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 noin 114 metriä ja hakijan esittämän korkeustason ja
karttatarkastelun perusteella rakennuspaikka ei ole tulva-arkaa
aluetta. Rakennuspaikka on noin 10 metriä Ounasjoen kesävesipinnan yläpuolella. Kiinteistö on liitetty Alakylän vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti omalla
järjestelmällä.
Koska kiinteistö sijaitsee kyläalueella ja kyse korvaavasta rakentamisesta, ei ole tarpeen suorittaa emätilamitoitusta.
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 ( korvaava rakentaminen ).
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Perusteena esitykselle on korvaava rakentaminen ja rakennuspaikan soveltuPöytäkirjan tarkastajat:
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vuus kyseiseen rakentamiseen olemassa olevan tiestön, vesihuollon
ja pihapiirin talousrakennuksineen sekä rakennuspaikan korkeuden
osalta.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 20-0420-POI
402/10.03.00/2020
RakYmplk 10.12.2020 § 146
( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )
Sirkan rekisterikylän tilalle Kätkökumpu Rno * * * haetaan lupaa poiketa MRL 58 §:n määräyksistä ja rakentaa kerrosalaltaan 250 m²:n
suuruinen omakotitalo. Kiinteistö muodostaa AO korttelin 1302 Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueella. Hakemus on tullut
vireille 23.11.2020
Rakennusvalvonta on kuullut tiloja Laurila Rno * * *, Kuusitupa Rno *
* * ja Mäntyaho Rno * * *.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Suunniteltu omakotitalon rakentaminen poikkeaa asemakaavamääräyksistä rakennuksen harjansuunnan ja kaavassa määrätyn kerroskorkeuden suhteen.
Kortteli 1302 muodostaa yhden rakennuspaikan jossa rakennusoikeutta on 250 m² ja se on AO aluetta eli erillispientalojen aluetta.
Korttelissa 1302 on olemassa oleva omakotitalo talousrakennuksineen. Vanha talo purettaisiin uudisrakentamisen yhteydessä ja
suunnitellun uuden talon harjansuunta noudattaisi vanhan rakennuksen vastaavaa harjansuuntaa kaavamääräyksistä poiketen.
Asemakaavassa rakennuksen kerroskorkeudeksi on määrätty ½k
II(2/3). Suunniteltu omakotitalo on kerroskorkeudeltaan ½ I eli kellarikerrokseen rakennetaan kerrosalaan kuuluvaa tilaa enintään puolet
ensimmäisen kerroksen alasta. Kaavan mukaan olisi rakennettava
kahteen kerrokseen kellarirakentamismahdollisuuden lisäksi.
Harjansuunnan muuttamisella ja kerroskorkeuden laskemisella yksittäisen korttelin ja yhden rakennuspaikan osalta ei aiheuteta haittaa
kaavan toteutumiselle eikä sillä ole vaikutusta muiden alueen rakennuspaikkojen käyttöön. Kerroskorkeuden muutos laskee rakennuksen harjakorkeutta.
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) Hakemuksen tarkoittaman
rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen asemakaavan
määräyksistä harjansuunnan ja kerroskorkeuden osalta. Perusteluina esitykselle on poikkeamisen kohdistuminen yhteen kortteliin ja
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sen ainoaan rakennuspaikkaan jonka poistuva päärakennus on rakennettu vastaavalla harjansuunnalla sekä poikkeamisen yhteisvaikutuksen vähäisyys muihin alueen rakennuspaikkoihin.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
138, 139, 140, 142, 143,
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
141, 144, 145 ja 146
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 15.12.2020.
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
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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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