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10.09.2021

Ympäristötarkastajan virkaa hakeneiden haastattelut
13/01.01.01/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 118
Kittilän kunnassa on ollut haettavana
ympäristötarkastajan virka 1.9.2021 alkaen. Haku virkaan päättyi
15.8.2021. Hakuajan puitteissa virkaan tuli 8 hakijaa. Hakijoista 5:llä
oli vaadittava koulutus ja pätevyys.
Ympäristösihteeri:
Rakennus- ja Ympäristölautakunta, joka toimii
ympäristönsuojeluviranomaisena, kutsuu haastatteluun seuraavat
hakijat: ins. Kivilompolo Saana, ins. Neuvonen Joonas ja Di Nora
Julia. Haastattelut pidetään etäyhteydellä keskiviikkona 22.9. alkaen
klo 9:00. Haastatteluryhmään kuuluvat rakennus- ja
ympäristölautakunta, tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja
ympäristösihteeri ja toimistosihteeri.
Päätös:
Hyväksyttiin lisäyksellä, haastatteluu kutsuttu voi myös tulla
paikanpäälle haastatteluun.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksisaatettavat ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 3.9.2021 saakka
RakYmplk 10.09.2021 § 119
Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätöksen 3.9.2021 saakka
Vs ympäristösihteeri
Lautakunta merkitsee tiedoksi tehdyt päätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 26.1 3.9.2021
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Loukisen alaosan pohjaeläinnäytteiden (2020) tutkiminen ja raportin laadinta
367/11.03.03/2019
RakYmplk 10.09.2021 § 120
Ympäristönsuojeluviranomainen on teettänyt vuosien 2019 ja 2020
aikana pohjaeläin, piilevä, vedenlaatu ja pohjasedimentti tutkimuksia
Suurikuusikon kaivoksen purkuputken mahdollisten vaikutusten
selvittämiseksi.
Vuoden 2020 näytteistä on tutkimatta vielä pohjaeläinten lajisto ja
runsaussuhteet sekä laatimatta raportti aiheesta.
Latvasilmu Oy on tehnyt vuoden 2019 näytteiden analysoinnin
ympäristönsuojeluviranomaisen tilaamana. Latvasilmu Oy on
tarjonnut määritystyötä tehtäväksi edelleen optiona samalla hinnalla
5940,00 € alv 0%. Optiona on edelleen näytteiden perusteella
johdettu vesimuodostelman tila-arvio 700,00€ ja tulosten viesti
Hertta-tietokantaan 800,00€. Näytteet ovat SYKE:n Oulun
toimistossa.
Ympäristösuojeluviranomainen on neuvotellut kustannuksien
jakamisesta Suurikuusikon (Agnico Eagle Finland Oy) kaivoksen
ympäristöpäällikön Jaakko Saukkoriipin kanssa (2.9.2021)
pohjaeläinmääritysten kustannusten jaosta. Kaivosyhtiö on luvannut
ottaa kustannukset kontolleen.
On tärkeää saada tietoon purkuputken mahdolliset vaikutukset
pohjaeläimistöön ja sitä kautta Loukisen tilaan, joten tila-arvion
tilaaminen on hyvä tehdä samalla. Lisäksi tulosten saaminen
yleiseen kansalliseen Hertta tietokantaan on tärkeää viranomaisten
ja kansalaisten tiedon saannin varmistamiseksi.
Latvasilmu Oy:n tarjous on voimassa 9.9.2021 saakka mutta Pekka
Majurin kanssa on puhelimessa (2.9.2021) sovittu, että tarjous on
voimassa myös määräpäivän yli.
Ympäristösihteeri:
Rakennus ja Ympäristölautakunta, joka toimii
ympäristönsuojeluviranomaisena, päättää tilata Latvasilmu Oy:ltä
tarjouksen mukaiset työt eli Loukisen alaosan pohjaeläinmääritykset
hintaan 5940,00€, vesimuodostelman tila-arvion hintaan 700,00€ ja
Hertta tietokannan täydentämisen hintaan 800,00€. Agnico Eagle
Finland toimittaa laskutusnumeron ja laskutus hoidetaan suoraan
kaivosyhtiölle.
Pohjaeläinraportti on toimitettava kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Agnico Eagle Finland Oy:lle.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Tarjous Loukisen ja Kapsajoen vuoden 2020
pohjaeläinnäytteiden analysoinnista
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Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Yläkittilän asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
17/10.02.03/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 121
Yläkittilän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä 26.8.-27.9.2021 välisenä aikana.
OAS:ssa kuvatan osalliset ja suunnittelun etenemisen perusteet.
Kaava-alue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Yläkittilän
pohjavesialueelle. Viranomaisluettelosta puuttuvat
ympäristönsuojelun kannalta osalliset viranomaiset.
Ympäristösihteeri:
Rakennus ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:
Ympäristönsuojeluviranomainen edellyttää, että
ympäristönsuojeluviranomainen huomioidaan kaavasuunnittelussa
osallisena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisten
viranomaisten luetteloa olisi syytä täydentää.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

8

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 122

10/2021

9

10.09.2021

Loukisen alaosan pohjaeläin-, sedimentti-, piilevä-ja vesinäytteet syksyllä 2021
367/11.03.03/2019
RakYmplk 10.09.2021 § 122
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt
lakisääteistä ympäristön tilan seurantaa Loukisella vuosina 2019 ja
2020 seuraten vedenlaadun, pohjasedimentin, piilevien ja
pohjaeläinten mahdollisia muutoksia kaivoksen purkuputken
vaikutusalueella.
Syksyllä 2021 purkuputki on ollut käytössä ensimmäisen talven ja
kesän, joten mahdollisten ympäristön tilan muutosten selville
saamiseksi on tarpeellista tutkia edelleen em. muuttuvia elollisia ja
elottomia parametrejä.
Aikaisemmat näytteiden otot on suorittanut SYKE eli valtion
ympäristönsuojeluviranomainen riippumattomana työnä. Kunnan ja
SYKEn yhteistyötä on tarkoitus jatkaa syksyllä 2021.
Ympäristönsuojelun talousarviossa on varattu 10.000€
ostopalveluihin. SYKE on tarjonnut näytteiden ottoa ja
vesinäytteiden ja pohjasedimenttien tutkimista edellisen vuoden
hinnalla yhteensä 8205,00€. Hinta sisältää myös
pohjaeläinnäytteiden oton.
Pohjaeläinnäytteiden käsittely ja poiminta (pohjaeläinten poimiminen
pohjamoskan seasta ja säilöntä alkoholiin) on tarkoitus hoitaa
SYKE:n toimesta ja se kustantaa tarjouksen päälle vielä 600,00€
(puhelimella H.Mykrä 2.9.2021).
Piilevien poiminta ja käsittely on tarkoitus tehdä SYKe:n
laboratoriossa ja kustannusta laboratoriotyöstä tulisi 600,00€
(H.Mykrä 3.9.2021). Piilevät (2019-2020) ovat preparoituna SYKE:n
laboratorion varastossa odottamassa käsittelyä.
Ympäristösihteeri:
Rakennus- ja Ympäristölautakunta, joka toimii
ympäristönsuojeluviranomaisena, päättää tehdä
ympäristönäytteiden oton Loukisen alaosalla yhteistyössä SYKE:n
kanssa syyskuussa 2021. Kunta maksaa näytteidenoton kulut,
vesinäytteiden ja pohjasedimenttinäytteiden tutkimisen
kustannusarvion mukaisesti sekä pohjaeläinnäytteiden poiminnan ja
piilevien käsittelyn. Kustannus 9.405,00€ katetaan
ympäristönsuojelun ostopalveluiden määrärahalla talousarvion
puitteissa .
Piilevien tutkimukset jäävät SYKE:n virkatyönä tehtäväksi ja
pohjaeläinten määritykset tulee hoitaa pohjaeläintutkijan
konsulttityönä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

SYKE kustannusarvio / tarjous syksyn 2021
ympäristönäytteiden otosta
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset
RakYmplk 10.09.2021 § 123
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätöksen § 403 - 527.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 403 - 527
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Poikkeamislupa 21-0348-POI
365/10.03.00/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 124
( lisätietoja rakennustarkastaja, p 0400396074 )
Sirkan rekisterikylän tilalle Finrusstor Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Rakkavaaran asemakaavan määräyksistä (MRL 58 §) ja rakentaa korttelin 893 tontille 3 pohjanalaltaan 69 m²:n suuruisen autokatos/varastorakennuksen. Tilan koko on 1278 m². Rakennusoikeutta
tilalla on lomarakennukselle 180 m² ja talousrakennukselle 30 m ².
Hakemus on tullut vireille 6.7.2021.
Hakemuksen johdosta on hakija kuullut korttelin 893 tontit 2 ja 4 sekä korttelin 894 tontit 2, 3 ja 4.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Haettu poikkeaminen kohdistuu korttelin 893 tontille. Tontti ovat asemakaavassa RA - merkinnällä eli lomarakentamiseen tarkoitettu
tontti. Tontilla on suunniteltu lomarakennus jonka kerrosala on 141
m. Rakennusoikeuden 180 m² lisäksi saa tontille rakentaa talousrakennuksen jonka pohjan ala saa olla enintään 30 m². Suunniteltu talousrakennus ylittää asemakaavassa talousrakennukselle annetun
oikeuden 39 m²:llä sekä ylittää asemakaavassa sille varatun rakennusalan.
Hakija perustelee poikkeamista lomarakennuksesta käyttämättä jääneellä rakennusoikeudella (39 m² ), joka nyt käytettäisiin talousrakennuksen hyväksi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen. Perusteena
esitykselle on, ettei tontin kokonaisrakennusoikeus (210 m²) ylity eikä poikkeaminen olennaisesti syrjäytä asemakaavan määräyksiä ja
tavoitteita eikä poikkeamisen hyväksyminen johda merkittävään rakentamiseen tai haittaa asemakaavan toteuttamista. Hakemuksen
perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkkeamislupa 21-0345-POI
325/10.03.00/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 125
( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )
Sirkan kylään tilalle Rönnberg Rno * * * * haetaan lupaa poiketa Levin osayleiskaavan määräyksestä ja rakentaa 1½ - kerroksinen omakotitalo (230 m²) ja autokatos/varasto (56 m²) loma-asuntoalueeksi
suunnitellulle alueelle. Tilan koko on 40580 m² ja se sijaitsee Muoniontien varrella noin 6,5 kilometriä Sirkasta Muonioon päin tien vasemmalla puolella Veikasenmaassa. Tilalla on yksi keskeneräinen
102 m²:n vapaa - ajan rakennus. Rakennuksella on asiamukaiset luvat. Hakemus on tullut vireille 20.1.2021
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Mäntykangas Rno * * * *, Pekan Pariisi Rno * * * *, Mäkitalo Rno
* * *, Simuna Rno * * *, Angulla Rno* * * *, Levinkulku * * * * ja Valvola Rno * * * *.
Huomautuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin alueen osayleiskaavassa suunniteltu rakennusalue on RA - aluetta eli loma - asuntojen aluetta. Suunnitellun rakennuksen käyttötarkoitus poikkeaa
osayleiskaavan määräämästä käyttötarkoituksesta. Kiinteistölle on
haettu ja saatu vuonna 2011 suunnittelutarveratkaisu kahdelle 100
m²:n suuruiselle loma-asunnolle. Loma-asuntoja ei ole toteutettu ja
suunnittelutarveratkaisu on rauennut. Veikasen alueella on pääosin
lomarakennuksia ja yksi omakotitalo noin 200 metrin päässä suunnitellusta rakennuspaikasta.
Kulku suunnitellulle rakennuspaikalle tapahtuu oman tilan kautta.
Alueella on Levin vesihuollon siirtovesilinja mutta ei viemäriverkostoa.
Suunniteltu rakennuspaikka täyttää kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan MRL 116 § 2 momentin rakennuspaikalle asetetut vaatimukset.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan
omakotitalon ja autokatos/varaston rakentamiseksi. Perusteluina
esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta haittaa
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä
aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia (MRL 171 §) tai
johda merkittävään rakentamiseen. Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä (tilan
koko,kulkuyhteydet, mahdollisuus liittyä vesijohtoverkostoon )

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 116 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 21-0346-SUU
325/10.03.00/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 126
( lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074 )
Sirkan kylään tilalle Rönnberg Rno * * * * haetaan lupaa rakentaa
1½ - kerroksinen omakotitalo (230 m²) ja autokatos/varasto (56 m²).
Tilan koko on 40580 m² ja se sijaitsee Muoniontien varrella noin 6,5
kilometriä Sirkasta Muonioon päin tien vasemmalla puolella Veikasenmaassa. Tilalla on yksi keskeneräinen 102 m²:n vapaa - ajan
rakennus. Rakennuksella on asiamukaiset luvat. Hakemus on tullut
vireille 20.1.2021
Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL
137 §:n 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle
(erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Mäntykangas Rno * * * * Pekan Pariisi Rno* * * *, Mäkitalo Rno *
* *, Simuna Rno * * *, Angulla Rno * * * *, Levinkulku * * * * ja Valvola
Rno * * * *.
Huomautuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Kunnanvaltuuston 25.2.2008 hyväksymässä Levin alueen osayleiskaavassa suunniteltu rakennusalue on RA - aluetta eli loma - asuntojen aluetta. Suunnitellun rakennuksen käyttötarkoitus poikkeaa
osayleiskaavan määräämästä käyttötarkoituksesta. Kiinteistölle on
haettu ja saatu vuonna 2011 suunnittelutarveratkaisu kahdelle 100
m²:n suuruiselle loma-asunnolle. Loma-asuntoja ei ole toteutettu ja
suunnittelutarveratkaisu on rauennut. Veikasen alueella on pääosin
lomarakennuksia ja yksi omakotitalo noin 200 metrin päässä suunnitellusta rakennuspaikasta.
Kulku suunnitellulle rakennuspaikalle tapahtuu oman tilan kautta.
Alueella on Levin vesihuollon siirtovesilinja mutta ei viemäriverkostoa.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.
Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta
haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään rakentamiseen tai aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.
Suunniteltu rakennuspaikka on kooltaan riittävä (> 5000 m²). MRL:n
137 §:ssä annetut rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuspaikka täyttää rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset
MRL 116 §:n mukaisesti.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 137 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnittelutarveratkaisu 21-0349-SUU
367/10.03.00/2021
RakYmplk 10.09.2021 § 127
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074 )
Rakennus - ja ympäristölautakunnalta haetaan lupaa saada rakentaa kooltaan 198 m²:n suuruinen 1 - kerroksinen toimitilahalli Sirkan
kylään vuokra - alueelle tilasta Kumpula Rno * * * *. Vuokra - alueen
koko on noin 10000 m² ja se sijaitsee Muoniontien varrella Sirkan
pienteollisuusalueella. Hakemus on tullut vireille 16.8.2021.
Alue on MRL 16 § mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL
137 § 1 momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle
(erillinen suunnittelutarveratkaisu).
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Tarkkila Rno * * * *, Paloniemi Rno Rno * * * * sekä vuokra-aluetta tilasta Kumpula Rno * * * *. Tilan Kumpula Rno * * * *
omistaa Kittilän kunta.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Kyseinen alue on suunniteltu käytettäväksi pienteollisuustoimintaa
palvelevien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden rakentamista
varten. Kyseisellä alueella on useita vastaavanlaisia rakennuksia.
Levin osayleiskaavassa alue on varattu TY – alueeksi eli teollisuusalueeksi. Alueelle on laadittu valmisteluvaiheessa oleva kaavaluonnos. Suunniteltu rakennushanke on kaavaluonnoksen mukainen.
Vuokra-alueelle on aiemmin myönnetty rakennuslupa 476 m²:n suuruiselle hallirakennukselle. Alueella on tiestö ja sähköliittymä mahdollisuus sekä vesijohto- ja jätevesiverkosto.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.
Perusteluina esitykselle on, ettei suunniteltu rakennushanke aiheuta
haittaa mahdolliselle kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä johda merkittävään rakentamiseen tai aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.
Suunniteltu rakennuspaikka on kooltaan riittävä ja rakennus on käyttötarkoitukseltaan ympäröivään rakennuskantaan soveltuva. MRL:n
137 §:ssä annetut rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella täyttyvät.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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§ 127

Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

10.09.2021
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§ 128

10/2021

10.09.2021

Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 10.09.2021 § 128
Ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt Sinermäpalon
kaivoksen lupa-asian käsittely Pohjois-Suomen
aluehallintoviranomaisella.
Vs. ympäristösihteeri
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
118, 119, 121, 123, 128
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
120, 122
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:
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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/ Rakennus- ja ympäristölautakunta
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.
Hallintovalitus
124, 125, 126, 127
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 14.9.2021.
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
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.
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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:

