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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Jussila Kai
Fagerholm Raili
Marttila Outi
Jussila Asko

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen

Mäntymaa Vuokko
Niva Jukka
Jauhojärvi Pirkko
Toivanen Marita
Kurula Lauri
Kivimäki Päivi

jäsen
jäsen
varajäsen
kunnanhallituksen edustaja
esittelijä, pöytäkirjan pitäjä
tekninen sihteeri

Poissa Johansson Oiva
Koivuniemi Tuula
Mäkitalo Jussi

Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Poissa kokouksesta klo
13:42-15:04 välisen ajan

jäsen
jäsen
jäsen

§ :t 94 - 117

Allekirjoitukset
Kai Jussila
Puheenjohtaja

Lauri Kurula
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:37 - 14:48.
Kittilässä 22.6.2022

Raili Fagerholm
Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Tämä pöytäkirja on 23.6.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan nettisivuille (https://kittila.fi)
Kittilä 23.6.2022
Päivi Kivimäki

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pirkko Jauhojärvi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Teknlk 22.06.2022 § 94
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23
§:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi
toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Tekninen johtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja hyväksytään työjärjestys sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutusi ja päätösvaltaiseksi.
Lisälista hyväksyttiin. Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että
§ 112 Laaksotori ja P-alue käsitellään kokouksen kolmantena asiana § 95 jälkeen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 95
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Pöytäkirjantarkistajien valinta
Teknlk 22.06.2022 § 95
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta,
pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä(t).
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Tekninen johtaja:
Lautakunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Fagerholm ja Pirkko Jauhojärvi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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§ 96
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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 22.06.2022 § 96
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 25.5.-15.6.2022.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Raili Fagerholm esitti, että lautakunta käyttää otto-oikeutta teknisen
johtajan viranhaltijapäätökseen § 17 Karaoketeltta Kittilän Torilla. Ja
myöntää telttapaikan 29.-30.7.2022 väliseksi ajaksi. Jukka Niva kannatti.
Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "JAA".
Ne jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät "EI".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3)
JAA-ääntä ja kolme (3) EI-ääntä.
JAA-ääniä antoivat Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Marttila Outi.
EI-ääniä antoivat Fagerholm Raili, Mäntymaa Vuokko ja Niva Jukka.
Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee joten puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen kokouksen
päätökseksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
25.5.-15.6.2022

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 208
§ 97
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Valtuustoaloite/Melua vähentävien pehmikkeiden hankkiminen yläkoulun ruokasalin
tuolien jalkoihin
199/10.03.02/2022
Khall 07.06.2022 § 208
Varavaltuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa
16.5.2022 yhteensä 16 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman
seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Kittilän yläkoulun ruokasalin tuolien jalkoihin pitää hankkia melua
vähentävät pehmikkeet. Tämä vähentäisi meluhaittaa ruokasalia
käyttäville opiskelijoille ja henkilökunnalle."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 97
Ruokasalissa on laattalattia ja on perusteltua, että siirrettävien tuolien jalossa käytetään pehmusteita. Tekninen toimi on tilannut testikappaleet tuolin jalkoihin laitettavista pehmusteista ja tulee varustamaan ruokasalin kaikki 624 tuolin jalkaa hyväksi todetuilla pehmusteilla.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ilmoittaa aloitteen johdosta edellä kerrotun. Asia
saatetaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Asia katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Maa-alueen vuokraaminen moottoriurheiluradan sijoitusta varten
Teknlk 22.06.2022 § 98
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko p. 040 5811 889)
Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2022 talousarvioon 15.000 €:n
määrärahan moottoriurheilurataa varten. Tekninen toimi on paikanpäällä käyden todennut, että satunnaisesti moottoriurheilun käytössä
Pikku Kuusiselässä oleva alue soveltuu hyvin moottoriurheilun tarpeisiin. Noin 2,8 ha:n alueen maanomistaja on metsähallitus, jolta
on tiedusteltu alueen vuokrausmahdollisuutta ja mahdollista vuokrahintaa.
Metsähallitus on ilmoittanut, että käyttöoikeussopimuksen tekeminen
on mahdollista ajoharjoitusradalle, kunhan alue aidattaisiin (vähintään n. metrin korkuisella verkolla) porovahinkojen välttämiseksi.
Vuosivuokra kohteelle 240 €/vuosi.
Liitteenä kartat Pikku Kuusiselän rata-alueesta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää
tehdä metsähallituksen kanssa käyttöoikeussopimuksen liitteen
mukaisesta noin 2,8 ha suuruisesta, Pikku Kuusiselässä
sijaitsevasta alueesta. Kunta aitaa alueen.
Moottoriurheiluradasta laaditaan ylläpito- ja käyttöohjeet.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2
Liite 3

Aluerajaus /Kartat moottoriurheiluradan sijainnista
Yleiskartta /Kartat moottoriurheiluradan sijainnista

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 82
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Ravitsemistyöntekijän toimi I
103/01.01.01/2022
Teknlk 31.05.2022 § 82
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Kittilän kunnan teknisellä lautakunnalla on ollut ravitsemistyöntekijän
toimi haettavana 3.5.2022- 23.5.2022 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta.
Toimeen valittavalta edellytetään suurtalouskokin tai muu vastaava
koulutusta sekä suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti.
Hakijayhteenveto oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kutsua haastatteluun Pulli Auli, Sairanen Terhi
ja Vimpari Sari.
Haastattelut järjestetään Microsoft teams- yhteydellä 3.6.2022 klo
12.00-13.30. Haastatteluun osallistuvat tekninen johtaja, ravintopalvelupäällikkö sekä teknisen lautakunnan jäsenet oman harkintansa
mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 99
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Ravitsemistyöntekijän toimen haastattelu pidettiin 3.6.2022 klo
12.00- 13.30 Microsoft Teams yhteydellä.
Haastatteluun osallistuivat kaikki haastatteluun kutsutut sekä tekninen johtaja, tekninen sihteeri, ravintopalvelupäällikkö ja teknisestä
lautakunnasta Outi Marttila ja Kai Jussila.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää henkilövaalissa valita ravitsemistyöntekijän toimeen Auli Pullin. Perusteet valinnalle ovat koulutus, työkokemus sekä tehty haastattelu ja edellä mainittujen perusteella syntynyt kokonaisarvio.
Toimessa noudatetaan 6kk:n koeaika.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 82
§ 99
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Valitun tulee toimittaa ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 81
§ 100
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Ravitsemistyöntekijän toimi II
202/01.01.01/2022
Teknlk 31.05.2022 § 81
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Ravitsemistyöntekijä toimi vapautuu 5.6.2022 tehtävää hoitaneen
työntekijän irtisanoutuessa.
Kittilän kunnan hallintosäännön 45 §:n mukaan tekninen lautakunta
päättää ravitsemistyöntekijän valinnasta.
Tekninen Johtaja:
Tekninen lautakunta päättää julistaa ravitsemistyöntekijän toimen
haettavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 100
Teknisessä lautakunnassa on ravitsemistyöntekijän toimi ollut haettavana 3.5.-23.5.2022 välisenä aikana. On käynyt ilmi, että hakukierroksella oli useampi toimeen soveltuva hakija. Ajan säästämiseksi ei
ole tarkoituksenmukaista järjestää uutta hakua ja haastattelukierrosta, vaan valita 3.5.2022-23.5.2022 hakijoiden joukosta toimeen soveltuva hakija.
Toimeen valitulta on edellytetty suurtalouskokin tai muu vastaava
koulutusta sekä suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti.
Ravitsemistyöntekijän toimen haastattelu pidettiin 3.6.2022 klo
12.00- 13.30 Microsoft Teams yhteydellä.
Haastatteluun osallistuivat kaikki haastatteluun kutsutut sekä tekninen johtaja, tekninen sihteeri, ravintopalvelupäällikkö ja teknisestä
lautakunnasta Outi Marttila ja Kai Jussila.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää henkilövaalissa valita ravitsemistyöntekijän toimeen Terhi Sairasen. Perusteet valinnalle ovat koulutus,
työkokemus sekä tehty haastattelu ja edellä mainittujen perusteella
syntynyt kokonaisarvio.
Toimessa noudatetaan 6kk:n koeaika.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 81
§ 100
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31.05.2022
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Valitun tulee toimittaa ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 82
§ 101
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Ravitsemistyöntekijän toimi, varalle valinta
103/01.01.01/2022
Teknlk 31.05.2022 § 82
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Kittilän kunnan teknisellä lautakunnalla on ollut ravitsemistyöntekijän
toimi haettavana 3.5.2022- 23.5.2022 välisenä aikana.
Määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta.
Toimeen valittavalta edellytetään suurtalouskokin tai muu vastaava
koulutusta sekä suomen kielen hallintaa niin suullisesti kuin kirjallisesti.
Hakijayhteenveto oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kutsua haastatteluun Pulli Auli, Sairanen Terhi
ja Vimpari Sari.
Haastattelut järjestetään Microsoft teams- yhteydellä 3.6.2022 klo
12.00-13.30. Haastatteluun osallistuvat tekninen johtaja, ravintopalvelupäällikkö sekä teknisen lautakunnan jäsenet oman harkintansa
mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 101
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Ravitsemistyöntekijän toimen haastattelu pidettiin 3.6.2022 klo
12.00- 13.30 Microsoft Teams yhteydellä.
Haastatteluun osallistuivat kaikki haastatteluun valitut sekä tekninen
johtaja, tekninen sihteeri, ravintopalvelupäällikkö ja teknisestä lautakunnasta Outi Marttila ja Kai Jussila.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää valita ravitsemistyöntekijän toimeen varalle Sari
Vimparin. Perusteet valinnalle ovat koulutus, työkokemus sekä tehty haastattelu ja edellä mainittujen perusteella syntynyt kokonaisarvio. Toimessa noudatetaan 6kk:n koeaika. Valitun tulee toimittaa ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 82
§ 101

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

31.05.2022
22.06.2022

6/2022

15

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 102

6/2022

16

22.06.2022

Irtisanoutuminen määräaikaiseta rakennusmestarin toimesta
231/01.01.04/2022
Teknlk 22.06.2022 § 102
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Määräaikainen rakennusmestari Jukka Nevalainen on toimittanut
kuntaan 27.5.2022 päivätyn irtisanomisilmoituksen. Sen mukaan
hän irtisanoo itsensä Kittilän kunnan palveluksesta 18.6.2022 lähtien.
Kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan viranhaltijan/työntekijän ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta
päättäneen viranomaisen tietoon.
Tekninen johtaja:
Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy Jukka Nevalaisen irtisanoutumisen 18.6.2022 lähtien.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 103
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Kiinteistönhoitajan toimi
479/01.01.01/2021
Teknlk 22.06.2022 § 103
(Lisätietoja: Huoltomestari p. 0400 124 334)
Teknisellä lautakunnalla on ollut haettavana kiinteistönhoitajan toimi
20.5.-13.6.2022, avoinna on kaksi paikkaa. Hakemuksia saapui 7
kappaletta. Kelpoisuusvaatimuksena oli kiinteistö-, sähkö- tai
LVIA-alan ammatillinen tutkinto tai pitkä kokemus vastaavista kiinteistönhuollon tehtävistä, voimassa oleva henkilöauton ajokortti sekä
oman auton käyttö.
Yhteenveto:
Viidellä hakijalla ei ole koulutusta tehtävään
Kolmella hakijalla ei ole ajokorttia tai autoa käytettävissä
Viidellä hakijalla ei ole kokemusta kiinteistönhoidosta tai samankaltaisista itsenäisistä tehtävistä
Hakijayhteenveto ja ansiovertailu oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää jatkaa hakuaikaa 31.7.2022 saakka.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 104
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Yksityistieavustukset vuodelle 2022
82/02.05.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 104
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.4.2022 § 49 käsitellyt yksityistieavustukset vuodelle 2022. Vuodelle 2022 varattu määräraha
ei riittänyt jaettavaksi kaikille avustusta hakeneille tiekunnille, koska
tiekilometrit lisääntyivät uusien hakemusten myötä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2022 § 44 hyväksynyt
10.000 €:n lisämäärärahan yksityistieavustuksiin.
Läpikulkuteiden avustushakemuksia on kaksi (2), liitteenä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää myöntää liitteen mukaiset yksityisteiden kunnossapitoavustukset Kievanalehon ja Koirasuvannon läpikulkuteille.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityistieavustukset 2022, läpikulkutiet
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Korvausvaatimus rikkoutuneesta auton ikkunasta
256/10.03.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 105
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Kittilän kunnan tiemestari on vastaanottanut 14.6.2022 klo 11:05
korvausvaatimuksen omaisuudelle aiheutuneista vaurioista Levinraitin ajoradalla tapahtuneesta onnettomuudesta.
Oheismateriaalina alkuperäinen korvausvaatimus ja kuva tapahtumapaikalta.
Vaatimuksen tekijä on soittanut Kittilän kunnan hortonomin sijaiselle
14.6.2022 n. klo 10:00. Jonka jälkeen hortonomin sijainen on myös
soittanut tiemestarille klo 10:11. Tämän jälkeen tiemestari on soittanut vahingon kärsineelle osapuolelle klo 10:18
Välittömästi vahingon jälkeen vahingon kärsinyt pysäytti ja kävi
asian läpi työntekijän kanssa. Tapahtumapaikalla vahinko on kuvattu
yhdessä Kittilän kunnan puistotyöntekijän kanssa. Työntekijä on todennut tiemestarille onnettomuuden tapahtuneen seuraavasti:
Suoritimme Levinraitilla Lapland Safarisin kohdalla vähän ennen klo
10:tä siimaleikkurilla pientareiden puhdistusta, kun leikkuri osui irtokiveen, mikä sinkoitui ohiajavan auton kuljettajan puolen ikkunaan
hajottaen ikkunan. Muita vahinkoja ei havaittu.
Tiemestari on soittanut uudelleen vahingon kärsineelle osapuolelle
14.6.2022 klo 11:56, sillä alkuperäisessä vahinkoilmoituksessa/korvausvaatimuksessa ei oltu eritelty vaatimusta. Vahingon kärsinyt
osapuoli ilmoitti tiemestarille suullisesti, että ei ole muita vaatimuksia
kuin auton sivuikkunan korjaaminen vahingon aiheuttajan kustannuksella.
Vahingonkärsinyt osapuoli on korjauttanut auton sivuikkunan
15.6.2022, liitteenä lasku ikkunan korjauksesta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että korvata sivutuulilasin korjaamisen vahingon
kärsineelle liitteenä olevaa laskua vastaan 391,12 € alv 0%.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Lasku /Korvausvaatimus rikkoutuneesta auton ikkunasta
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Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
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Korvausvaatimus hiihtoladulla kaatumisesta
200/10.03.01/2022
Teknlk 31.05.2022 § 77
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Kittilän kunnan kirjaamo on vastaanottanut 2.5.2022 klo 17:31 korvausvaatimuksen henkilölle ja omaisuudelle aiheutuneista vaurioista
Pikku-Poron hiihtoladulla tapahtuneesta onnettomuudesta.
Oheismateriaalina alkuperäinen korvausvaatimus, kuitit ja kuvia tapahtumapaikalta.
Vaatimuksen tekijä on soittanut Kittilän kunnan tiemestarille
29.4.2022 klo 10:33. Jonka jälkeen vaatimuksen tekijä on myös soittanut lääkärikeskus Pihlajalinnaan. Pihlajalinnassa on tarkastettu
henkilön kunto. Henkilö on kertomansa mukaan saanut aivotärähdyksen ja tikkejä nenävarteen. Liitteenä myös kuitit tapahtumista ja
vaatimuksessa olevista korvausvaatimuksen kohteista.
Henkilö vaatii korvauksena yhteensä 877,95€. Josta kuitteja vastaan
kohdistuu 307,95€ korvausvaatimuksesta. Loput 570,00€ vaatimuksesta koostuu kosmeettisesta haitasta, kivusta, puhelinkuluista, aurinkolaseista, suksien pohjista, sekä pilalle menneestä lomasta. Näihin vaatimuksen tekijällä ei ole osoittaa kuitteja tai muuta kirjallista
aineistoa.
Tapahtuma paikka on kuvattu ja korjattu Kittilän kunnan ja Levi Ski
Resortin toimesta 29.4.2022 klo 11:44. Kuvat alueelta liitteenä. Levi
Ski Resortin toimittamassa sähköpostissa 4.5.2022 urakoitsija kertoo, että ladulle ilmestynyt hiekka on kulkeutunut talven aikana yläpuolella olevalta tieltä, josta on tippunut hiekoitushiekkaa ja on nyt
keväällä sulanut ja rikastanut lumen hiekoitushiekalla. Urakoitsijan
mukaan myös tien suojaverkot ovat liian suurisilmäisiä eivätkä suojaa riittävästi putoavalta hiekalta.
Aikaisemmat henkilön latukierrokset ja läheisten latujen kunto ei ole
varoittanut henkilöä vaarasta. Tämän vuoksi henkilö ei tietänyt tunnelin olosuhteita etukäteen. Siksi tilanne tullut henkilölle arvaamattomasti, hyvin nopeasti ja suurella tilannenopeudella. Latukone on ajanut kohdan aikaisemmin eikä ole ilmoittanut haitasta, eikä asiasta
ole varoitettu liikennemerkein etukäteen. Edellä kerrotun johdosta
henkilö ei todennäköisesti ole voinut ennakoida vaaraa etukäteen.
Onnettomuuden johdosta Kittilän kunnan tekninen toimi tulee tarkistamaan kesän aikana teiden alikulkujen suojaverkkoja, sekä tulee
työmaakokouksessa painottamaan urakoitsijalle huolellisuutta, ilPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 77
§ 106

6/2022

21

31.05.2022
22.06.2022

moittamisvelvollisuutta ja korjaustoimenpiteitä myös talven aikana
alitusten läheisyydessä, erityisesti alkutalvisin ja loppukeväisin.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä 307,95 €:n korvausvaatimuksen toimitettujen kuittien perusteella, kuitittomia haittavaatimuksia ei korvata,
koska vaatimuksia ei ole todeksi näytetty eikä arvioitu asiantuntijan
toimesta. Mikäli vahingon kärsinyt osapuoli näyttää päätöksen jälkeen todistetusti toteen kärsityt haitat, tullaan ne käsittelemään erikseen.
Päätös:
Tekninen johtaja veti esityksen pois.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 106
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Tiemestari on tehnyt vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön 19.5.2022.
Vakuutusyhtiö tutki asian. Kittilän kunta on vastaanottanut lisäkorvausvaatimuksen vahingon kärsineeltä 21.5.2022. Pohjola on tehnyt
korvauspäätöksen 1.6.2022, korvauspäätös oheismateriaalina.
Pohjola Vakuutus selvittää vahingonkärsineen kanssa vahingon
määrän ja perivät kunnalta maksetut korvaukset erillisellä perintälaskulla. Omavastuu vahingossa 2 000€.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää merkitä tiedoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöksen, Kittilän kunnan omavastuu vahingossa on 2000 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tunturitien asemakaavaehdotus
393/10.02.03/2020
Teknlk 22.06.2022 § 107
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)
Tunturitien asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijoittuu Koutalaen ja Jäkälälaen välille käsittäen niin kutsutun Horizontin alueen.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on katuyhteyden muodostaminen Levin huipulle menevän Tunturitien kohdalle. Samalla tarkastellaan mahdollisuutta saada yleiskaavan mukaisia vapaa-ajan asuntoja nk. Horizontin alueelle.
Asemakaavaehdotuksessa Tunturitien on osoitettu katualueeksi ja
pysäköintialueita on osoitettu Lammaskurun parkkialueen sekä ns.
mastonparkkialueen kohdalle. Lammaskurun parkkialueen ja maston parkkialueen välinen osuus on suunniteltu olemaan vain kesäkäytössä, talvi aikana alue toimii lumipeitteisenä rinne ja reittialueena. Käytöstä päätetään kadunpitopäätöksen tekemisen yhteydessä.
Horizontin alueelle muodostuu 11 loma-asuntojen tonttia (RA) sekä
liikerakennuksen tontti, jolle saa rakentaa myös asuin- ja majoitustiloja (KL-2).
Tunturitien asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja siihen liittyvä
valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 14.4. – 5.5.2022. Valmisteluvaiheessa saatiin 4 lausuntoa ja 4 mielipidettä, joihin kaavanlaatija on antanut vastineensa. Saadut lausunnot ja mielipiteet on
otettu huomioon kaavanlaatijan vastineessa esitetyillä tavoilla kaavaehdotusta laadittaessa.
Osa Horizontin alueelle tulevasta loma-asuntojen korttelialueesta sijoittuu Levi Ski Resort Oy Ltd:n omistamalle kiinteistölle. Maanomistajan kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b§) mukainen maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että Tunturitien asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotuksen laitetaan nähtäville, kun kunnanhallitus
on hyväksynyt kunnan ja maanomistajan välisen maankäyttösopimuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 6
Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eturinteen lakialueen rakennustapaohje kortteleille 1540,
1541 ja 1542
Kaavaehdotus, Tunturitien asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 107
Liite 8

Pöytäkirjan tarkastajat:

6/2022

23

22.06.2022

Kaavaselostus ja liitteet, Tunturitien asemakaavamuutos
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Tikkalinjärvi - Pahtavuoma ulkoilureitti
203/10.03.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 108
(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia.
Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset
nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi
Tikkalinjärvi-Pahtavuoma yhdysreitti sijaitsee Levin matkailukeskuksen läheisyydessä hyödyntäen pääosin valmiita reittipohjia, kuten
metsätien pohjia. Reitin tarkoitus on toimia yhdysreittinä Levin, Pallaksen ja Ylläksen reittien välillä. Lisäksi yhdysreitin tarkoitus on olla
linkki kaukaisempiin erämaareitteihin, kuten Pöyrisjärven erämaa-alue sekä Norjan Finnmarkin tunturiylängöt. Toteutuessaan yhdysreitti tukee myös Arctic by Cycle retkipyöräreitin käyttäjiä.
Tikkalinjärvi-Pahtavuoma ulkoilureitin rakentaminen on kannattavaa,
sillä reitti tarjoaa lyhyemmän ja helpomman vaihtoehdon Pallaksen
reiteille sekä pohjoisemmille erämaareiteille siirtymiseen. Pitkän
matkan yhdysreitti lisää alueen vetovoimaisuutta. Lisäksi reittiosuus
luo uusia rengasreittimahdollisuuksia erityisesti pitkän matkan reitistöön.
Sirkka-Pahtavuoma ulkoilureitti lähtee Katajavaaran ulkoilureitin yhteydestä Tikkalinjärven läheisyydestä. Reitti kulkee aluksi Tikkalinlaen ja Aakenusvaaran laidassa olevaa metsätien pohjaa. Reitti poistuu metsätieltä kulkemaan vaaraan alempia korkeuskäyriä pitkin
kohti länttä. Reitti laskeutuu vaarasta metsätielle ennen erotusaitaa
ja kulkee metsätietä pitkin Levikairantielle. Reitti kulkee noin 200
metriä Levikairantietä etelään, kunnes erkanee länteen vievälle metsätielle. Reitti seuraa metsätien pohjaa aina Pahtavuoman kohdalla
kulkevalle Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ulkoilureitille asti.
Puiston ulkoilureitti jatkuu Pahtavuoman autiotuvan kautta etelän
suuntaan Ylläkselle sekä pohjoisen suuntaan Kolvakeron kautta Pallakselle.
Uusi reitti rakennetaan avaamalla reittipohja pintamaata sekä kiviä
poistamalla. Reittilinjauksessa hyödynnetään pääosin jo olemassa
olevia metsätienpohjia, jotka eivät vaadi rakentamistoimenpiteitä.
Reitille tehdään maalimerkinnät koko matkalta ja uudet opasteet
asennetaan. Reitti rakennetaan luontoarvoja säästäen. Reitille tehPöytäkirjan tarkastajat:
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dään ulkoilulain mukainen reittitoimitus sekä osa reitistä perustetaan
sopimuksella.
Reitin pituus on noin 17,5 kilometriä ja reitti perustetaan kolme (3)
metriä leveänä. Reitti rakennetaan noin yhden (1) metrin leveydeltä.
Reitin käyttäjäryhmät koostuvat patikoitsijoista sekä maastopyöräilijöistä. Reitti on tarkoitettu kesäkäyttöön.
Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Tikkalinjärvi-Pahtavuoma ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä
olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja
pyydetään paliskunnan lausunto.
Päätös:
Outi Marttila poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi, perusteena osallisuusjääviys.
Asko Jussila saapui kokoukseen takaisin tämän asian käsittelyn
aikana klo 15:04.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9 Kartta /Tikkalinjärvi - Pahtavuoma ulkoilureitti
Liite 10 Reittiselostus /Tikkalinjärvi - Pahtavuoma ulkoilureitti
Liite 11 Yleiskartta /Tikkalinjärvi - Pahtavuoma ulkoilureitti
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Pyhätunturin ulkoilureitti
203/10.03.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 109
(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia.
Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset
nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi.
Pyhätunturi sijaitsee Levin matkailukeskuksen läheisyydessä Kätkätunturin länsipuolella. Pyhätunturin etelälaidassa kulkee toimituksen
alainen ulkoilureitti, joka palvelee tällä hetkellä hiihtoa ja patikointia.
Pyhätunturin pohjoispuolella kulkee Levi-Ylläs maastopyöräreitti.
Muutoin tunturialueella ei kulje valmiita ulkoilureittejä.
Pyhätunturin alueelle on kannattavaa rakentaa uusi ulkoilureitti. Uusi
ulkoilureitti monipuolistaa Levin lähialueen reittikantaa sekä tarjoaa
erinomaiset mahdollisuudet patikointiin sekä maastopyöräilyyn. Pyhätunturin uusi ulkoilureitti rakennetaan kapeana ja mahdollisimman
luonnonmukaisena polkuna ja se eroaa huomattavasti Levin lähialueen nykyisistä varsin leveistä reittipohjista. Uusi ulkoilureitti yhdistyy
pohjoispuolella Merkkisen laavun kautta Levi-Ylläs maastopyöräreittiin ja tunturin etelälaidassa olemassa olevaan ulkoilureittiin. Yhdistyvät reitit mahdollistavat runsaasti eri reittikokonaisuuksia lähialueelle.
Pyhätunturin uusi ulkoilureitti lähtee Merkkisen laavulta loivasti nousten kohti Pyhätunturia. Reitti lähtee kiertämään Pyhätunturin pohjoispuolelta tunturin alametsää pitkin. Metsässä reitti kulkee monipuolisesti korkeuskäyriä hyödyntäen. Pyhätunturin itäpuolella reitti
nousee voimakkaammin ja siirtyy kulkemaan hakkuuaukean ylälaitaan. Hakkuuaukean laidasta reitti nousee terävästi tunturin lakialuetta edeltävälle huipulle. Reitti laskeutuu huipulta kohti etelää ja
yhdistyy alempana olemassa olevaan ulkoilureittiin.
Uusi reitti rakennetaan avaamalla reittipohja pintamaata sekä kiviä
poistamalla. Reitille tehdään maalimerkinnät koko matkalta ja uudet
opasteet asennetaan. Reitti rakennetaan luontoarvoja säästäen.
Reitille tehdään ulkoilulain mukainen reittitoimitus.
Reitin pituus on noin 4,5 kilometriä ja reitti perustetaan kolme (3)
metriä leveänä. Reitti rakennetaan noin yhden (1) metrin leveydeltä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Reitin käyttäjäryhmät koostuvat patikoitsijoista sekä maastopyöräilijöistä. Reitti on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.
Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Pyhätunturin ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään
paliskunnan lausunto.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 12 Kartta /Pyhätunturin ulkoilureitti
Liite 13 Reittiselostus /Pyhätunturin ulkoilureitti
Liite 14 Yleiskartta /Pyhätunturin ulkoilureitti
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Levitunturin ulkoilureitti
203/10.03.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 110
(Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia.
Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset
nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi.
Levitunturin huipun alueelle on rakennettu pääosin alamäki- ja enduropyöräilyyn soveltuvia reittejä. Lisäksi Levitunturin huippua kiertää
patikointiin soveltuva teemareitti Jääkausipolku sekä esteetöntä
matkailua tukeva Huippupolku. Levitunturin huipun alueella ei tällä
hetkellä ole helppoa pyöräilyyn sopivaa ulkoilureittiä.
Levitunturiin on tarpeen rakentaa uusi ulkoilureitti tukemaan pyörämatkailua sekä monipuolistamaan reittitarjontaa. Uusi Levitunturin
ulkoilureitti hyödyntää olemassa olevia toimitettuja ulkoilureittejä
noin kolmen kilometrin matkan ja uutta toimitettavaa ulkoilureittiä rakennetaan noin 500 metriä. Uuden reitin rakentamisen lisäksi vanha
toimitettu ulkoilureitti peruskorjataan pyöräilyyn soveltuvaksi.
Levitunturin uusi ulkoilureitti lähtee telemaston läheisyydestä kohti
pohjoista. Reitti kulkee korkeuskäyrien mukaan ja koukkaa kohti
länttä. Länsisuuntaan reitti ylittää kaksi rinnepohjaa ja yhdistyy Jääkausipolkuun. Uusi reitti myötäilee Jääkausipolkua Utsuvaaran eteläpuolelle, kunnes erkanee vanhalle ulkoilureitin pohjalle.
Reitti laskeutuu suoraan etelään ylittäen kaksi rinnepohjaa, kunnes
siirtyy kulkemaan tunturin alametsään. Metsää pitkin reitti laskeutuu
etelän suuntaan ja yhdistyy Levin ympärysreittiin. Uusi osittain rakennettava sekä peruskorjattava ulkoilureitti tuo hyvän lisän Levin lähialueen reitistöön. Reitti rakennettaan ja peruskorjataan palvelemaan isoa käyttäjäryhmää sekä mahdollistaa uusia rengasreittimahdollisuuksia.
Uutta reittiä rakennetaan koneellisesti pintamaata poistamalla sekä
pengertämällä. Uusi rakennettava reitti sorastetaan noin 1,5 metrin
leveydeltä. Vanha reitti peruskorjataan paikkaavalla sorastuksella
sekä rakentamalla uusia pitkospuita vanhojen huonokuntoisten tilalle. Paikkaava sorastus tehdään olemassa olevan polun leveyden

Pöytäkirjan tarkastajat:
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mukaisesti. Vanhalle ulkoilureitille tehdään käyttötarkoituksen laajennus maastopyöräilyyn.
Reitin pituus on 3,5 kilometriä ja uutta toimitettavaa ulkoilureittiä on
noin 500 metriä sekä olemassa olevaa peruskorjattavaa ulkoilureittiä
on noin kolme (3) kilometriä.
Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Levitunturin ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään
paliskunnan lausunto.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Levin korttelin 27 tontin 1 rakentamistapaohje
64/10.02.03/2018
Teknlk 22.06.2022 § 111
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)
Tekninen lautakunta on 29.4.2022 § 60 hyväksynyt Levin korttelin
27 tontin 1 asemakaavaehdotuksen laitettavaksi nähtäville. Asemakaava laitetaan nähtäville, kun kunnanhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen ja maanomistaja on allekirjoittanut sen ja toimittanut sopimuksen mukaisen vakuuden.
Asemakaavan muutosalueelle on laadittu erillinen rakennustapaohje, jossa tarkennetaan asemakaavassa olevia kaavamerkintöjä ja
määräyksiä. Rakennustapaohjeella ohjataan uudisrakentamista
muodostamaan päämateriaalin, värisävyn, kattomuodon ja muotokielen suhteen arkkitehtuuriltaan yhtenäisen kokonaisuuden rakennetun Desing Hotel Levi:n kanssa. Olemassa olevien rakennuksia
laajennettaessa tai muutettaessa muutosten on sopeuduttava olemassa oleviin rakennuksiin.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että Levin korttelin 27 tontin 1 rakentamistapaohje laitetaan nähtäville asemakaavaehdotuksen kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 18 Rakentamistapaohje, Levin kortteli 27 tontti 1
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Laaksotori ja maanalainen P-alue
261/10.03.01/2022
Teknlk 22.06.2022 § 112
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Tekninen lautakunta on 14.3.2019 § 24 hyväksynyt Ylä-Levin katuja ympäristösuunnitelman vaiheen 2.
Katu- ja ympäristösuunnitelman vaiheen 2 suunnitelmissa on osana
esitetty Laaksotori ilman maanalaista pysäköintiä.
Ylä-Levin asemakaavan osa 2:ssa Laaksotoriin on osoitettu maanalainen pysäköintialue. Maanalaiseista pysäköintialueesta on laadittu hankesuunnitelma, joka on valmistunut 16.6.2022
Hankesuunnitelma on laadittu, jotta Laaksotorin ja maanalaisen
P-alueen varsinainen rakennesuunnittelu päästäisiin kilpailuttamaan
ja suunnittelu toteuttamaan vuoden 2022 aikana sekä rakentaminen
aloittamaan vuonna 2023.
Kittilän kunnan talousarviossa 2022 hankkeen suunnitteluun on varattu määrärahaa 80 000 € ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 rakentamiseen 2 100 000 € ja vuodelle 2024
rakentamiseen 650 000 €.
Liitteenä hankesuunnitelma.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää asettaa katusuunnitelman muutokset Laaksotorin torialueen ja sen liitännäisalueiden osalta uudelleen MRL 85 §
mukaisesti nähtäville. Hankesuunnitelman pohjalta kilpailutetaan
Laaksotorin ja maanalaisen P-alueen rakennesuunnittelu.
Päätös:
Raili Fagerholm teki seuraavanlaisen vastaesityksen:
Talousarviovaraus suunnitteluvuosille 2023-2024 ei tarkoita sitä, että
Kittilän kunnassa olisi tehty päätös miljoonien eurojen pysäköintilaitoksen rakentamisesta Leville. Asemakaavassa oleva merkintä, että
Laaksotorin alle voidaan rakentaa parkkihalli, ei tarkoita sitä, että
Kittilän kunnan pitää se rakentaa verorahoilla. Kuten esittelytekstissä on kerrottu, katu- ja ympäristösuunnitelmassa Laaksotori on esitetty ilman maanalaista pysäköintiä. Valmistelun aikana ei ole pystytty esittämään mitään muutakaan perustetta sille, että kunnalla olisi
velvollisuus rakentaa alueelle pysäköintilaitos.
Hankkeen on tässä vaiheessa arvioitu maksavan melkein 3 miljoonaa euroa. Erittäin kallioinen maaperä takaa sen, että todellisuudessa hanke tulee maksamaan huomattavasti enemmän. Voidaan siis
Pöytäkirjan tarkastajat:
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varmuudella todeta, että suunnitellun 60 autopaikan yhden parkkiruudun hinnaksi tulee vähintään 50.000 €. Mistäköhän näille ruuduille löytyisi ostajat, jotta kunta saisi sijoittamansa rahat takaisin? Ei ainakaan satunnaisista sesonkiajan parkkimaksuista. Kuntalain 7 §:n
1 momentissa mainitaan kunnan yleinen toimiala. Yleisen toimialan
määräytymisen periaatteet ohjaavat ja rajoittavat sitä, mitä tehtäviä
kunta voi ottaa hoitaakseen. Käsityksemme mukaan parkkilaitoksen
rakentaminen ja ylläpitäminen ei kuulu kunnan toimialaan. Moniko
kittiläläinen veronmaksaja tulee tarvitsemaan tätä parkkihallia? Hanke ei millään voi olla kannattava, eikä taloudellisesti kestävällä pohjalla. Parkkilaitoksen tarpeellisuutta ei ole selvitetty lainkaan markkinatutkimuksella, eikä riskianalyysiä ole laadittu.
Ei voi kuin hämmästellä, millä nopeudella tekninen toimi on kyennyt
valmistelemaan tämän hankkeen, alle puolessa vuodessa. Toisin on
esimerkiksi kirjaston saneerauksen ja vuotavan vesikatteen kanssa,
joka on ainakin vuodesta 2011 saakka pyörinyt talousarvion investointiosassa, mutta edelleenkään asiassa ei ole tapahtunut mitään.
Parkkilaitokseen uppoavalla rahalla saneerattaisiin kirjasto, rakennettaisiin helposti Pakatin kevyenliikenteenväylä tai saataisiin kirkonkylän kehittämissuunnitelman mukaiset toimet tehtyä. Kunnan tulee
ensisijaisesti keskittyä peruspalveluiden ja niitä tukevien investointien tekemiseen ja parantaa oman kunnan asukkaiden hyvinvointia.
Edellä selostetuin perustein esitän, että katusuunnitelmia Laaksotorin torialueen ja sen liitännäisalueiden osalta ei muuteta, eikä lautakunta näin ollen aseta katusuunnitelman muutoksia nähtäville. Parkkilaitoksen hankesuunnitelma merkitään tiedoksi. Lautakunta saattaa Laaksotoria ja maanalaista P-aluetta koskevan asian kunnanhallituksen päätettäväksi, jotta kunnanhallitus linjaisi, tullaanko
hanketta edistämään vai tulisiko siitä kuntalain vastaisena luopua
kokonaan.
Asko Jussila kannatti Fagerholmin esitystä.
Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "JAA".
Ne jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät "EI".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) JAA-ääntä
ja kaksi (2) EI-ääntä.
JAA-ääniä antoivat Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Marttila Outi,
Mäntymaa Vuokko ja Niva Jukka. EI-ääniä antoivat Fagerholm Raili
ja Jussila Asko.
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Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen kokouksen
päätökseksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kylien nopeusnäytöt
424/08.00.00/2020
Teknlk 16.06.2021 § 83
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2021 § 4 päättänyt, että
kyläyhdistyksillä ja kylätoimikunnilla on mahdollisuus hakea Kittilän
kunnalta nopeusnäyttötauluja kylän tiealueelle. Tekninen toimi on
pyytänyt kyläyhdistyksiltä ja -toimikunnilta hakemukset perusteluineen kylän nopeusnäyttötauluista. Hakemuksia on tullut määräaikaan mennessä 9 :ltä kylältä, Kuivasalmen kylän osalta on asiasta
tehty aloite ja se olisi kymmenes nopeusnäyttöä haluava kylä. Muut
halukkaat kylät ovat Hanhimaa, Tepasto, Pulju, Lompolo, Kiistala,
Rauhala, Kallo, Pakatti ja aikaisemmin päätetty Köngäs. Hanhimaa
hakee 3 nopeusnäyttöparia, muut kylät yhtä paria eli kahta näyttöä.
Taulujen sijoittamiseen tulee saada teitä hallinnoivan Ely-keskuksen
lupa. Luvan hakemiseen on perusteltua laatia suunnitelma näyttötaulujen sijoituksesta. Talousarvioon kustannuspaikalle 30105 (muu
toiminta) on varattu 25.000 €. Taulut tulevat maksamaan sijoitussuunnitelmineen ja asennettuna arviolta noin 65.000 €.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää 40.000 €:n lisärahoituksen nopeustauluille. Mikäli lisämääräraha hyväksytään, päättää lautakunta asentaa kaksi nopeusnäyttötaulua, yksi molempiin suuntiin, jokaiselle hakeneelle kylälle/ kylän osalle.
Päätös:
Lautakunta palautti asian yksimielisesti valmisteluun, jotta näyttötaulujen sijoituksesta laaditaan suunnitelma ja Ely-keskuksesta haetaan
tarvittavat luvat.
Valmistelussa huomioidaan myös Outi Marttilan esittämä
nopeusnäyttötaulu Rauduskylään. Esitys pöytäkirjan liitteenä.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 113
(Lisätietoja: Tiemestari p. 0400 862 532)
Kittilän kunta tekninen osasto on hakenyt Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta työlupaa kylien nopeunnäyttöihin 20.5.2022
Rambollin tekemän suunnitelmaraportin 6.5.2022 mukaisesti.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
on myöntänyt luvat 6.6.2022 liitteenä olevan lupapäätöksen
mukaisesti.
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Nopeusnäytöt on haettu siirrettäviksi, jotta Kittilän kunnan hakemus
on täyttänyt ELY-keskuksen suositukset (“Nopeusnäytöt kuntien
liikenneturvallisuustyössä”).
Päätöksessään ELY-keskus myönsi työkohteille luvat seuraavasti:
79 / 23 / 8900 – 23 / 10080 : Alakylä, Rovaniementie. Tievalaistus
valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 1500
ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.
79 / 31 / 0 – 31 / 2600 : Kittilän kirkonkylä, Valtatie. Tievalaistus
valtion. Nopeusrajoitus 40/50 km/h. Liikennemäärä noin 6800
ajoneuvoa vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.
79 / 41 / 139 – 41 / 1665 : Rauhala, Muoniontie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 740 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.
955 / 1 / 563 : Köngäs, Inarintie. Tievalaistus valtion. Nopeusrajoitus
60 km/h. Liikennemäärä noin 920 ajoneuvoa vuorokaudessa.
956 / 1 / 7330 – 3 / 413 : Köngäs, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 420-1600 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
956 / 1 / 900 – 1 / 3900 : Sirkka, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 40/60 km/h. Liikennemäärä noin 1600 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
956 / 4 / 12711 : Tepasto, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 60km/h. Liikennemäärä noin 420 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
9562 / 1 / 1276 : Tepasto, Ounasjoentie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 140 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
9391 / 3 / 6942 – 3 / 8956 : Kallo, Kallontie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 120 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Erikoiskuljetusreitti.
9552 / 5 / 3524 – 5 / 4436 : Kuivasalmi, Kiistalantie. Tievalaistus
valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 540 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
9552 / 6 / 8723 – 6 / 10087 : Kiistala, Kiistalantie. Tievalaistus
valtion. Nopeusrajoitus 60 km/h. Liikennemäärä noin 540 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
19874 / 1 / 949 – 1 / 2322 : Pakatti, Pakatintie. Tievalaistus valtion.
Nopeusrajoitus 50 km/h. Liikennemäärä noin 550 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Pulju, Lompolo, Hanhimaa ja Rauduskylä eivät täytä vaatimuksia
nopeusnäytöille. Syitä olivat seuraavat alueen nopeusrajoitus,
valaistus ja tiegeometria. Ramboll suunnitelmaraportti 6.5.2022
Tekninen johtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 83
§ 113

6/2022

36

16.06.2021
22.06.2022

Lautakunta päättää esittää hankittavaksi 8 kpl siirrettäviä
nopeusnäyttötauluja ELY-keskuksen päätöksen mukaisiin
sijainteihin. Lautakunta päättää kierrättää näyttötauluja seuraavasti:
 Alakylän nykyisiä näyttöjä hyödynnetään mm. kierrättämällä
Kallon kanssa.
 Pakatin uusi näyttö kierrätetään kirkonkylän 40km/h alueella.
 Kiistalan uusi näyttö kierrätetään Kuivasalmen kanssa.
 Könkään uusi näyttö kierrätetään Tepaston kanssa.
 Rauhalan uusi näyttö kierrätetään Sirkan koulun ja/tai Akanrovan
kohdalla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 20 Suunnitelmaraportti kylien nopeusnäyttötauluista
Liite 21 Kartta /Suunnitelmaraportti kylien nopeusnäyttötauluista
Liite 22 Lupapäätös kylien nopeusnäyttötauluille
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Akanrovan alueen asemakaavaehdotus, III-vaihe
450/10.02.03/2019
Teknlk 29.04.2021 § 71
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri p. 040 762 2917)
Levin Akanrovan asemakaavan III-vaiheen laajennusalueen pinta-ala on noin 49 ha. Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on
mahdollistaa uusien tonttien muodostaminen pientalojen ja lomarakentamisen tarpeisiin. Asemakaavan laajennuksella muodostetaan
erillispientalojen korttelit 1036,1038, 1047-1052 ja 1063-1067, joissa
on yhteensä 40 uutta tonttia sekä loma-asuntojen korttelit
1053-1062, joissa on yhteensä 20 uutta tonttia.
Valmistelu vaiheen kuuleminen järjestettiin 19.12.2019 – 20.1.2020.
Valmisteluvaiheessa saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, joihin kaavanlaatijan antamat vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä 1. Asemakaavaehdotus on tarkastettu saadun palautteen sekä
kesällä 2020 tehtyjen maastokäyntien pohjalta.
Useat Juolukkatie asukkaat yhteisessä mielipiteessään Juolukkatien
jatkosta esittävät, että uusien tonttien rakennustyömaiden liikenne
aiheuttaa suuria vaaratilanteita Juolukkatien jalankulkijoille ja valmistumisen jälkeenkin liikenne lisääntyy huomattavasti lisäten vaaratilanteita sekä jalankulkuyhteys Hillakadulle aiheuttaa suuren läpikulkuliikenteen. Lisäksi mielipiteessä vaaditaan selvitystä valmisteluvaiheen kuulemisen kuulutuksen jakelusta. Vastineessa todetaan että,
rakennusaikainen liikenteen ohimenevää ja on lyhytaikaista verrattuna talojen käyttöaikaan sekä valmistumisen jälkeen tapahtuva liikenteen lisääntyminen on pieni kokonaisuutta ajatellen. Jalankulkuyhteys Hillakadulle ei sinänsä aiheuta autojen läpikulkuliikennettä. Mikäli laitonta läpiajoa havaitaan, voidaan se estää esteillä. Valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset
ilmoitukset kunnassa julkaistaan sekä kuulutuksella paikkakunnalla
ilmestyvässä lehdessä. Lisäksi kuulutus on lähetetty kirjeenä kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille.
Saatu mielipide huomioidaan tiedottamalla kirjeitse asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta Juolukkatien varren kiinteistöille.
Kaavanlaatijan vastine ja asemakaavaehdotus aineistoineen toimitetaan mielipiteen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.
Toinen mielipide on asemakaava-alueen kiinteistön omistajalta, joka
esittää kolmannen tontin lisäämistään omistamalleen kiinteistölle.
Vastauksena todetaan, että tasapuolisuuden perusteella ko. kiinteistölle osoitetaan vain kaksi tonttia, koska alueen muut maanomistajat, joille on tullut enemmän kuin yksi tontti, joutuvat luovuttamaan
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osan alueesta yleisiksi alueiksi. Jos ko. kiinteistölle lisätään kolmas
tontti, niin sille ei muodostu yleisiä alueita.
Maanomistajien, joiden rakennusoikeus asemakaavalla kasvaa,
kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b§) mukainen
maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.
Päivitetty kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä tiivistelmä viranomaisten lausunnoista ja muistutuksesta kaavanlaatijan vastineilla ovat liitteenä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että Akanrovan asemakaavan III-vaiheen asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville, kun kunnan ja maanomistajien väliset maankäyttösopimukset on allekirjoitettu.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 22.06.2022 § 114
Alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimuksista. Neuvotteluiden aikana alueen isoimman yksityisen maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen ja useampi pienempi maanomistaja ilmoitti, että he eivät tarvitse lisärakennusoikeutta eivätkä
tee maankäyttösopimusta. Sopimukseton alue sijoittuu keskelle asemakaava-aluetta ja sen pois jäännin asemakaavan aluerajausta on
kaavataloudellisista syistä muutettava.
Asemakaava-alueesta on irrotettavissa omaksi alueeksi Juolukkatien jatkolla olevat korttelit 1036 ja 1037, niiden ympäröimät virkistysja retkeilyalueet sekä ulkoilureitti siltä osalta missä sitä joudutaan
siirtämään. Tämä alue on kokonaisuudessaan kunnan omistama ja
tukeutuu olemassa olevaan katu-, vesi- ja viemäriverkostoon. Muilta
osin asemakaavan laadinta on syytä keskeyttää tässä vaiheessa.
Maanomistajilta, jotka eivät ole halunneet tehdä maankäyttösopimusta peritään kaavoituksen käynnistämissopimuksen mukaisesti
kaavoituskustannukset yleiskustannuksineen. Niiden maanomistajien, jotka ovat olleet halukkaita tekemään maankäyttösopimuksen,
käynnistämissopimuksen mukaiset vakuudet palautetaan.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että Akanrovan asemakaavan III-vaiheen aluerajausta muutetaan niin, että asemakaava-alueeseen kuuluu Joulukkatien jatkolta korttelit 1036 ja 1037 sekä niitä ympäröivät
retkeily- ja ulkoilualueet, tältä osin asemakaavaehdotus päivitetään
ja laitetaan nähtäville. Muulta alueelta asemakaavan laadinta keskeytettään.
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Nuottijärven kohteen käyttö
267/10.03.02/2022
Teknlk 22.06.2022 § 115
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Kittilän kunnan omistuksessa on Nuottijärven rannassa Kätkänpirtti
kiinteistöön kuuluva, pinta-alaltaan noin 1,21 ha:n suuruinen ns.
Nuottijärven palsta. Nuottijärven palstalla sijaitsee kaksikerroksinen
riihirakennus ja rantasauna sekä puuliiteri ja ulko-wc. Nuottijärven
kiinteistö on erämaakohde ilman tieyhteyttä eikä kohteessa ole sähköä eikä muitakaan mukavuuksia. Talous- ja käyttövesi on otettu
Nuottijärvestä.
Nuottijärven palsta rajoittuu Nuottijärveen ja alue on osoitettu Levin
ympäristön osayleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1).
Kohteeseen on lähimmältä metsätieltä noin 1 km:n patikointimatka.
Nuottijärven kohde sijaitsee etäällä rakennetusta miljööstä ja soveltuu siten erinomaisen hyvin kunnan henkilökunnan yleiseen virkistys- ja retkeilykäyttöön.
Henkilökunnalla olisi mahdollisuus vuokrata kohdetta ajalla
1.3.-31.10. Käytöstä perittäisiin vuokraa 10 e/vrk, jolla katetaan kiinteistön ylläpitokuluja. Vuokrausehdot henkilökunnalle oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
päättää ottaa Nuottijärven kiinteistön Kittilän kunnan henkilökunnan
virkistäytymiskäyttöön oheismateriaalin mukaisin ehdoin.
Päätös:
Raili Fagerholm esitti että, virkistyskäyttö kohdistetaan myös
luottamushenkilöden käyttöön samoilla ehdoilla.
Pirkko Jauhojärvi ja Asko Jussila kannattivat.
Teknisen johtajan esitys Raili Fagerholmin esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite leikkipuistosta Levijärven alueelle
171/10.03.01/2020
Teknlk 22.06.2022 § 116
Tarja Blomqvist on tehnyt 26.5.2020 aloitteen leikkipuistosta Levijärven alueelle.
"Levillä Sirkan kylässä Järvirovantien alussa on isohko parkkipaikka,
joka on talvisin hiihtoväen autojen parkkipaikkana. Kesäaikana parkkipaikka on tyhjä, käyttämätön.
Levijärven alueella/Järvirovantien varrella ei ole lapsille minkäänlaista leikkipaikkaa. Voisiko tälle parkkialueelle saada leikki-ikäisille sopivia välineitä, jotka talven tullen on helppo siirtää pois."
Ehdotettu leikkipuiston paikka on asemakaavassa lähivirkistysalueelle rakennettu pieni pysäköintialue, jota käytetään talvisin hiihtäjien lähtöpaikkana. Levijärven asemakaava-alue on pelkästään lomarakentamiseen tarkoitettu alue. Leikkipaikka vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja vuosittaiset tarkistukset. Sirkan koulun piha-alueella on
yleinen monipuolinen leikkipaikka.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijälle, että esitetty paikka ei sovellut leikkipaikaksi ja lisäksi se sijaitsee lähellä Sirkan koulun leikkipaikkaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
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Kuntalaisaloite Sirkkajärventien tievalaistuksesta
388/10.03.01/2020
Teknlk 22.06.2022 § 117
Sirkkajärventien varrella olevat asukkaat ovat aloitteessaan
17.11.2020 huolissaan tievalaistuksen puuttumisesta. Aloitteen mukaan tiellä kulkee paljon pieniä koululaisia jotka tuntevat pelkoa kulkea pimeällä tiellä. Lisäksi kyseisestä tiestä on tullut erittäin suosittu
lenkkeilijöiden sekä koirien ulkoiluttajien kesken.
Oheismateriaalina aloite.
Katu nimeltään Sirkkajärventie sijaitsee Sirkanrannassa Sirkkajärven
eteläpuolella. Alueella olevat kadut, Harjutie ja Komikuusentie, ovat
myös ilman katuvalaistusta.
Sirkkajärventien varrella ei saadun tiedon mukaan asu enää koululaisia. Sirkkajärven pohjoispuolta on käytetty talvisaikaan revontulien
katseluun ilmeisesti sen valottomuuden ja avaruuden johdosta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen laatijalle, että alueen katuvalot otetaan harkintaan
alueen katujen peruskorjauksen yhteydessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
94 - 98, 102, 103, 106 - 112, 114 - 117
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
99, 100, 101, 104, 105, 113
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,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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/ Tekninen lautakunta
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

