KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

11/2021

1

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Aika

29.09.2021 klo 12:00 - 14:32

Paikka

Kunnantalon valtuustosali

Käsitellyt asiat
§
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Otsikko
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteumavertailu
23.9.2021 asti
Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2020
Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto
tilintarkastajan loppuraportista v 2020
Ympäristötarkastajan virkavaali
Ympäristötarkastajan virkaan varalle vallinta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien
ympäristösuojelun palveluiden mahdollista uudelleen
järjestämisestä 1.1.2022 lukien
Ympäristöluvan muutos Levin maan- ja
lumenkaatopaikan ympäristöluvan voimassaolon
jatkaminen
Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien
viranhaltijapäätökset
Poikkeamislupa 21-0369- POI
Rakennuslupa 21-0370-R
Rakennuslupa 21-0368-R
Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien
valitusta rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä
15.6.2021 § 93
Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen ja tekninen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
4
5
6
7
8
10
12
13
14
16
17
18
20

KITTILÄN KUNTA

11/2021

Pöytäkirja

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Vuolli Oula
Jauhojärvi Pirkko
Hettula Juha
Ovaskainen Ahti
Toivola Juha
Lompolo Mikko
Kinnunen Leena
Vaara Yrjö
Niska Matti
Nyman Pekka

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä

Poissa Lehtonen Minna
Mäkitalo Jussi
Nevalainen Helena
Yritys Inkeri
Salonen Tarmo

Lisätiedot

2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen
hyväksyminen

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistan käsittelyyn.
Käsittelyjärjestys §129 - 135, 141, 136 - 139

Käsitellyt asiat

§ :t 129 - 141

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hettula ja Leena Kinnunen

Allekirjoitukset
Oula Vuolli
Puheenjohtaja

Pekka Nyman
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Niska
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 29.9.2021

Juha Hettula
Pöytäkirja ollut
nähtävänä
Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Kinnunen

2

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

11/2021

Tämä pöytäkirja on 01.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 01.10.2021
Matti Niska
rakennustarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

3

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 129

11/2021

29.09.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteumavertailu 23.9.2021 asti
77/02.02/2020
RakYmplk 29.09.2021 § 129
Kittilän kunnan 1.2.2021 voimaan tulleessa hallintosäännön
67 §:ssä määrätään, että toimielimet seuraavat talousarvion
toteutumista neljännesvuosittain.
Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat 438.091 € eli 132 % ja
toimintakulut 267.447 € eli 74,7 %.
Ympäristövalvonnan toimintatuotot ovat 15.686 € eli 22 % ja
toimintakulut 44.853 € eli 27 %.
Lautakunnan toimintakate on 144.476 €.
Rakennustarkastaja:
Esitän, että lautakunta merkitsee toteuman tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Paikalla asian käsittelyn ajan oli vt.ympäristösihteeri Pekka Nyman
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta 2020
226/02.06.01/2020
RakYmplk 29.09.2021 § 130
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )
Kunnanvaltuusto (31.05.2021 § 60) velvoittaa lautakuntia käsittelemään vuoden 2020 arviointikertomuksen ja antamaan vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä kuluvan vuoden
lokakuuhun mennessä.
Vuonna 2020 tarkastuslautakunnan arviointityön yhtenä painopistealueena oli tekninen toimi (tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta).
Rakennustarkastaja:
Tarkastuslautakunta on tarkastellut vuonna 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ensisijaisesti lautakuntien painopistealueilla.
Johtava rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri olivat tarkastuslautakunnan kuultavana 8.1.2021 asian johdosta.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelle 2020 on käyty läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan määrätavoitteet ja niiden
toteutumisasteet sekä muutokset vuoden 2019 toteutuneeseen tilanteeseen. Toteutumisasteiden perusteella rakentamisen todetaan olleen vilkasta. Lautakunnan muiden tavoitteiden osalta on todettu
taksojen ja ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen ja rakennuslupien käsittelyaikojen nopeutuneen vastaamaan Lapin kuntien
keskitasoa rakennusvalvonnan henkilöresurssien lisäyksen johdosta.
Lautakunnalle ei ole lausuttavaa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelle 2020.
Päätös:
Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.
Paikalla asian käsittelyn ajan oli vt.ympäristösihteeri Pekka Nyman.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto tilintarkastajan loppuraportista v 2020
226/02.06.01/2020
RakYmplk 29.09.2021 § 131
( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400396074 )
Kittilän kunnanhallitus on 8.6.2021 § 261 päättänyt että lautakuntien
on annettava lausuntonsa tilitarkastajan loppuraporttiin 30.9.2021
mennessä.
Rakennustarkastaja:
Tilintarkastajan loppuraportissa vuodelle 2020 todetaan rakennus- ja
ympäristölautakunnan olleen yksi tarkastelun painopisteen lautakunnista. Loppuraportissa todetaan, ettei sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tarkastuksen yhteydessä ole tullut esille
sellaisia puutteita, jotka tulisi nostaa tilintarkastuskertomukseen. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta on järjestetty
asianmukaisesti.
Lautakunnalla ei ole lausuttavaa tilintarkastajan loppuraporttiin vuodelle 2020.

Päätös:
Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.
Paikalla asian käsittelyn ajan oli vt.ympäristösihteeri Pekka Nyman.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristötarkastajan virkavaali
13/01.01.01/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 132
RakYmplk 10.09.2021 § 118
(valmistelu Pekka Nyman puh 040 8479552)
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, haastatteluun kutsuttu voi myös tulla paikanpäälle haastatteluun.
__________
Työhaastattelut pidettiin 22.9.2021 Teams- järjestelmän välityksellä
Sanna-Kaisa Kivilompolon osalta ja paikalla haastateltiin Joonas
Neuvonen ja Julia Nora.
Rakennustarkastaja:
Virkavaalissa rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valita ympäristötarkastajan virkaan Sanna-Kaisa Kivilompolon. Perusteena valinnalle ovat koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu ja niiden
perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Koeaika on 6 kuukautta. Tehtäväkohtainen palkka TS:n mukainen.
Päätös:
Virkavaalissa rakennus- ja ympäristölautakunta valitsee ympäristötarkastajan virkaan Sanna-Kaisa Kivilompolon. Perusteena valinnalle ovat koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika
on 6 kuukautta. Tehtäväkohtainen palkka TS:n mukainen.
Asian käsittelyn aikana oli paikalla vt. ympäristösihteeri Pekka Nyman.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristötarkastajan virkaan varalle vallinta
13/01.01.01/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 133
RakYmplk 10.09.2021 § 118
(valmistelu Pekka Nyman puh 040 8479552)
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, haastatteluun kutsuttu voi myös tulla
paikanpäälle haastatteluun.
__________
Työhaastattelut pidettiin 22.9.2021 Teams- järjestelmän välityksellä
Sanna-Kaisa Kivilompolon osalta ja paikalla haastateltiin Joonas
Neuvonen ja Julia Nora.
Rakennustarkastaja:
Virkavaalissa rakennus- ja ympäristölautakunta päättää valita
varalle ympäristötarkastajan virkaan Julia Nora ja toiselle varasijalle
Joonas Neuvonen. Perusteena koulutus, työkokemus, suoritettu
haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus
terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta. Tehtäväkohtainen
palkka TS:n mukainen.
Päätös:
Virkavaalissa rakennus- ja ympäristölautakunta valitsi varalle
ympäristötarkastajan virkaan Julia Noran ja toiselle varasijalle
Joonas Neuvosen. Perusteena valinnalle olivat koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tehtäväkohtainen palkka TS:n mukainen.
Asian käsittelyn aikana oli paikalla vt. ympäristösihteeri Pekka
Nyman.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien ympäristösuojelun
palveluiden mahdollista uudelleen järjestämisestä 1.1.2022 lukien
346/00.04.01/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 134
Kittilän kunta valmistelee ympäristönsuojelun tehtävien siirtoa
Sodankylän kunnalle 1.1.2022 alkaen. Arktinen Ympäristönsuojelu
hoitaa Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Muonion ja Enontekiön kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä. Tarkoituksena olisi
yhdistää valvonnat ja Kittilään jäisi kaksi virkahenkilöä.
Ympäristösihteeri:
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausuu seuraavaa:
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidon kannalta on
eduksi, että tieto viranomaiselta kuntalaisille ja kuntalaisilta
viranomaisille liikkuu sujuvasti ja luottamus ja viestintä on
molemminpuolista. Sopimusluonnos on tehty pienen jaoksen mallilla
ja kokoontumisvälit ovat niin pitkiä, ettei tiedon siirtymisen
varmistamisesta juurikaan voida puhua.
Arktisen ympäristönsuojelun kehittämistyö ja elinympäristön tilan
seuranta ei käy ilmi po toimielimen talousarviosta. Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen on kuunnellut kuntalaisia ja
suunnannut lakisääteistä ympäristön tilan seurantaa kriittisiin
kohteisiin, viimeisimpänä Loukiseen johdettavan purkuputken
vaikutusten selvittäminen kuntalaisten varoilla ja yhteistyössä Agnico
Eagle Kittilän kaivoksen kanssa. Kaivoksen yhteistyöryhmän
toiminta lisää tiedonkulkua kaivokselta viranomaiselle ja
viranomaiselta ja kuntalaisilta kaivokselle.
Sopimuksessa mainitaan noudatettavan sopimusta ja Sodankylän
kunnan hallintosääntöä. Jaoksen kokoonpano on kuitenkin
Sodankylän kunnan hallintosäännön vastainen. Sodankylän kunnan
hallintosäännön mukaan jaoksen jäsenistä yli puolet on oltava
sodankyläläisiä lautakunnan jäseniä. Tämä johtaisi Sodankylän
vallan yksinkertaiseen enemmistöön jaoksessa. Mikäli jaoksen
kokoonpanoa muutetaan siten, että Kittilän kunta on mukana
Arktisessa ympäristönsuojelussa, on Sodankylän kunnan
muutettava hallintosääntöään.
Riippumaton ja puolueeton ympäristönvalvonta ei riipu sen koosta.
Riittävä resurssien varaaminen, ammattitaidosta ja
koulutusmahdollisuuksista huolehtiminen, riippumattomuden
varmistaminen ja työn vaativuuden mukainen palkkaus omana työnä
tehtävänä ympäristönsuojeluviranomaisena turvaa tällä hetkellä
parhaiten Kittilän kunnan alueen ympäristön tilan kuntalaisten
Pöytäkirjan tarkastajat:
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eduksi.
Ympäristönsuojeluviranomainen ei kannata tehtävien siirtoa
Sodankylään.
Päätös:
Ympäristösihteerin esitys hyväksyttiin yksimielisesti lautakunnan
lisäämin perustein.
Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa uudelleen järjestelyitä koskien,
mutta koska asiasta on vielä niin vähän tietoa saatavilla, lautakunta
näkee paremmaksi lähettää tämän neuvottelutilaisuuden muistion
lausuntopyynnön vastineeksi.
Lautakunta katsoo puutteeksi, ettei ympäristötarkastajaa ja sihteeriä
ehditä kuulla tässä vaiheessa. Kuulemiset tulisi suorittaa vasta, kun
nämä työntekijät ovat päässeet aloittamaan viroissaan.
Ei nähdä tarpeelliseksi miettiä liittymistä tässä vaiheessa, kun
viroissa on aloittamassa uusi ympäristösihteeri ja
ympäristötarkastaja. Nähdään paljon potentiaalia, että saadaan
ympäristötoimiala kehittymään ja toimimaan paremmin jatkossa.
Ei ole tietoa mitä liittyminen tarkoittaisi käytännössä ja millaisia
vaikutuksia syntyisi nykyisten palveluiden laatuun. Tarvitaan lisää
tietoa muilta kunnilta, kuinka nykyinen malli toimii heillä. Tulee
järjestää keskustelutilaisuus, johon kutsutaan ympäryskunnista
päättäjiä ja viranhaltijoita.
Tarvittaessa voidaan neuvotella muunlaisesta yhteistyöstä esim.
erikoisasiantuntijuutta vaativissa asioissa.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristöluvan muutos Levin maan- ja lumenkaatopaikan ympäristöluvan
voimassaolon jatkaminen
244/11.01.00/2011
RakYmplk 29.09.2021 § 135
Kittilän kunta on hakenut Sirkan maan- ja lumenkaatopaikan
ympäristöluvalle jatkoaikaa vuodella 11.10.2022 saakka.
Voimassaoleva lupa on myönnetty 11.10.2011 ja se päättyy
11.10.2021.
Sirkan maankaatopaikka sijaitsee Levin teollisuusalueella ja
poronhoitolaissa määrätyllä erityisellä poronhoitoalueella.
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on delegoinut
päätäntävaltaa viranhaltijoille (15.10.2020 §108) siten että lupien
sisällä olevat määräaikojen muutokset YSL 91§ mukaan kuuluvat
viranhaltijalle. Tässä jatketaan luvan voimassaoloa, joten kyseessä
on YSL §89 mukainen luvan muuttaminen, joka on edelleen
lautakunnan toimivallassa.
Kunta on esittänyt jatkoajalle perusteina uuden luvan hakemista ja
käsittelyaikojen venymistä resurssipulasta johtuen.
Maankaatopaikan maisemointityöt ovat tekemättä joten pelkän
maisemoinnin ja maankaatopaikan sulkemisen osaltakin jatkoaika
on perusteltu. Jatkoaikapäätöksessä annetaan uusia
lupamääräyksiä, jotka täydentävät olemassa olevaa lupaa.
Kunta on jättämässä uuden ympäristölupahakemuksen maan- ja
lumenkaatopaikan käytön jatkamisesta syskyllä 2021.
Ympärsitösihteeri:
Ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii rakennus- ja
ympäristölautakunta päättää hyväksyä haetun jatkoajan oheisen
päätöksen mukaisin lupaehdoin siten että maan ja
lumenkaatopaikan ympäristälupa on voimassa 11.10.2022 saakka.
Samalla lautakunta päättää myös aloitusoikeuden hyväksymisestä
YSL §199 mukaisesti ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta
oheisen lupapäätöksen mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Ympäristölupapäätös Sirkan maan- ja lumenkaatopaikan
jatkoaika lupapäätös
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 29.09.2021 § 136
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset § 528 - 576.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Päätökset merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 528 - 576
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Poikkeamislupa 21-0369- POI
337/10.03.00/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 137
( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )
Sirkan rekisterikylään tiloille Alanko Rno * * * * ja Ylänkö Rno * * * *
haetaan lupaa saada poiketa MRL 58 § 1 momentin säädöksistä
Sirkan asemakaavan korttelissa 73 tontilla 1. Tilat muodostavat yhdessä tontin korttelin 73 tontin 1. Tontti sijaitsee AO korttelissa, joka
on tarkoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on
466 m² ja kerroskorkeus määräys on yksi. Poikkeamista haetaan
kuusi huoneistoisen rivitalon ja siihen liittyvän kolmen autokatos/varaston rakentamiseen, kerrosala yhteensä 466 m² eli poiketaan korttelin käyttötarkoituksesta sekä asemakuvan mukaan rakennuksien
etäisyyksistä naapurikiinteistöihin. Hakemus on tullut vireille
31.5.2021.
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Rikinänkumpu Rno * * * *, Vuolle Rno * * * *, Pekkala Rno * * * *
ja Sillankorva Rno * * * *. Hakija on tiloja Pajamukka Rno * * * * ja
Toimela Rno * * * *. Tilan Rikinänmukka Rno * * * * omistaja on jättänyt hakemuksesta muistutuksen.
Muistutuksessa on todettu rivitalon ja siihen liittyvien talousrakennusten tulevan liian lähelle muistutuksen tekijän kiinteistöä ja rakennuksia sekä rivitalon olevan liian suuri kyseiselle tontille. Myös rakennuksien sijoitteluun on otettu kantaa.
Hankkeesta on pyydetty Lapin ELY – keskuksen lausunto 16.7.2021
rivitalon sijoittumisesta lähelle tiealuetta. ELY- keskus on antanut
lausuntonsa 28.8.2021. ELY – keskus on lausunnossaan pyytänyt
ottamaan huomioon asemakaavan kaavamerkinnät ja niihin liittyvät
määräykset sekä huomioimaan lupaharkinnassa valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 mukaiset sisä - ja ulkomelutason ohjearvot.
Teoreettisen melutarkastelun mukaan maantien 79 teoreettisen
melun 55 dB:n päiväarvo ulottuu 50–74 metrin päähän maantien
keskilinjasta. Teoreettinen tarkastelu ei ota huomioon
maastomuotoja.
Rakennustarkastaja:
Kortteli 73 sijaitsee Muoniontie varrella. Kulkuyhteys tontille on Rikinänmukka – nimisen kaavatien kautta. Tontilla on 1½- kerroksinen
purkukuntoinen omakotitalo. Rakennus on suunniteltu purettavaksi
uudisrakentamisen myötä. Korttelin 73 muiden tonttien rakennuskanta on omakotitaloja talousrakennuksineen. Kortteliin on rakennettu yksi paritalo puretun omakotitalon tilalle.
Suunniteltu rivitalo on pituudeltaan 39,85 metriä ja sijoittuu 3,13
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metrin päähän asemakaavan mukaisen tiealueen rajasta. Tiealueella on suunniteltua rakennusta lähimpänä kevyenliikenteenväylä.
Asemakaavaan ei ole merkitty tien puolelle desibelirajaa mutta lupaharkinnassa tulee huomioida asuntojen sisämelulle ja ulko - oleskentelutilojen melutasolle annetut raja-arvot joita ei saa ylittää.
ELY:n lausunnon mukaan kyseisessä paikassa liikennemääristä
(4129 ajoneuvoa/vrk) johtuen teoreettisen melun päiväarvo 55 dB
ulottuu noin 50–74 metrin päähän maantien keskilinjasta. Nyt suunniteltu etäisyys on noin 20 metriä ilman suunnitelmaa meluntorjunnasta.
Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa rivitalon
ja siihen liittyvien taloustilojen rakentamiselle korttelin 73 tontille 1.
Perusteena esitykselle on suunniteltujen rakennuksien sijoittuminen
tontille siten, että kavennetaan naapurikiinteistön rakentamismahdollisuutta sijoittamalla autokatos/ varastorakennukset lähemmäs kuin
4 metriä naapurikiinteistön rajasta (2 rakennusta) ilman naapurin
kirjallista suostumusta sekä sijoittamalla rivitalo lähelle ELYkeskuksen ylläpitämää tiealuetta haitaten tien kunnossapitoa.
Kasvavan liikenteen aiheuttama melu ja tärinä vähentävät
huoneistojen asumismukavuutta. Suunniteltu rakennus poikkeaa
olennaisesti käyttötarkoitukseltaan ja kooltaan korttelin 73 rakennetusta ympäristöstä. Hakija ei ole esittänyt poikkeamisen perusteeksi
maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa
kaavoitukselle ja kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle. Poikkeamisen edellytykset eivät täyty.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §
Päätös:
Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.
__________
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Rakennuslupa 21-0370-R
380/10.03.00/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 138
(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)
Kittilän rekisterikylän tilalle Unelma Rno * * * * haetaan rakennuslupaa kaksikerroksiselle lomarakennukselle jossa on 3 huoneistoa. Tila muodostaa osan Levin asemakaavan Tievan eteläisen alueen
korttelista 650. Rakennuksen kerrosala on 312 m². Hakemus on tullut vireille 13.8.2021.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut korttelin 650 hallinnanjakosopimuksen mukaiset osalliset ja naapurikiinteistöt rakennushankkeen johdosta.
Hankkeesta ei ole jätetty muistutuksia.
Rakennustarkastaja:
Asemakaavassa kortteli 650 on RM-1 merkinnällä eli matkailu- ja loma-asunto rakennusten korttelialue. Suunnitellun rakennuksen rakennusalan rakennusoikeus on asemakaavassa 300 m² ja rakennusalalle saa rakentaa yhden rakennuksen. Rakennusoikeus ylittyy
12 m², mitä voidaan pitää vähäisenä poikkeamisena rakennusoikeudesta. Rakennus ylittää terassien ja parvekkeiden osalta rakennusalan kahdella metrillä sekä rakennuksen kattokaltevuus on 1:2,3
kaavan vaatiman 1:1,8 sijaan. Hakija on pyytänyt lupaa aloittaa rakennustyöt ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta raivauksen ja
maarakennustöiden osalta.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan 21–0370-R kolmehuoneistoisen lomarakennuksen rakentamiseksi. Perusteena esitykselle on asemakaavan mukainen rakentaminen jossa vähäisesti poiketaan rakennusoikeudesta, rakennusalasta ja kattokaltevuudesta.
Poikkeamiset ovat vähäisiä eikä niillä ole olennaisia vaikutuksia asemakaavan toteutumiseen. Rakennustyö voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta rakennusluvan aloittamisen ehtojen
muutoin täytyttyä.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §, MRL 144 §, MRL
175 §.
Päätös:
Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.
__________
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Rakennuslupa 21-0368-R
116/10.03.00/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 139
(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400-396074)
Kittilän rekisterikylän tiloille Tiestö I Rno * * * ja Tiestö II Rno * * * *
haetaan lupaa rakentaa yksikerroksinen ajoneuvohalli toimisto- ja
taukotiloineen. Kiinteistöjen koko on noin 15060 m². Suunniteltu rakennus on kooltaan 1137 m². Lupahakemus on tullut vireille
23.8.2021.
Rakennustarkastaja:
Rakennushanke sijoittuu Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan T/Palueelle, eli teollisuus, varasto ja palveluiden alueelle. Uudisrakentamisen yhteydessä haetaan lupaa purkaa suuruudeltaan 469 m²:n
suuruinen ajoneuvosuoja. Hakija pyytää lupaa aloittaa rakennuksen
purkutyöt ennen rakennuslupapäätöksen lainvoimaisuutta.
Rakennushankkeelle on myönteinen ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisupäätös 21–0194-SUU.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan 21-0268- R
kulkuneuvojen suojahallin rakentamiseksi. Esityksen perusteena on
rakennusluvan edellytysten täyttyminen.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 § 2-3 mom, MRL 136
§.
Päätös:
Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi.
__________
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Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle koskien valitusta rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätöksestä 15.6.2021 § 93
203/10.03.00/2021
RakYmplk 29.09.2021 § 140
( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)
Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää päätöstä pysyttää rakennustarkastajan tekemä kielteinen toimenpidelupapäätös 23.4.2021 § 159 sekä aloittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 182 §:n mukaiset toimet lomarakennuksen huoneiston
portaiden saattamiseksi aiemmin myönnettyjen rakennuslupien mukaisiksi. Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 17.10.2021.
Valitus koskee lautakunnan tekemää pysyttämispäätöstä (15.6.2021
§ 93) rakennustarkastajan päättämästä kielteistä toimenpideluvasta
(21–0137-T, 23.4.2021 § 159). Kielteinen toimenpidelupa koskee
lomarakennuksen vuokrakäytössä olevan huoneiston sisätilojen
muutosta kellarikerroksen, 1-kerroksen ja parven välisten sisäportaiden osalta.
Valittaja vaatii, että lautakunnan päätös on kumottava tai palautettava lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Perusteena valittaja esittää
päätöksen olevan maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.
Rakennustarkastaja:
Esitän lausunnoksi seuraavaa:
Valituksen perusteiden yhteenvedossa väitetään että kellarikerroksen ja 1. kerroksen yhdistäjä kierreporras ei ole poistumisalueen sisäinen porras. Ympäristöministeriön antaman asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta, asetuksen perustelumuistiossa luvun 6 §
31 yleiset vaatimukset, mukaan poistumisalueen määrittelyssä
asunto muodostaa yhden erillisen poistumisalueen vaikka olisikin
monikerroksinen. Kellarikerroksessa ja parviosalla on rakennuksen
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja ja kyseisten kerrosten välillä
on valittajan rakentamat, vastoin myönnettyjä rakennuslupia
2007–143 ja 2014–245 rakennetut kierreportaat. Portaita ja huoneistomuutosta ei ole hyväksytty käyttöönottokatselmuksessa käyttöön
28.10.2016. Käyttöönottokatselmuksesta valitettiin Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on päätetty
31.8.2018, päätös 18/0159//1, että se ei tutki kyseisestä asiasta tehtyä valitusta.
Valituksen alaisessa toimenpidelupapäätöksessä on haettu samoille
kierreportaille hyväksyntää joita ei ole aiemmissa katselmuksissa hyväksytty, muutettuna siten, että kierreportaat ympäröidään rimaraPöytäkirjan tarkastajat:
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kenteisella seinäkkeellä. Portaiden leveyttä, nousua tai etenemää ei
ole muutettu vastaamaan tällä hetkellä olevaa voimassa olevaa, rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevaa asetusta 1007/2017. Sen
johdosta luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. MRL 117 §:n 2
momentin mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee huomioida tekniset vaatimukset (MRL 117a – MRL 117g). Portaiden muuttaminen
majoituskäytössä olevassa huoneistossa on käyttöturvallisuuden
(MRL 117d) ja esteettömyyden (MRL 117e) huomioiminen ensiarvoisen tärkeää ja niiden rakentamiseen on Ympäristöministeriön asetuksilla annettu tarkentavia sääntöjä ja määräyksiä toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Lautakunta on kielteisen toimenpideluvan pysyttämisen lisäksi päättänyt välillisten hallintopakkotoimien aloittamisesta maankäyttö- ja
rakennuslain 182 §:n perusteella. Huoneisto on rakennettu rakennuslupien 2007–143 ja 2014–245 vastaisesti. Huoneistoa käytetään
majoitustoimintaan vaikka kellariosan käyttötarkoituksen muutosta ja
kerroksia yhdistäviä portaita ei ole hyväksytty käyttöön katselmuksissa 19.2.2009 (lupa 2007–143) ja 28.2016 (lupa 2014–245). Hallintopakon käyttämisen edellytykset täyttyvät koska valittaja on toiminut
maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti. Rakennustyö on suoritettu
myönnettyjen rakennuslupien vastaisesti ja valittajalla on ollut tieto
asiasta jo 19.2.2009 tehdystä katselmuksesta lähtien, eikä hän ole
ryhtynyt omaehtoisesti asiaan tekemään korjausta. Päätös hallintopakkokeinojen aloittamisesta ei sisällä velvoitetta tai määräaikaa
vaan tiedon siitä, että hallintopakkokeinot otetaan käyttöön kyseisessä rakennushankkeessa sen saattamiseksi myönnettyjen rakennuslupien mukaisiksi.
Kaikkeen edellä mainittuun perustuen lautakunta toteaa rakennustarkastajan tekemän kielteisen toimenpidelupapäätöksen
(21–0137-T) ja sen pysyttämisen voimassa lautakunnan toimesta
olevan maankäyttö- rakennuslain ja sen nojalla annettujen asetusten
ja määräysten mukainen.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan lausuntoesityksen.
__________
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Sähköiseen kokousjärjestelmään siirtyminen ja tekninen sihteeri
RakYmplk 29.09.2021 § 141
Asia käsitellään hallintosäännön 150 §:n mukaisesti puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan:
17 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät
Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan
organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole
asiasta määräyksiä.
26 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
Lautakuntien yleinen toimivalta
Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa
palvelujen tuloksellisesta toiminnasta. Lautakunnat vastaavat
toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä ja
valvonnasta, toimintalinjojen ja painopistealueiden määrittämisestä,
voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta sekä
talousarvion toteuttamisesta.
158 § Pöytäkirjan pitäjä
Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai
toimihenkilö. Lisäksi toimielimen kokouksessa toimii apuna tekninen
sihteeri.
Kittilän kunnan muissa lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa ja
valtuustossa on käytössä sähköinen kokouspalvelu. Myös rakennusja ympäristölautakunnan tulee noudattaa kuntastrategiassa ja
talousarviossa määriteltyjä tavoitteita edistää digitalisaatiota ja
mahdollistaa koronan tapaisissa poikkeusoloissa hallintosäännön
mukaisten sähköisten päätöksentekomenettelyjen käyttö. Lisäksi
sähköinen päätöksentekomenettely mahdollistaa aiempaa
joustavamman, sekä nopeamman, päätöksentekoprosessin mm.
kiireellisten lausunto ja lupa-asioiden kohdalla.
Useissa lautakunnissa on käytössä tekninen sihteeri, joka kirjoittaa
pöytäkirjaa reaaliaikaisesti kokouksen kuluessa ja osallistujat
näkevät päätösesitykset kokoushuoneen näytöiltä. Tämä on koettu
hyväksi käytännöksi luottamushenkilöiden keskuudessa.
Puheenjohtajan esitys:
Lautakunta päättää ottaa käyttöön sähköisen kokouspalvelun.
Lautakunta päättää ottaa kokouksiinsa hallintosäännön 158 §:n
mukaisen teknisen sihteerin.
Toimialajohtajan tulee huolehtia tarvittavien laitteiden ja koulutuksen
hankkimisesta sekä osoittaa lautakunnan kokouksiin tekninen
sihteeri mahdollisimman pian.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Lautakunta päätti ottaa käyttöön sähköisen kokouspalvelun ja
kokouksiin hallintosäännön 158 §:n mukaisen teknisen sihteerin.
Toimialajohtajan tulee huolehtia tarvittavien laitteiden ja koulutuksen
hankkimisesta sekä osoittaa lautakunnan kokouksiin tekninen
sihteeri mahdollisimman pian. Lisäksi lautakunta päätti, että
esityslista lähetetään jäsenien lisäksi myös varajäsenille sähköisen
kokouspalvelun kautta.
Asian käsittelyn aikana oli paikalla vt. ympäristösihteeri Pekka
Nyman.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
129, 130, 131, 134, 136, 140, 141
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
132 ja 133
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.
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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
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Hallintovalitus
137, 138, 139
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
antamisesta

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 01.10.2021.
Hallintovalitus
135
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
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin
kirjaamo 029 56 42780
Faxi
029 56 42760
Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde
029 56 42611

Virka-aika:

ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen
Päätös julkaistaan kunnan tietoverkossa 01.10.2021
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta.
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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
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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