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ELY-keskusten ympäristöavustusten hakeminen
451/02.05.01/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 154
Erilaisiin ympäristöalan toimenpiteisiin on saatavilla avustusta
ELY-keskuksista. Avustusten hakuaika on 18.10. - 30.11.2021.
Avustukset ovat vuosille 2022-2023.
Myönteinen päätös ei velvoita toteutukseen. Kustannuksista ei ole
vielä tarkkaa tietoa.
Ympäristötoimi hakee avustusta tunturialueiden ympäristönhoitoon
sekä vesistökunnostuksiin ja vesien tilan edistämiseen.
Tunturialueiden ympäristönhoito
Tunturialueiden ympäristönhoitoavustusta myönnetään tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun
ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan. Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka ei ole suoraan lakisääteisesti velvoitettua.
Asiasta on keskusteltu Lapeco Oy:n kanssa ja ovat kiinnostuneita
yhteistyöstä. Toiminta toteutetaan saadulla rahoituksella.
Vesistökunnostukset ja vesien tilan edistäminen
Avustusta haetaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmille. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään hyvän tilan saavuttamista ja pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen
tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit
ja ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila. Suojelusuunnitelman
laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa
tunnistetuille riskipohjavesialueille. Avustusta myönnetään kunnille
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.
Kittilään ei ole laadittu pohjaveden suojelusuunnitelmaa. Avustusta
haetaan suojelusuunnitelman laatimiseen. Suojelusuunnitelman laatiminen helpottaa viranomaistyötä ja turvaa kunnan alueella sijaitsevat pohjavesivarat.
Avustusta voidaan saada enintään 50 % toteutuneista kuluista.
ELY-keskus laatii suojelusuunnitelman. Mahdollinen toteutus tapahtuu vuoden 2023 talousarvion puitteissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristösihteeri:
Esitän, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta
hakee yllä mainittuja avustuksia.
Päätös:
Lalutakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta
hakee yllä mainittuja avustuksia.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset
RakYmplk 17.11.2021 § 155
Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan tekemät
viranhaltijapäätökset 15.10 - 11.11.2021.
Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkitsee tiedoksi päätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan
viranhaltijapäätökset ajalta 15.10 - 11.11.2021
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Tiedoksi saatettavat rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset
RakYmplk 17.11.2021 § 156
Rakennustarkastajien tekemät viranhaltijapäätökset § 614 - 644.
Rakennustarkastaja:
Lautakunta merkitsee tiedoksi päätökset
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Rakennustarkastajien viranhaltijapäätökset § 614 - 644
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Poikkeamislupa 21-0403-POI
372/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 157
( lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074 )
Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Lahtela Rno * * * * * * haetaan poikkeamislupaa (MRL 72 §) 2-kerroksisen loma-asunnon, autotalli/varaston ja rantasaunan rakentamiseksi, kerrosala yhteensä
203 m². Määräalan koko on noin 5000 m² ja se sijaitsee Pöntsön kylässä Pöntsöjärven rantavyöhykkeellä. Suunniteltu rakentaminen
poikkeaa kunnan rakennusjärjestyksen sallimasta rakentamisen
määrästä vesistön rannalla (Rakennusjärjestys luku 5, 13 § ). Hakemus on tullut vireille 11.8.2021.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tilaa Kotiranta Rno * * *
sekä yhteistä maa-aluetta Rno * * * *, jonka osakastilat ovat seuraavat: Kuusilehto Rno * * * *, Louhikko Rno* * * *, Lindala Rno * * * *,
Vuomala Rno * * * *, Ainola Rno * * * *.
Tilan Vuomala omistaja on jättänyt hankkeesta muistutuksen. Muistutuksessa todetaan, ettei tilan Vuomala rajan lähelle ei saa rakentaa 5 metriä lähemmäksi mitään rakennusta. Hakija on antanut vastineen muistutukseen.
Rakennustarkastaja:
Pöntsön AT – alueella on Levin osayleiskaavalla kiinteistöjen Ravila
Rno * * * * ( SR-37 ), Sakela Rno * * * * (SR 38 ), Kulkurinne Rno * *
* * ( sr-1-11) ja Takalo Rno * * * osalla on rakennuksia ja pihapiirejä
koskevia suojelumääräyksiä ja niillä todetaan olevan erityisiä ympäristöarvoja sekä niiden kuuluvan kiinteästi Pöntsön kyläkokonaisuuteen. AT – alueeksi on yleiskaavassa osoitettu perinteisen kyläasumisen alueet. Pöntsön alue on osayleiskaavassa luokiteltu perinneympäristöksi. Pöntsön kylän päärakennukset sijoittuvat nauhamaisesti Muoniontien varteen noin 30 metrin päähän tien keskilinjasta.
Suunniteltu lomarakennus olisi noin 110 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta.
Pöntsöjärvi on käytännössä Kulkujoen laajentuma. Vedenkorkeuden
vaihtelu tulva-aikoina on huomattavasti suurempaa kuin järvissä
yleensä.
Suunniteltu päärakennus (loma-asunto) ei noudata muodoltansa
vanhojen rakennusten muotoja joista on sisäänkäynti pitkältä sivulta, ei rakennuksen päästä (Kaavaselostus s.245). Rakennukset sijoittuvat lähemmäksi Pöntsöjärveä kuin olemassa olevat rakennuk-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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set ja sen johdosta suunniteltu pihapiiri ei sopeudu kyläkokonaisuuteen
Päärakennuksen, rantasaunan ja jätevesien imeytyskentän kohdalla
olemassa olevan maanpinnan korkeus on alle ELY- keskuksen tulvakorkeusselvityksessä antaman laskennallisen arvon (+249,00
N2000 – järjestelmässä ). MRL 116 § 2 momentin mukaan rakennuspaikalla ei saa olla tulvavaaran aiheuttamaa uhkaa.
Esitän, että lautakunta ei myönnä haettu poikkeamista. Perusteena
esitykselle on, ettei poikkeamisen myöntämiselle ole MRL 171 §:ssä
tarkoitettuja edellytyksiä. MRL 171 § 2 momentin kohdan 3 mukaan
poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Pöntsön kyläalue on yleiskaavassa määritetty perinneympäristöksi ja uudisrakentamisen tulee soveltua kyläkokonaisuuteen. Hakemuksen perusteeksi ei ole esitetty
maankäyttöön liittyviä erityisiä syitä.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 72 §, MRL 116 §, MRL 171 §.

Päätös:
Lautakunta päätti yksimielisesti myöntää poikkeamisluvan seuraavin
ehdoin: saunarakennus tulee olla vähintään 70 m rannasta ja
rakennusten tulee noudattaa yleiskaavassa annettuja määräyksiä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 21-0414-POI
430/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 158
(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)
Sirkan rekisterikylän määräalalle tilasta Ounaskangas Rno * * * *
M607 haetaan lupaa poiketa Golfrannan asemakaavan määräyksistä (MRL 58 §) ja rakentaa korttelin 1107 tontille 2 lomarakennuksen
yhteyteen pohjanalaltaan 78 m²:n suuruisen talousrakennuksen. Tilan koko on 1439 m². Rakennusoikeutta tontilla on lomarakennukselle 200 m² ja talousrakennukselle 40 m². Hakemus on tullut vireille 6.9.2021.
Hakemuksen johdosta on kuultu korttelin 1107 tontti 1. Korttelin
1108 tontit 1 ja 2 omistaa Kittilän kunta.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Haettu poikkeaminen kohdistuu korttelin 1107 tontille 2. Tontti ovat
asemakaavassa RA - merkinnällä eli lomarakentamiseen tarkoitettu
tontti. Tontilla on suunnitteilla lomarakennus (119 m²) jonka yhteyteen suunnitellun talousrakennuksen kerrosala on 78 m².
Asemakaavan mukaan rakennusoikeuden 200 m² lisäksi saa tontille
rakentaa talousrakennuksen jonka pohjan ala saa olla enintään 40
m². Suunniteltu talousrakennus ylittää asemakaavassa talousrakennukselle annetun oikeuden 38 m²:llä.
Hakija perustelee poikkeamista lomarakennuksesta käyttämättä jääneellä rakennusoikeudella (81 m² ), josta nyt käytettäisiin talousrakennuksen hyväksi 38 m². Kokonaisrakennusoikeutta jää käyttämättä 43 m².
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan. Perusteena esitykselle on, ettei tontin kokonaisrakennusoikeus (240 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.
__________
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Rakennuslupa 21-0402-R
436/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 159
(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)
Kittilän rekisterikylän tilalle Jatkola Rno 21:25 haetaan rakennuslupaa yläkoulurakennuksen laajennukselle (304 m², ruokala ja eteistilat) ja tilojen muutokselle sekä kaksikerroksisen alakoulurakennuksen rakentamiseksi (3955 m²). Koulurakennukset yhdistetään toiminnallisesti toisiinsa yhdyskäytävällä (25 m²). Koulurakennusten
yhteyteen piha-alueelle rakennetaan 4 kpl pohjanalaltaan 148 m²:n
suuruista katosta. Tila muodostaa Kittilän kirkonkylän asemakaavan
korttelin 348 tontin 3. Hakemus on tullut vireille 4.6.2021.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut rakennushankkeen johdosta naapurit. Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennushankkeesta on pyydetty lausunnot paloviranomaiselta, palotarkastajalta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Lausuntojen
kommentit on huomioitu lupapäätöksen valmistelussa.
Rakennustarkastaja:
Asemakaavassa kortteli 348 on YO- merkinnällä eli opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue.
Esitän, että lautakunta myöntää rakennusluvan 21–0402-R lupapäätöksen mukaisesti. Perusteena esitykselle on asemakaavan mukainen rakentaminen.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Toimistotyöntekijän toimen täyttäminen
443/01.01.01/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 160
(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400-396074)
Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimistotyöntekijä on
irtisanoutunut tehtävästään 1.1.2022 alkaen. Toimistotyöntekijän
toimi on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Rakennus- ja
ympäristölautakunta on talousarvioehdotuksessaan vuodelle 2022
varannut palkkoihin määrärahan toimistotyöntekijän palkkaan.
Rakennustarkastaja:
Kittilän kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanhallitus
päättää rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin valinnasta ja
lautakunta päättää muun vakinaisen henkilöstön valinnasta.
Esitän, että lautakunta päättää täyttää toimistotyöntekijän toimen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Mikäli sisäisellä haulla ei saada hakijoita, kuulutetaan toimi julkiseen
hakuun.
__________
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Rakennuslupa 21-0411-R
432/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 161
(Lisätietoja rakennustarkastaja, 0400-396074)
Sirkan rekisterikylään tilalle Levinrivi Rno * * * * haetaan rakennusja ympäristölautakunnalta lupaa rakentaa kolme- kerroksinen asuinkerrostalo ja kaksi autokatosta kortteliin 166. Rakennushankkeen
kerrosala on 1992 m², kokonaisala 2130 m² ja asuntoja rakennuksessa on 29 kpl. Katoksien pohjanalat ovat 93 m² ja 124 m². Hakemus on tullut vireille 30.9.2021.
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Sirkankoulu Rno * *
*, Petsukkajärvi Rno * * * *, Tikankontti Rno * * * *, Autti Rno * * * *,
Tinttikuusikko Rno * * * *, Kotikumpu Rno * * * *, Nuottimukka Rno *
* * *, Takkuranta Rno * * * *, Mukulamäki Rno * * * *, Tähtelä Rno * *
* *, Santeri Rno * * * *, Keränen Rno * * * *, Pätevämukka Rno * * * *
ja Riekonkieppi Rno * * * *.
Tilojen Santeri Rno * * * *, Tikankontti Rno * * * *, Tähtelä Rno * * * *,
Nuottimutka Rno * * * *, Mukulamäki Rno * * * *, Riekonkieppi Rno *
* * * ja Pätevänmukka Rno * * * * omistajat ovat jättäneet muistutuksen hakemuksesta. Hakija on antanut vastineen muistutuksiin.
Muistutuksissa on vastustettu rakennuspaikalle suunniteltua ajoliittymää Mukulatien kautta ja autokatosten ja rakennuksen sijoittamista
tontille. Lisäksi on pyydetty ottamaan huomioon että rakennuspaikalle jää mahdollisimman paljon suojapuustoa olemassa olevien kiinteistöjen suuntaan. Rakennuspaikan osoitteesta on myös huomautettu.
Hakija on vastineessaan todennut suunnitellun rakentamisen olevan
voimassa olevan asemakaavan ja myönteisen ja lainvoimaisen poikkeamisluvan mukaista sekä rakennushankkeen täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n mukaiset rakennusluvan myöntämisen
edellytykset.
Rakennustarkastaja:
Voimassa olevan asemakaavan mukaan kortteli 166 on ARK – merkinnällä eli asuin kerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialue. Lautakunta on antanut myöntänyt
poikkeamisluvan kerroskorkeuden nostolle kahdesta kerroksesta
kolmeen kerrokseen 1.4.2020 § 42. Poikkeamisluvan liitteenä olleessa asemakuvassa on ajoliittymän paikka sama kuin nyt vireillä
olevassa rakennuslupahakemuksessa.
Korttelista on purettu neljä yksikerroksista rakennusta ja niiden tilalle
rakennetaan rakennusoikeuden puitteissa kerrostalo ja kaksi katosta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hakemuksessa suunniteltu kulku tontille on asemakaavan mukainen. Asemakaavassa kulku tontille on osoitettu Mukulatien kautta ja
kaava osoittaa paikoitusalueen tieliittymäpaikan yhteyteen.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan kerrostalon
ja kahden katoksen rakentamiseksi. Perusteena esitykselle on
asemakaavan ja myönnetyn, lainvoimaisen poikkeamisluvan
mukainen rakentaminen. Rakennushanke täyttää rakennusluvan
myöntämisen edellytykset asemakaavoitetulla alueella
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 135 §.
Päätös:
Tila Tinttikuusikko Rno 28:46 on jättänyt myös huomautuksen
rakennushankkeesta. Huomautus on ollut mukana asian
valmistelussa.
Pirkko Jauhojärvi esitti, että hakemus palautetaan takaisin
valmisteluun tarvittavien asiakirjojen saamiseksi.
Inkeri Yritys ja Juha Hettula kannattivat esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun,
puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin.
Ne, jotka ovat käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne,
jotka ovat Pirkko Jauhojärven esityksen kannalla asian
palauttamiseksi valmisteluun äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin viisi (5 ), ”ei”-ääniä
neljä (4 ). Jaa ääniä antoivat Ylitörmänen Janne, Lompolo Mikko,
Ovaskainen Ahti, Nevalainen Helena ja Vuolli Oula. Ei ääniä
antoivat Toivola Juha, Hettula Juha, Jauhojärvi Pirkko, Yritys Inkeri .
Äänin 5 -4 päätettiin jatkaa asian käsittelyä.
Pidettiin tauko klo 13.55 - 14.25.
Jatkettiin asian käsittelyä.
Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan.
__________
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Suunnittelutarveratkaisu 21- 0415-SUU
450/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 162
Kallon rekisterikylän tilalle Hautala Rno * * * * haetaan
suunnittelutarveratkaisulla lupaa saada rakentaa kuusi 130 neliöistä
1 -kerroksista omakotitaloa. Tilan koko on 2,2929 hehtaaria. Rakennuspaikkojen koot olisivat noin 2214 – 3909 m². Hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyden johdosta suunniteltu hanke vaatii
tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (MRL 16 § 2
mom ). Hakemus on tullut vireille 17.5.2021
Hakemuksen johdosta hakija on kuullut tiloja Vaara Rno * * *, Käpylä
Rno * * * *, Ukkometso Rno * * * *, Korpikelo Rno * * * * Kallentalo
Rno * * * * Kallonkaarto Rno * * * * ja Mäntykangas Rno * * * *.
Muistutuksia ei ole jätetty.
Rakennustarkastaja:
Tila sijaitsee Kallon kylän länsilaidalla, Kallovaaran kohdalla. Alueella
on loma-asutusta ja hajanaista pysyvää asutusta Kallo – Kurtakko tien varressa. Loma-asutus on keskittynyt nyt haetulle Havulantien
alueelle. Tilalla on sähkö ja tiestö ja suunnitelluilla rakennuspaikoilla
on mahdollisuus liittyä Kallon vesi- ja viemäri osuuskunnan verkostoon. Alueella ei ole rakentamispaineita eikä vastaavia hankkeita vireillä.
Kiinteistölle on vuonna 2004 myönnetty kuudelle vastaavan kokoisille
loma-asunnoille suunnittelutarveratkaisu. Yhtään rakennusta ei toteutettu luvan voimassaolo aikana ja suunnittelutarveratkaisu raukesi.
Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun ehdolla, että sen perusteella rakennetut rakennukset liitetään Kallon vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Perusteluina esitykselle
ovat tonttien riittävä koko, olemassa oleva tiestö, mahdollisuus liittyä
keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusluvan myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät (MRL 116 §, MRL 135 §, MRL 136
§, MRA 57 §).
Suunniteltu rakennushanke ei aiheuta haittaa mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta
(MRL 137 § ).
Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 135 §, MRL 136
§, MRA 57 §, MRL 137 §.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupa 21-0413-POI
421/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 163
(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400396074)
Kittilän rekisterikylän tiloille Tapio Rno 57:19, Paaso Rno 57:20,
Rautio Rno 57:24 ja Hakala Rno 57:25 haetaan lupaa saada poiketa
asemakaavan määräyksistä (MRL 58 §) ja rakentaa kerrosalaltaan
2802 m²:n suuruinen, yksikerroksinen liikerakennus. Tilojen koko on
yhteensä 6920 m²:ä ja ne sijaitsevat Kittilän kirkonkylän keskustassa, Valtatien varrella korttelissa 331. Alueella on asemakaava. Hakemus on tullut vireille 1.10.2021
Hakemuksen johdosta on rakennusvalvontaviranomainen kuullut tiloja Satta Rno * * * *, Hietala Rno * * * *, Vettainen Rno * * * *, Yrjölä
Rno * * * *, Ahtola Rno * * *1, Kittilän jakokunta Rno * * * * * Kallio
Rno * * * *, Harjula Rno * * * *, Kirjola Rno * * * *,Kiinteistö Oy
Koo-Mikko Rno * * *, Kenttälä Rno * * * * ja Petsamo Rno* * * *.
Hankkeesta ei ole jätetty muistutuksia.
Hankkeen johdosta on pyydetty lausunnot Lapin ELY- keskukselta,
kantatien 79:n tiesuunnitelmaa valmistelevalle suunnittelukonsultilta
Ramboll Finland Oy:ltä ja kunnan kaavapuolelta.
Lapin ELY – keskuksen lausunnossa pyydetään hankkeen jatko-/rakennesuunnittelussa huomioimaan, että rakennuksen perustusratkaisut eivät ulotu tiesuunnitelmassa esitetyn uuden liikennealueen
puolelle. Tien näkymäalueille ei saa sijoittaa rakenteita, jotka muodostavat näkemähaittaa ja julkisivumateriaalien on siedettävä hyvin
talvikunnossapidosta aiheutuvia rasituksia. Lausunnon yhteenvedossa todetaan, ettei rakennushanke 1.10.2021 päivätyn asemapiirroksen mukaisena aiheuta haittaa uusien tiejärjestelyjen jatkosuunnittelulle /toteuttamiselle. ELY -keskus kuitenkin katsoo, että kaupan
rakennushankkeen toteuttaminen tulisi lähtökohtaisesti ratkaista
asemakaavassa edellä lausuttu huomioon ottaen.
Tiesuunnittelijan lausunnon mukaan 1.10.2021 päivätyt suunnitelmat on sovitettu yhteen vireillä olevan tiesuunnitelman kanssa.
Kaavanlaatija on lausunnossaan todennut rakennuksen soveltuvan
julkisivumateriaaleiltaan olemassa olevaan kyläkuvaan. Julkisivu paranisi lisäämällä ikkunoita rakennuksen varasto-osalle. Rakennuksen ja pysäköinnin sijainti tontille on tarkoituksen mukainen. Lumitilaa on vähän ja sen johdosta lumet täytyy kuljettaa tarpeen mukaan
pois. Yhteenvetona on, ettei poikkeaminen nykyisestä kaavasta ei
aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiesuunnitelmat ja asemakaavan laadinta ovat luonnosvaiheessa ja
niitä on tarkoitus esittää 23.11.2021 yleisölle ja osallisille.
Tiesuunnitelma tarkentuu vielä mutta kyseisen kauppahankkeen
osalta tämän hetkisissä suunnitelmissa oleva liikennealueen rajaus
pysyy paikallaan.
Rakennustarkastaja:
Alueella on voimassa Kittilän kirkonkylän asemakaava. Kittilän kirkonkylän keskusta-alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on tiedotettu 5.3.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä.
Hakemuksen mukaan rakennus sijoittuu pääasiallisesti korttelin 331
tontin 3 alueelle, paikoitus- ja liikennealueet sijoittuvat tonttien 1 ja 2
alueelle. Suunniteltu rakennus ylittää asemakaavassa olevat rakennusalueen rajat. Rakennus sijoittuu pääasiassa yhdelle tontille mutta
käyttää koko korttelin rakennusoikeuden. Autopaikoitus sijoitetaan
asemakaavassa esitetystä poikkeavalla tavalla. Rakennuspaikalle ei
myöskään istuteta tai säilytetä puustoa kaavan vaatimassa laajuudessa (1puu/200m2 tontin pinta-alaa). Korttelin 331 tontilla 1 ja 2 sijaitseva vuonna 2003 valmistunut kaupparakennus purettaisiin uudisrakentamisen johdosta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan
13.7.2021 poikkeamislupaa ja teki siitä kielteisen päätöksen. Hakija
on päivittänyt suunnitelmiaan huomioiden tiehankkeen ja vireillä olevan kaavoituksen vaikutukset suunniteltuun rakentamiseen.
Perusteluina hakemukselle on esitetty että rakentaminen on asemakaavan käyttötarkoituksen sekä asemakaavassa määritetyn rakennusoikeuden mukaista eikä rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan kauppaliikkeen rakentamiselle. Myöntämisen ehtona on, että ELY- keskuksen,
tiehankkeen suunnittelijakonsultin ja kaavan laatijan lausunnoissa
esittämät huomautukset ja kommentit huomioidaan rakennuslupavaiheen suunnitelmissa. Perusteluna esitykselle on kerrosalaltaan ja
käyttötarkoitukseltaan asemakaavan mukainen rakentaminen. Olemassa olevan liikerakennuksen purkamisen käsitellään joko erillisenä purkamislupana tai rakennusluvan yhteydessä. Poikkeamisen
perusteeksi katsotaan esitetyn erityisiä syitä.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Rakennuslupa 21-0416-R
367/10.03.00/2021
RakYmplk 17.11.2021 § 164
(lisätietoja rakennustarkastaja p 0400-396074)
Sirkan teollisuusalueen vuokra-alueella tilasta Kumpula Rno 33:76
L4 haetaan lupaa rakentaa yksikerroksinen ajoneuvojen suojarakennus. Vuokra - alueen koko on noin 10000 m². Suunniteltu rakennus
on kooltaan 198 m². Hakemus on tullut vireille 10.8.2021
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit.
Hankkeesta ei ole jätetty muistutuksia.
Rakennustarkastaja:
Rakennushanke sijoittuu Levin osayleiskaavan TY- alueelle, eli teollisuusrakennusten korttelialueelle. Alueella on asemakaavoitus vireillä. Suunniteltu rakennushanke on sijainniltaan ja kooltaan asemakaavaluonnoksen mukainen.
Rakennushankkeelle on myönteinen ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisupäätös 21–0349-SUU. Vuokra-alueelle on aiemmin rakennettu ajoneuvojen suojahalli joka on kooltaan 476 m²
Esitän, että lautakunta myöntää haetun rakennusluvan. Perusteena
esitykselle on alueen käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen ja
hankkeelle myönnetty suunnittelutarveratkaisu.
Sovelletut oikeusohjeet MRL 125 §, MRL 136 §.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toiminnan keskeyttämispäätöksen pitäminen voimassa / Ruoppajärven sora-alue,
Destia Oy
309/10.03.00/2019
RakYmplk 17.11.2021 § 165
Ympäristötarkastaja on 12.11.2021 tehnyt toiminnan keskeyttämispäätöksen koskien tilaa Ruoppajärven sora-alue (261-409-14-23).
12.11.2021 tehdyllä tarkastuskäynnillä ympäristötarkastaja on
todennut, että Kittilän Pöntsön Destia Oy:n Ruoppajärven
sora-alueella on:
1. Soranotto aloitettu ilman työmaalle luvassa määrätyn vakuuden
toimittamista (MAL, 555/1981) §12
2. Vastoin maa-aineslain §11 lupamääräyksistä
a) alimman ottamistason merkki puuttuu otto-alueelta
b) sora-alueen rajojen merkintä on puutteellinen
c) määräystä suojaetäisyydestä (4 m) pohjaveden pintaan
on mahdollisesti rikottu
3. Vastoin vesilain (587/2011) luvun 3 §2 Vesitaloushankkeen
yleinen luvanvaraisuus, Ympäristönsuojelulain (527/2014) §7
velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista, §16
maaperän pilaamiskielto ja §17 pohjaveden pilaamiskielto sekä
Valtioneuvoston asetusta kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) §9 maaperän
ja pohjaveden suojelu
a) Pohjavesisuojauksia ei ole tehty, kuten ympäristöluvassa
ja laissa on esitetty.
b) Tarkastuksessa havaittu huolimaton polttoaineiden sekä
öljyjen käsittely, säilytys ja luvaton varastointi on
aiheuttanut maaperän sekä pohjaveden laadun
vaarantumisen.
c) Murskausta on tehty ilman pohjavesisuojauksia, joka on
myös aiheuttanut maaperän sekä pohjaveden laadun
vaarantumisen.
Tilalla Ruoppajärven sora-alue on voimassa oleva 10 vuoden
maa-aineslupa ja ympäristölupa (RakYmplk 12.11.2020 §130). Tila
sijaitsee II luokan pohjavesialueella.
Ympäristötarkastaja on 12.11.2021 määrännyt alueella harjoitetun
toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi maa-aineslain (MAL
555/1981) §15 nojalla. Määräys on astunut voimaan välittömästi,
eikä päätöksestä ole voinut valittaa (YSL § 182, § 190).
Ympäristötarkastaja on määrännyt suoritettavaksi viipymättä
seuraavat toimenpiteet (YSL (527/2014) §180 ja MAL (555/1981)
§15):
1. Määrätty vakuus on toimitettava Kittilän kunnalle.
2. Alueen rajat tulee merkitä maastoon selkeästi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3. Alin sallittu ottotaso tulee merkitä selkeästi ottoalueelle,
havaittavissa olevilla korkopukilla/korkopukeilla.
4. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelma on toimitettava
kunnan ympäristöviranomaiselle.
5. Öljyjä, polttoaineita tai voiteluaineita sisältävät astiat ja säiliöt
on poistettava alueelta 17.11.2021 klo 24:00 mennessä.
6. Työkoneet on siirrettävä alueelta 17.11.2021 klo 24:00
mennessä.
7. Alueen pohjavesiputkista tulee kerätä vesinäytteet ja ilmoittaa
analyysien tulokset 30.11.2021 mennessä.
8. Alueen maaperästä tulee kerätä maanäytteet alueilta, joilla on
mahdollisesti aiheutunut maaperän pilaantumista.
Ympäristöasiantuntijan tekemä näytteenottosuunnitelma sekä
suunnitelma pilaantuneen maan poistosta tulee toimittaa
kunnan viranomaiselle ja hyväksyttää viranomaisella ennen
toteutusta. Suunnitelma tulee toimittaa
ympäristönsuojeluviranomaiselle 30.11.2021 mennessä.
9. Ennen keskeytyksen kumoamista tulee toiminnanharjoittajan
joko rakentaa pohjavesialueelle soveltuva tiivis
tukitoiminta-alue tai toimittaa ympäristöviranomaiselle selvitys
hyväksytettäväksi tankkaus-, varastointi- ja työkoneiden
yöllistä pysäköintiä varten varatusta alueesta pohjavesialueen
ulkopuolella.
Ympäristönsuojelulain 182 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että 12.11.2021 ympäristötarkastajan tekemä keskeyttämispäätös pysytetään voimassa, kunnes tilalla Ruoppajärven sora-alue
(261-409-14-23) suoritettavat korjaavat toimenpiteet on toteutettu
määräysten mukaisesti.
Lisäksi esitän, että ympäristötarkastajan määräämiin toimenpiteisiin
lisätään kohta 10, yhden uuden pohjavesiputken sijoittaminen
alueelle.
Päätös:
Lautakunta päättää, että ympäristötarkastajan keskeytyspäätös
pysytetään voimassa.
Lisäksi ympäristötarkastajan määräämiin toimenpiteisiin lisätään
kohta 10, yhden uuden pohjavesiputken sijoittaminen alueelle.
__________
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Rakennusluvan 21-0411-R muistutusten tiedoksi saattaminen tekniselle lautakunnalle
ja Lapin Ely-keskukselle
RakYmplk 17.11.2021 § 166
Puheenjohtajan esitti, että lautakunta katsoo tarpeelliseksi saattaa
rakennusluvasta jätettyjen muistutusten perusteella,
liikenneturvallisuuden parantamiseksi, asian saattamisen tiedoksi
vastuutahoille Lapin Ely-keskukselle ja tekniselle lautakunnalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennusluvasta 21-0411-R jätetyt huomautukset

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

13/2021

23

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
154, 155,156, 160, 166
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.
Kunnallisvalitus
165
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.
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 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus 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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
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 (telekopio 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.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen 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:
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Hallintovalitus
157, 158, 159, 161, 162, 163, 164
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 23.11.2021.
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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:

