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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ti 27.6.2017 klo 17.00–18.30  
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Heikki Pöyskö ” 
 Aki Jauhojärvi varajäsen (Katja Muotkan tilalla) 
 Ulla-Maija Kangosjärvi ” (Jukka Korhosen tilalla) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ”                ” 
 Lasse Peltonen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Katri Rantakokko hallintojohtaja 
 Elli Rauhala  pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa Jukka Korhonen ja Katja Muotka 
 
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus todettiin (178  §) 
 
Asiat 178–191 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Elli Rauhala 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 3.7.2017, kunnantalo 
 
 
 
 
 Minna Back-Tolonen  Aki Jauhojärvi 
 
 
Pöytäkirja on ollut ti 4.7.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä 
 
 
 
 
 Elli Rauhala 
 pöytäkirjanpitäjä 
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178 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on halli-
tuksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 

Hallitus päätti 9.1.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti nel-
jäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan kool-
le kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen  
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimitetaan myös 
hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa edustettuna 
olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkastuslautakun-
nan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkai-
semisesta Internet-sivuilla. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan  
sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Mahdollisuuksien mukaan  
esityslista toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta ja julkaistaan 
kunnan kotisivuilla. Kutsu ja esityslista voidaan toimittaa sähköisesti. 

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse 16.6. ja esityslista toimitetaan 
21.6.  

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Elli Rauhala 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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179 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja 
nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen.  

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Aki Jauhojärven. 
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180 § 
Kunnanhallituksen kokoukset 
 

Hallitus päätti 9.1.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti  
kuukausittain neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Tällä 
järjestelyllä varattiin riittävästi aikaa valmisteluun ja täytäntöönpanoon.  

Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seit-
semän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa 
lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos 
kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen vara-
jäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille 
sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta 
kunnan verkkosivuilla. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan sähköise-
nä, ellei vastaanottaja toisin halua. Esityslista julkaistaan kunnan kotisivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 90 §:n mukaan toimielin päättää itse 
kokouksen ajan ja paikan sekä koollekutsumistavan.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. 

Kunnanhallitus päättää, että kokous kutsutaan koolle kutsulla, joka lähete-
tään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa 
voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous kool-
le puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se toimitetaan 
myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastus-
lautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslis-
tan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan 
sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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181 § 
Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävänpito 
   

Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan 
tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset välineet ja yhtey-
det sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätök-
siä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen  
kokousta. 
 
Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimus-
ohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä ja hallintosään-
nön 90 §:ssä tarkemmin säädetään.  
 
Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, 
jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää, että kokouksesta laadittu, tarkastettu pöytäkirja  
pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastuspäivää  
seuraavasta arkipäivästä alkaen. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  

 
 

 
  

  



Muonion kunta   Esityslista/  11/2017 251  
Kunnanhallitus   pöytäkirja 
 
    27.6.2017 
 
 
 
182 § 
Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 
 

Tarkastuslautakuntaa ja johtokuntia lukuun ottamatta kunnanhallitus voi 
määrätä toimielimeen edustajansa, jolla on toimielimen kokouksessa läs-
näolo- ja puheoikeus. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen vara-
jäsen tai kunnanjohtaja. (Hallintolain 94. §) 
 
Vaalilain 13 ja 16 §:ien mukaan edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakun-
taan, vaalilautakuntaan eikä vaalitoimikuntaan. 
 
Hallituksen jäsenistä Petteri Hirsikangas on valittu sosiaalilautakunnan  
varapuheenjohtajaksi, Jukka Korhonen on valittu elinkeinolautakunnan  
puheenjohtajaksi ja Heikki Pöyskö jäseneksi, Sakari Silén sosiaalilauta-
kunnan puheenjohtajaksi ja elinkeinolautakunnan varajäseneksi, Katja  
Muotka teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi, elinkeino- ja sivistys-
lautakunnan varajäseneksi. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa lautakuntiin seuraa-
vasti: 
- elinkeinolautakuntaan Minna Back-Tolosen 
- maaseutulautakuntaan Sakari Silénin 
- sivistyslautakuntaan Heikki Pöyskön 
- sosiaalilautakuntaan Katja Muotkan 
- tekninen lautakuntaan Jukka Korhosen 

 
Henkilökohtainen varajäsen toimii varaedustajana. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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183 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Kunnanvaltuusto valitsi 6.3.2017 kunnanjohtajan. Päätöksestä on toimi-
tettu hallinto-oikeudelle valitus. Kunnanjohtajaksi valittu Lasse Peltonen 
hoitaa avointa virkaa.  

Kunnanvaltuusto päätti 20.3.2017 kunnanvaltuuston kokouksista, äänes-
tysaluejaosta, merkitsi aloitteet tiedoksi, täydensi teknisen lautakunnan, 
nimesi edustajan jätehuollon kuntayhtymään, täydensi lukion johtokunnan, 
antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädän-
nöksi sekä keskuskeittiön siirtämisestä tehtyyn valitukseen, myönsi määrä-
rahan Kuntamaisema-palveluun, kiinteistöveroselvitykseen, taloushallinnon 
siirtämiseen SaaS-palveluun, ympäristötöihin ja työllistämiseen sekä rekry-
tointiin.  

Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017 perusterveydenhuollon järjestämisestä, 
merkitsi kunnallisvaalituloksen tiedoksi, hyväksyi uuden hallintosäännön ja 
vuoden 2016 tilinpäätöksen ja käsitteli arviointikertomuksen. Enontekiön 
kunnanvaltuusto on 30.5. tehnyt samansisältöisen päätöksensä peruster-
veydenhuollon järjestämisestä. 

Kokouksen pöytäkirja pidettiin 5.6. nähtävänä ja valitusaika päättyy 5.7. 

Kunnanvaltuusto valitsi 15.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi luottamus-
henkilöt kunnan toimielimiin sekä kuntien yhteisiin ja valtion paikallishallin-
non toimielimiin, päätti kokousajankohdistaan, kokoustensa koollekutsu-
mismenettelystä ja pöytäkirjan nähtävänä pidosta sekä kunnan ilmoitus-
menettelystä. Lukion johtokunnan valinta on merkitty virheellisesti. 

Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 27.6. ja valitusaika päättyy 27.7. 

Lainsäädäntö 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä 
perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. 

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  
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Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa  
valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko pää-
tös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus toteaa että: 
- valtuuston 6.3. päätöksestä, kunnanjohtajan valinnasta on tehty valitus,  
- valtuuston 20.3. kokouksen päätökset ovat laillisia ja ne voidaan panna 

täytäntöön 
- valtuuston 29.5. kokouksen päätökset ovat laillisia ja ne voidaan panna 

täytäntöön valitusajan päätyttyä 
- valtuuston 15.6. kokouksen päätökset ovat laillisia ja ne voidaan panna 

täytäntöön – Valtuusto valitsee maaseutulautakunnan seuraavassa ko-
kouksessaan. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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184 § 
Poikkeamislupahakemus 
Dnro 117/13.6.2017 

   TeliaSonera Oyj hakee lupaa poiketa asemakaavasta rakentamalla matka-
viestitukiaseman Oloksen asemakaavan VU–alueelle (virkistys- ja urheilu-
alue). Poikkeamishakemus käsittää 8,5 m2 telerakennuksen ja 42 m kor-
kean putkipylvään sekä huoltoyhteyden rakentamisen OLOS–tilasta (498–
893–101–1) vuokrattavalle n. 500 m2 määräalalle.  

Hakija toteaa hankkeen olevan tarpeellinen, jotta uusien matkaviestiverk-
kojen palvelut saadaan alueen kiinteistöjen sisätiloihin. Teleliikenne siirtyy 
yhä enenevässä määrin langattomaan verkkoon, jolloin tukiasemien tiheyt-
tä on lisättävä. Hakijan mukaan hanke ei vaaranna asemakaavassa oleva 
VU-alueen käyttöä eikä se ole ristiriidassa alueen, ympäristön, luonnon, 
naapureiden eikä alueen muun kehittämisen kanssa.  

Rakentamisen vaikutusten merkittävyydestä hakija toteaa, että laki ja ase-
tus tietoyhteiskuntakaaresta on ollut voimassa 1.1.2015 alkaen. Se ohjaa 
mm. tukiasemapaikkojen hankintaa ja rakentamista. Laissa todetaan tele-
viestinnän olevan elintärkeä tämän päivän yhteiskunnassa ja tämän joh-
dosta tietoyhteiskuntakaaressa on määritelty eri osapuolten tehtävät, vel-
voitteet ja myötävaikutukset.  

 Teknisen osaston selvitys 

Hanke vaatii poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 58 §:stä, 
jossa määrätään, että rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. 
Matkaviestitukiaseman sijoittuminen urheilu- ja virkistyspalvelualueelle 
vaatii poikkeamisen asemakaavan käyttötarkoituksesta.  

Kunta on kuullut maston lähivyöhykkeen asukkaat ja kuuleminen on jul-
kaistu Lapin Kansassa. Kaksi naapuria on tehnyt hakemuksesta muistu-
tukset. Niissä on arvioitu tukiaseman tarpeellisuutta, palvelualuetta, sovel-
tuvuutta rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä kauneuden ja  
sopusuhtaisuuden vaatimusten täyttymistä sekä sijoittumista asemakaavan 
VU–alueelle. Muistutuksissa on todettu langattoman tekniikan ja putkimas-
tojen aiheuttavan ympäristölle moninaisempia oireita. Hakija on laatinut 
muistutuksiin vastineet. 

Hanke sijoittuu kunnanvaltuuston 12.11.2001 hyväksymän kunnan osa-
aluejaon mukaiselle osa-alueelle 1, Keskustaajama. Alueella on 2014  
voimaan tullut Olos–Särkijärvi–Toras-Sieppi osayleiskaava sekä 1988  
hyväksytty Oloksen asemakaava, joka on alueella ensisijainen rakentamis-
ta ohjaava kaava.   

Teknisen osaston päällikkö on antanut 8.6.2017 lausunnon hakemukseen 
ja puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä.  
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Teknisen osaston päällikkö toteaa, että sähköinen viestintä kehittyy nope-
asti eikä vanhoissa asemakaavoissa ole pystytty huomioimaan nykyistä 
viestinnän tarvetta. Vanhoissa asemakaavoissa ei useinkaan ole osoitettu 
alueita tarvittaville tukiasemille, joten käytännössä mastojen sijoitus-
paikoiksi jäävät viher-, puisto-, yms. alueet. Tämän vuoksi erillislaitteen  
rakennushankkeessa on tarkoituksenmukaista soveltaa maankäyttö- ja  
rakennuslain poikkeamismenettelyä. Hanketta ei kuitenkaan tule rinnastaa 
asuinrakentamiseen yhdenvertaisuutta huomioitaessa. 

Rakennettavaksi esitetty masto sijoitetaan puuston keskelle, jolloin puus-
ton yläpuolelle jää näkyviin maston huippu. Puuston keskelle sijoittuessaan 
mastosta näkyy vain putken yläpuolinen osa rahoitetulla alueella. Tuki-
aseman vaikutus virkistys- ja urheilualueeseen on pistemäinen ja verratta-
vissa puistovalaisimiin, sähköjakelukaappeihin ja poistomuuntamoihin eikä 
sen toteutuminen vaikuta alueen käyttöön. Mastorakenteiden ulkonäköä, 
väritystä ja yksityiskohtia voidaan lupaehdoissa määritellä tarvittaessa 
erikseen. Maston visuaalista näkyvyyttä on havainnollistettu hakemusasia-
kirjoissa. Teknisen osaston päällikön mukaan hanke on paikalle soveltuva 
ja täyttää riittävässä määrin sille asetettavat maisemaan soveltumista ja 
sopusuhtaisuutta koskevat vaatimukset. 

Vaikutuksesta luonnonympäristöön todetaan, että Madeojankuusikon leh-
tojensuojelualue sijaitsee n. 600 m itään suunnitellusta matkaviestituki-
asemasta. Alue on perustettu Suomessa harvinaisen, rehevän lehtoluon-
non ja siihen liittyvien muiden luontotyyppien sekä niille ominaisten kasvi- 
ja eläinlajien säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimusta varten ja luonnon-
harrastuksen edistämiseksi (luonnonsuojelulaki 71/23, erityiset suojelu-
alueet, lehtojensuojelualueet). Teknisen osaston päällikkö toteaa, että 
matkaviestiasema ei uhkaa Madeojankuusikon lehtojensuojelualuetta, joka 
on suojeltu asetuksella lehtojensuojelualueesta 503/1992. 

Hakija on toimittanut maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 64 §:n 
edellyttämät selvitykset poikkeamiseen. Lisäksi hakija on liittänyt hake-
mukseen hanketta ja sen vaikutuksia selvittävää sekä havainnollistavaa 
materiaalia.  

MRL 5 § edellyttää maankäytön suunnittelun tavoitteeksi terveellisen ja 
turvallisen elinympäristön luomisen. Samassa yhteydessä laki edellyttää 
palvelujen saatavuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmista-
mista. Kunnan tehtävänä on järjestää ja tuottaa palveluita asukkaille sekä 
mahdollistaa ja edistää yhteiskunnan kehitystä. Hankkeen tavoitteena on 
tarjota alueen asukkaille kattavia ja toimivia matkaviestipalveluita. Toive 
palveluiden kehittämisestä on tullut osittain alueen asukkaiden palautteena 
ja osin hakijan oman verkkosuunnittelun perusteella.  
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Hakemuksessa esitetty perustelu matkaviestintukiaseman sijoittamisen 
tarpeellisuudella sellaiselle alueelle, jossa matkaviestinpalvelut vaativat  
parantamista, voidaan pitää MRL:n 171 §:n edellyttämänä erityisenä syynä 
poiketa asemakaavasta. Vaikka haetulle rakentamiselle ei ole osoitettu  
varausta Oloksen asemakaavassa, voidaan matkaviestintukiaseman ja sii-
hen liittyvän laitetilan sijoittamista VU-alueelle perusteltuna tässä tapauk-
sessa ja asemakaavasta poikkeamista vähäisenä, ettei hankkeen voida 
katsoa aiheuttavan haittaa MRL 171 §:ssä mainituille seikoille.  

Teknisen osaston päällikön mukaan poikkeamisluvan ehtona tieyhteys  
tukiasemalle tulee järjestää niin, ettei telerakennus tai maston perusta näy 
Oloksentielle. Tieyhteys tulee tehdä niin kapeana kuin mahdollista. Hank-
keen kannalta vain välttämättömät puut saa kaataa. Telerakennuksen  
katon tulee olla huopaa ja seinien puuta. Mastorakenteen ja telerakennuk-
sen tulee soveltua väritykseltään ympäristöön. 

 Lainsäädäntö ja kunnan säännöt 

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa vai-
keuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia 
ympäristö- tai muita vaikutuksia. (Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 171 §) 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisen ratkaisee kunta. Hallin-
tosäännön mukaan rakennusjärjestyksestä poikkeamisen ratkaisee kun-
nanhallitus. 

Hankkeen sijainnin osoittava kartta ja muu materiaali toimitetaan esityslis-
tan ohessa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus myöntää poikkeamisluvan. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaa-
voitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Se ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen  
eikä aiheuta muutoin merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamiselle.  

Poikkeamisluvan ehtoihin kirjataan, että tieyhteys tukiasemalle tulee järjes-
tää niin, ettei telerakennus tai maston perusta näy Oloksentielle. Tieyhteys 
tulee tehdä niin kapeana kuin mahdollista. Hankkeen kannalta vain välttä-
mättömät puut saa kaataa. Telerakennuksen katon tulee olla huopaa ja 
seinien puuta. Mastorakenteen ja telerakennuksen tulee soveltua värityk-
seltään ympäristöön. 

Päätös annetaan 6.7. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen (yhteenveto liitteenä nro 23). 
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185 § 
Poikkeamislupahakemus 
Dnro 123/20.6.2017 

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa tilalla 498–401–13–29 Mäntylä 
maankäyttö ja rakennuslain 58.1 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa vastoin 
asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Kiinteistö on merkitty keskustan ase-
makaavassa YL-alueeksi (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). 
Poikkeamislupaa haetaan asuinpientalon rakentamiseksi. Kaavamuutos 
rakennuspaikan (korttelit 117 ja 118) käyttötarkoituksen muuttamisesta  
AP-alueeksi (asuinpientalojen korttelialue) on käynnissä, josta kaavaluon-
nos on ollut nähtävillä 23.6.2016–5.8.2016.  
 
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee keskustan asema-
kaavan YL-alueella korttelissa 118 tontilla 1. Tontti on kooltaan 1355 m2 ja 
siinä on rakennusoikeutta 407 m2 (e=0,30). 
 
Hakija on kuullut naapurit, yksi naapureista on jättänyt hankkeesta huo-
mautuksen, jossa toivoo näkösuojan rakentamista / jättämistä kiinteistöjen 
väliin. 
  
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  
Poikkeamisella ei osoiteta lisää rakennuspaikkoja tai -oikeutta, vaan sillä 
mahdollistetaan ympäröivän käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen 
ennen kuin kaavamuutos on lainvoimainen. Poikkeamisella osoitetaan  
rakennuspaikka, kuten kaavamuutosluonnoksessa on esitetty.  
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamin ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
 

Ehdotus   kunnanjohtaja 
Hallitus päättää että kiinteistöllä 498–401–13–29 sallitaan poikkeaminen 
MRL 58.1 §:stä niin, että YL-alueelle voidaan rakentaa asuinpientalo.  
Rakentamisessa tulee noudattaa kaavamääräyksiä, jotka määräävät muun 
muassa jätettävän puuston määrää. 
 
Päätös annetaan 6.7. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien 
 

Päätös   Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen (yhteenveto liitteenä nro 24).
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186 § 
Poikkeamislupahakemus  
Dnro 124/20.6.2017 

Kiinteistön omistajat hakevat lupaa poiketa tilalla 498–403–1–14 Terva-
hauta maankäyttö ja rakennuslain 72.1 §:stä; meren tai vesistön ranta- 
alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityi-
sesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena, sekä kunnan rakennusjärjestyksen kohdasta 
5.1. Poikkeamislupaa haetaan enintään 220 m2 asuinrakennuksen ja 25 m2 
saunan rakentamiseen. ELY-keskus on myöntänyt poikkeamisluvan 
20.5.2013 lomarakennuksen 150 m2, varastorakennuksen 30 m2 ja sauna-
rakennuksen 20 m2 rakentamiseksi. Lomarakennukselle ei ole haettu  
rakennuslupaa poikkeamisluvan voimassaoloaikana. 
 
Hanke sijoittuu Nulusjärven rantaan Pissiniemeen N:7547723, E:357392. 
 
Poikkeamishakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Tunturi-Lapin maakun-
takaavassa M-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue).  
 
Hakija on kuullut naapurit. 
 
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä. 
Poikkeamislupahakemus sijoittuu Nulusniemeen, jossa on 9 asuinraken-
nusta, yksi myönnetty poikkeamislupa asuinrakennukselle, sekä tämän  
hakemuksen lisäksi toinen poikkeamislupa vireillä asuinrakennukselle. 
Alue katsotaan olevan kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittävää rakenta-
mispainetta.  
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
 

Ehdotus   kunnanjohtaja 
Hallitus päättää että kiinteistöllä 498–403–1–14 sallitaan poikkeaminen 
MRL 72.1 §:stä niin, että rantavyöhykkeelle voidaan rakentaa kerrosalal-
taan korkeintaan 220 m2:n suuruinen asuinrakennus, sekä kunnan raken-
nusjärjestyksestä poiketen 25 m2:n suuruisen saunarakennuksen rakenta-
miseksi alle 30 metrin päähän rantaviivasta. 
 
Päätös annetaan 6.7. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

 
Päätös Katri Rantakokko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 

ajaksi. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen (yhteenveto liitteenä nro 25).
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187 § 
Poikkeamislupahakemus  
Dnro 125/21.6.2017 

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa tilalla 498–403–15–18 maan-
käyttö ja rakennuslain 72.1 §:stä; meren tai vesistön ranta-alueeseen kuu-
luvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa 
tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen  
perusteena. Poikkeamislupaa haetaan 133 m2 asuinrakennuksen, 90 m2 
autotalli/varaston ja 27 m2 saunan rakentamiseen rantavyöhykkeelle. 
 
Hanke sijoittuu Alaisen Utkujärven rantaan N: 7548183, E: 356618. 
 
Poikkeamishakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Tunturi-Lapin maakun-
takaavassa M-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alue on rajattu 
ma-alueeksi (kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä 
alue / kohde). Rajauksella tarkoitetaan Ylimuonion kylää, joka kuuluu val-
takunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 
 
Kunta on kuullut naapurit. 
 
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  
Poikkeamislupahakemus sijoittuu Nulusniemeen, jossa on 9 asuinraken-
nusta, yksi myönnetty poikkeamislupa asuinrakennukselle, sekä tämän  
hakemuksen lisäksi toinen poikkeamislupa vireillä asuinrakennukselle. 
Alue katsotaan olevan kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittävää rakenta-
mispainetta. 
 
Koska hakemuksen mukaiset rakennukset sijoittuvat valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun ympäristöön, edellytetään alueelle sijoittuvilta 
uudisrakennuksilta perinteisissä maaseuturakennuksissa esiintyviä yleisiä 
piirteitä, kuten säännönmukaista muotoilua, yksinkertaista runkoa ja katto-
muotoa. Lisäksi rakennukset tulee sijoittaa niin, että vältetään rakentami-
sen sijoittamista avoimelle peltoalueelle. Sauna voidaan sijoittaa asema-
piirroksen mukaisesti metsäsaarekkeeseen rannan läheisyyteen. 
 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-
suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 
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Ehdotus   kunnanjohtaja  
Hallitus päättää että kiinteistöllä 498–403–15–18 sallitaan poikkeaminen 
MRL 72.1 §:stä niin, että rantavyöhykkeelle voidaan rakentaa kerrosalal-
taan 133 m2:n suuruinen asuinrakennus ja kerrosalaltaan 90 m2:n suurui-
nen autotalli/varasto ja kerrosalaltaan 27 m2:n suuruinen sauna-rakennus. 
Rakennusten sijoittelussa ja ulkonäössä tulee huomioida alueen erityis-
piirteet. 

 
Päätös annetaan 6.7. julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta 
antopäivästä lukien. 

Päätös   Hannaleena Huhtamäki ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsit-
telyn ajaksi. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen (yhteenveto liitteenä nro 26).
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188 § 
Henkilöstöasia (ei julkinen)  
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189 § 
Muut asiat 
Sakokaivojen tyhjentäminen 
 

Tekninen lautakunta päätti 14.6.2017 valita kirkonkylän sakokaivojen tyh-
jennys- ja kuljetusurakoitsijaksi Jätehuolto K. Malilan ajalle 15.6.2017–
31.5.2020. Puheenjohtaja on käyttänyt lautakunnan päätökseen otto-
oikeuttaan. 
 
Päätöksen ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi tehdä hallitus kokouk-
sessaan, puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Käsiteltäväksi otetussa asiassa 
voidaan 
- tehdä uusi päätös 
- aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa 
- asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ottaa asian tässä kokouksessa käsiteltäväkseen ja muuttaa 
lautakunnan päätöstä sopimuksen voimassaolon osalta siten, että sopimus 
on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka. 

 Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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190 § 
Muut asiat 
 

Kunnanjohtaja selosti Damicon tekemää keittiöverkkoselvitystä ja ilmoitti 
huolensa koulukuljetusten kustannusten noususta ja keskustelusta naapu-
rikuntien kunnanjohtajien kanssa mahdollisuudesta mm. työsuojelupäälli-
kön, hyvinvointikoordinaattorin ja kt-yhteyshenkilön tehtävien hoitamiseen 
yhteisesti.  
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191 § 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus on liitteenä nro 27. 

 



 
 
 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

Kokouspäivämäärä Liite 

 
27.6.2017  27 

 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, kos-

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 178–179, 183, 190–191 
   

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 81 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  180–182, 188–189 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
  

  
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  180–182, 188–189 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
  

 
Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

184–187 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika     päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä se-

kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan al-

kamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 

 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallin-

tolain 12.§:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 

(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  

 


