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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
28.5.2019 alkaen.
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§ 69
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 70
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hannele Simonen ja varalle
Reetta Junttila.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.05.2019.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 28.05.2019 ja
Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten
antamispäiväksi määrätään 31.05.2019 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten
tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Hannele Simonen ja varalle Merja
Mäntyniemi.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 71
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto ja taloustilanne
- hajajätevesiasetus
- vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan
lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 72
Ilmoitusasiat
Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun
tuloksista vuodelta 2018, Tervola.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Vapo Oy:n ja Simon Turvejaloste Oy:n
turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Ranua, Rovaniemi,
Tervola, Kolari.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Napapiirin
Residuum Oy:n poikkeuslupahakemusta saada loppusijoittaa yli 10 prosenttia
orgaanista ainesta sisältävää jätettä Kuusiselän kaatopaikalle. Korkein hallinto-oikeus
on hylännyt Napapiirin Residuum Oy:n valituksen Rovaniemi.
Lapin aluehallintoviraston lupa Lohijokitiimi ry:lle poiketa kiellosta siirtää kaloja
Kemijokisuun merialueelta Kemi- ja Ounasjoen pääuomaan sekä pääuomaan laskeviin
sivujokiin, Tervola, Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös St1 Oy:n ilmoituksesta
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-409-22-69,
698-409-22-186 ja 698-895-2-6 (os. Sodankyläntie 715, Napapiiri), Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen täydennys päätökseen, jolla
Mawson Oy:lle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä.
Täydennys koskee muutoksia inventoijissa ja näytteenottajissa, Rovaniemi, Ylitornio.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Turveruukki Oy:n hakemuksesta
Karsikkosuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistamiseksi, Ranua.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Keski-Kemijoen kalastusalueen
oikaisuvaatimuksesta, joka koskee keski-Lapin Voima Oy:lle Näskä- ja Paattinkijärven
säännöstelystä määrätyn kalatalousmaksun käyttösuunnitelmaa vuosille 2016-2020,
Ranua ja Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta
Teurajärven keskivedenpinnan nostamiseksi ja vesilain mukaisen luvan nro 70/73/II
rauettamiseksi, Kolari.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kemijoki Oy:n hakemuksesta, joka
koskee Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 7 mukaista
suunnitelmaa sekä suojapenkereen 2 vesitalouslupaa ja valmistelulupaa, Rovaniemi.
Pöyry Finland Oy:n raportti Varessuon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018,
Ranua.
Oy Teboil Ab:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman (Teboil Kolari, Jokijalantie 1)
rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta on rekisteröity
7.5.2019. Kolari
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös, jolla on myönnetty jatkoaikaa Mawson
Oy:n malminetsintäluvalle nimeltä “Korkiakoivikko” (lupatunnus ML2012:0168),
Rovaniemi.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös: Muonion paliskunnan, Destination Lapland Oy:n,
Jounin kauppa Oy:n, Ylläksen matkailuyhdistys ry:n, Ylläksen ystävät ry:n ja
Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n sekä Vesiluonnon puolesta ry:n ja Oy Pro-Hydro Ab:n
valituksesta ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoitusasiasta, Hannukainen Mining
Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 73
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, 16.4 - 15.5.2019, 24-33 §
Toimistoinsinööri Hannu Kangas, 16.4.- 15.5.2019, 42-66 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 16.4.- 15.5.2019, 25-38 §
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 16.4 - 15.5.2019, 18-28 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 16.4. - 15.5.2019, 12-23 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 16.4 - 15.5.2019, 9-15 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala 16.4. - 15.5.2019, 4 - 9 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 16.4. - 15.5.2019 1-2 §
Ylitornion kunnan päätökset 16.4. - 15.5.2019, 14 - 15 § ja 2 §
Ympäristöpäällikkö
Muu päätös:
§ 9 Vakuuden palauttamispäätös, Tervo Eetu, maa-aineslupapäätös, Perunkajärvi,
10.05.2019
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 12 Maa-aineslupa Napapiirin Kehitys Oy Karvolanvaara, Rovaniemi, 10.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö, Heikki Luiro
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-
ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin
lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristötarkastajan 9
§ päätökseen.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön ja puheenjohtajan
esityksen mukaisesti.
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§ 74
Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1-4 2019
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite, Osavuosikatsaus
2 Liite, Talousraportti osavuosikatsaukseen
KUVAUS:
Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Huhtikuun kirjanpito valmistui 16.5.2019. Tasaisen toteuman mukaan
toteumaprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 33,33 %. Ympäristölautakunnan
käyttöprosentti on huhtikuun jälkeen 34,79 %.
Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.4.2019 ja esittää sen
edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
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§ 75
Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2020
ROIDno-2019-1543
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite, Talousarviokortti , YMLA alustava
Rovaniemen kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.4.2019 hyväksynyt talousarvion
laadintaohjeen vuodelle 2020. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 378,6 M€.
Päätöksen mukaan toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 17.6.2019
mennessä.
Ympäristölautakunta hoitaa hallintosäännöllä osoitetut kaupungin
rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset
viranomaistehtävät. Lautakunta hoitaa myös seudullisesti kuntien välisten
yhteistyösopimuksien mukaisesti ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun
tehtävät Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin kunnissa ja vuoden 2019 alusta
ympäristönsuojelun Tervolan kunnassa. Lisäksi lautakunta hoitaa Ylitornion kunnan
rakennusvalvonnan sekä sillä on osaa rakennusvalvontaa koskeva yhteistyösopimus
Ranuan kunnan kanssa. Pelastuspalvelut ostetaan Lapin Liitolta.
Ympäristölautakunnan määräraha vuonna 2019 on 6,47 M€. Kaupunginhallitus päätti
vuoden 2020 talousarvion laadinnan perustaksi ympäristölautakunnalle raamiksi 6,05
M€. Vähennystä vuoteen 2019 on 418 698 €.
Ympäristölautakunnan talousarvion 2020 valmistelu perustuu seuraaviin kohtiin:
Merkittävimmät kustannuskasvun tekijät:
- Pelastuslaitoksen maksuosuus TA2019 on 4 831 764 €. Arvio vuoden 2020
maksuosuudesta on 4 950 591 €. Maksuosuuden kasvu on 118 827 €.
Pelastuslaitoksen maksuosuuksista päättää Lapin Liitto.
- Ympäristövalvonnan henkilöstökulut TA2019 ovat 2 360 639€. Arvio vuoden 2020
henkilöstökuluista on 2 427 115 €. Henkilöstökulujen kasvu on 76 476 €. Kasvu johtuu
teknisten uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, palkkojen yleiskorotuksista ja
täysien lomarahojen maksusta vuonna 2020.
- Ympäristövalvonnan väistötiloista koituva vuokranlisäys on 50 000 € vuodelle 2020.
Merkittävimmät tulojen lisäykset:
- Lupamaksujen ja taksojen korotusten myötä odotetaan vuonna 2020 saatavan
lisätulojen yhteensä 100 000 €.
- AVI:n maksuosuuksien tarkistus tuo lisätuloja vuodella 2020 noin 50 000 €.
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Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on tehty tarkennuksia palvelualueen
menoeriin, joiden kautta on saavutettu yhteensä 71 339 €:n säästö.
Pelastuslaitoksen maksuosuus muodostaa erittäin merkittävän osan
ympäristölautakunnan määrärahasta (82 % toimintakatteesta). Maksuosuus määräytyy
kunnan asukasluvun ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Säästötoimia voidaan
kohdentaa tosiasiallisesti ympäristölautakunnan omaan lakisääteiseen
palvelutuotantoon.
Esitetyllä määrärahalla voidaan tuottaa ympäristölautakunnan palvelut lähes nykyisellä
tasolla. Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle antaman raamin mukaisella
määrärahalla joudutaan ympäristövalvonnan palvelutasoa laskemaan merkittävästi.

Ympäristövalvonta (Ympäristöltk)
TOIMINTATUOTOT/TULOT
TOIMINTAKULUT/MENOT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Tilinpäätös
2018
1 734 929
-7 493 333
-5 758 404

Talousarvio
2019
1 499 200
-7 967 898
-6 468 698

TAES
2020
1 636 200
-8 114 558
-6 478 358

Ero €
20-19
137 000
-146 660
-9 660

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarvioon
ympäristölautakunnan määrärahaksi 6,48 M€.
Ympäristölautakunta esittää liitteenä olevan alustavan ympäristölautakunnan
talousarviokortin 2020 liitettäväksi kaupungin talousarvioon.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginhallitus, Jussi Päkkilä, Jari Airaksinen, Jukka Ylinampa

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
22.05.2019

5/2019

13 (30)

Ympäristölautakunta, § 59,24.04.2019
Ympäristölautakunta, § 76, 22.05.2019
§ 76
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Morenia Oy Jokkavaara, Rovaniemi
ROIDno-2017-3699
Ympäristölautakunta, 24.04.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
Morenia Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen sekä
ympäristölupaa kiviaineksen murskaamiseen ja välivarastointiin Rovaniemen
Jokkavaaraan tilalle Jokkanokka RN:o 698-401-64-31. Samalla haetaan lupaa aloittaa
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi muistutus.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska
lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka
nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajen ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Raimo Miettunen esitti Aatos Nätyngin kannattamana että ympäristölautakunta
päättää jättää asian pöydälle ja, että lautakunta käy tutustumassa paikanpäällä
tilanteeseen 22.5.2019 ennen varsinaista kokousta klo 13.00.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti Raimo Miettusen esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 22.05.2019, § 76
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunnot
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3 Liite 3 muistutus
4 Liite 4 vastineet
Morenia Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen sekä
ympäristölupaa kiviaineksen murskaamiseen ja välivarastointiin Rovaniemen
Jokkavaaraan tilalle Jokkanokka RN:o 698-401-64-31. Samalla haetaan lupaa aloittaa
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta annettiin kolme lausuntoa ja jätettiin yksi muistutus.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska
lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka
nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajen ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin
terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 77
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Taivalkoski Risto Mutjuntaka-aho, Ranua
ROIDno-2018-2395
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunto
Taivalkoski Risto on hakenut on hakenut maa-aineslupaa soran ja kalliokiviaineksen
ottamiseen sekä ympäristölupaa louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin,
asfalttijätteen vastaanottoon, murskaamiseen ja varastointiin ja puhtaan
ylijäämämaan vastaanottoon Ranuan kuntaan tilalle Ranuan valtionmaa I RN:o 683-
893-10-1 (Mutjuntaka-ahon kallioalue). Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta annettiin yksi lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Taivalkoski Ristolle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija
asettaa lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 78
Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Korkealehto, Kolari
ROIDno-2019-836
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aineslupaa moreenin ottamiseen
Kolarin Lappean kylästä tilalta Kolarin tutkimusalue RN:o 273-893-11-2 (Korkealehdon
sora-alue). Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloa.

Päätöksen peruste
Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu
arvokkaita perinnemaisemakohteita.
Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Alue ei sijaitse tärkeällä 1 tai 2 luokan pohjavesialueella.
Alue sijoittuu Tunturi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle
(M).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti.
Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä
vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.
Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:
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Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä koska
lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka
nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 79
Maa-aineslupa Kristojen yhteismetsä Oy Paovaara, Pello
ROIDno-2019-185
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunto
3 Liite 3 vastine
Kristojen yhteismetsä on hakenut maa-aineslupaa Pellon Paovaarasta tilalta
Kuusivaara RN:o 854-401-18-17. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana
toteutettavalle yhteensä 76 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle.

Päätöksen peruste
Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu
arvokkaita perinnemaisemakohteita.
Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Alue ei sijaitse tärkeällä 1 tai 2 luokan pohjavesialueella. Ottoalueen länsipuolelle on
karttaan merkitty lähteitä, joita maastosta ei kuitenkaan löytynyt.
Alue sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle
(M).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti.
Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä
vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.
Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.
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Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Kristojen yhteismetsälle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 80
Rovaniemen kaupunki Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2019-261 Ylikylän
monitoimitalolle
ROIDno-2019-1579
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös
2 Liite, Ylikyläasema 2019-261.pdf
3 Liite, 1357 Kuva5.jpg
Ylikylän monitoimitalon rakentaminen.
Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitos hakee rakennuslupaa Ylikylän koulun
laajentamiselle ja muuttamiseksi monitoimitalolle, osoite Ylikyläntie 23, 96800
Rovaniemi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-261.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 81
Rovaniemen kaupunki Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus nro 2019-266 Ylikylän
päiväkodin väistötilat, Ounasjoentie 82
ROIDno-2019-1596
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös 2019-266
2 Liite, Ote asemakaavasta
Tilapäisen päiväkodin rakentaminen
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee rakennuslupaa 2-vuoden
määräajaksi tilapäisen päiväkotirakennuksen rakentamiselle Ruijanpuiston kentälle,
osoite Ounasjoentie 82, 96190 Rovaniemi.
Rovaniemen kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle poikkeamisen asemakaavan
käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-266.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 82
Rovaniemen kaupunki Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus, nro 2019-267 päiväkodin
väistötilat, Naavametsä, Aapatie 4
ROIDno-2019-1597
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite 1, rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
Tilapäisen päiväkodin rakentaminen
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee rakennuslupaa 5-vuoden
määräajaksi tilapäisen päiväkotirakennuksen rakentamiselle Saarenkylään, osoite
Aapatie 4, 96900 Saarenkylä.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-267.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 83
Minimani Yhtiöt Oy:n rakennuslupahakemus 2019-264 liikerakennukselle, Lampelankatu 3,
96100 Rovaniemi
ROIDno-2019-1583
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös 2019-264
2 Liite, Minimani-Rovaniemi kuva 4.jpg
Liikerakennuksen rakentaminen
Minimani Yhtiöt Oy hakee rakennuslupaa liikerakennuksen rakentamiselle tontille 2-
68-22, osoite Lampelankatu 3, 96100 Rovaniemi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-264.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 84
Unique Creations International Oy rakennuslupahakemus, nro 2019-15, teatterirakennus,
Napapiiri, Rovaniemi.
ROIDno-2019-1595
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös
2 Liite, asemakaavakartta
3 Liite, Summer Day N-W.jpg
Teatterirakennuksen rakentaminen
Unigue Creations International Oy hakee rakennuslupaa teatterirakennuksen
rakentamiselle tontille 18-5807-4, osoite Pukinpolku, 96930 Napapiiri.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-15.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 85
Lausunto Ranuan kirkonkylän asemakaavan korttelin 46 kaavamuutosehdotuksesta
ROIDno-2019-1615
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
Liitteet

1 Liite, SAIRAALAN_YMP_EHDOTUS_2000.pdf
Ranuan kunnanhallitus on pyytänyt ympäristölautakunnalta lausuntoa Ranuan
kirkonkylän asemakaavan korttelin 46 kaavamuutosehdotuksesta.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia ajantasainen asemakaava, joka vastaa
kunnan maankäytön kehittämisen tarpeisiin. Asemakaavamuutoksella suunnitellaan
asuinalue taajamakuvallisesti ja taajamarakenteellisesti keskeiselle paikalle
Ranuansalmen rannalle kirkonkylän keskusta-alueen tuntumaan. Asemakaava
tukeutuu Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteisiin. Ehdotusvaiheessa olevassa
osayleiskaavassa tavoitteena on Ranuan kirkonkylän säilyminen kunnan
keskeisimpänä asumisen sekä elinkeinojen ja palvelujen alueena. Erityisesti asumisen
osalta tärkeää on vetovoimaisten ja houkuttelevien asuinpaikkojen takaaminen mm.
vesistöjä hyödyntämällä. Ranuan keskustan yleiskaava on parhaillaan
ehdotusvaiheessa (2019/05). Yleiskaavassa on esitetty uusille asuinalueille varauksia.
Yleiskaavassa on todettu: ” Asumisen osalta tärkeää on vetovoimaisten ja
houkuttelevien asuinpaikkojen takaaminen mm. vesistöjä hyödyntämällä. Ranualla
tarve asumisen uusille alueille on pieni. Viime vuosina uusia rakennuslupia
asuinrakennuksille on myönnetty alle 5 kpl/vuosi/asunto. Kaavassa on kuitenkin
varauduttu myös suunnitteilla olevan Suhangon kaivoksen avaamiseen. Kaivoksen
tuloon valmistautuminen vaatii kunnalta mm. suunnitelmia palveluiden ja asumisen
järjestämiseksi, jotta kaivoksen työntekijöitä saadaan houkuteltua Ranuan
asukkaiksi. Sairaalan ympäristö soveltuu erinomaisesti asuinrakentamiseen keskeisen
sijainnin ja järvimaiseman vetovoimaisuuden vuoksi. Osa asuinnoista voidaan osoittaa
mm. palveluasunnoiksi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Ranuan kirkonkylän
osayleiskaavaehdotuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ranuan kunta
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Hallintovalitus
§76, §77
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Valitusoikeus
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön saa
hakea muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-
oikeudelle. Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma- pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
antopäivästä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päätöksen
antopäivänä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai
viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa.
Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-
oikeus niin määrää.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
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juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu/ oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Hallintovalitus
§78, §79, §80, §81, §82, §83, §84
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti
tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen päättyminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika
päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä ympäristölautakunnan päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli
hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Muutoksenhakukielto
§69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §85
Muutoksenhakukielto
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.

