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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Markus Korjonen.
Liikelaitoksen johtokunta tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksessa.
Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja
kuulutetaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan yhteydessä.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajaksi Markus
Korjosen.
Liikelaitoksen johtokunta tarkisti pöytäkirjan välittömästi kokouksessa.
Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja
kuulutetaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan yhteydessä.
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§3
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Ajankohtaiset asiat esitellään kokouksessa.
- 5,2,2018 liikelaitoksen johtokunnan ja kaupunginhallituksen tapaaminen
- Kiela II suunnitelmat
- Punainen tupa, Katajaranta
- Norvajärven koulun myynti
- Rautiosaaren palvelutalo
- Metsäruusu
- Kairatie 75
Puheenjohtaja esitti, että vammaisneuvosto otetaan mukaan
esteettömyysasioissa jo suunnitteluvaiheessa.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimialajohtaja Martti Anttilan
esittelemät ajankohtaiset asiat.
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§4
Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta 2017-2022
ROIDno-2017-22
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Hallintosääntö 1.6.2017 valtuuston 29.5.2017 hyväksymä
2 Kooste hallintosäännöstä
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 1.6.2017 § 51 voimassa
olevan hallintosäännön. Hallintosäännössä on määritelty liikelaitoksen
johtokunnan tehtävät ja toimivalta. Tilaliikelaitoksen johtaja on laatinut
koosteen keskeisistä hallintosäännössä olevista Tilaliikelaitoksen
toimintaa koskevista asioista (liitteenä), joka käydään läpi kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta merkitsi hallintosäännössä määritellyt liikelaitoksen
johtokunnan tehtävät ja toimivallan tiedoksi.
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§5
Palolaitoksen tarveselvitys
ROIDno-2018-137
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Tarveselvitys
2 Asemapiirustus
3 Pohjapiirustus KELLARIKERROS
4 Pohjapiirustus 1 KERROS
5 Pohjapiirustus 2 KERROS
6 Pohjapiirustus 3 KERROS
7 Asemapiirustus 2
8 Pohjapiirustus 1 krs
9 Pohjapiirustus 2 krs
10 Perustamiskustannukset Peruskorjaus
11 Perustamiskustannukset Uudisrakennus
12 Tarveselvitysryhmä
Tilaliikelaitos omistaa nykyisen Lapin Pelastuslaitokselle vuokratun paloaseman
osoitteessa Koskikatu 61, 96100 Rovaniemi. Paloasema on rakennettu
kahdessa vaiheessa vuosina 1951 ja 1982. Uusin rakennus on vuonna 2014
valmistunut öljyntorjuntakaluston varasto. Vuosikymmenten kuluessa
kiinteistössä on tehty joitakin vuosikorjausluonteisia korjauksia, mutta
peruskorjausta ei ole tehty. Kiinteistö alkaa olla elinkaarensa siinä vaiheessa,
että ilman laajempia korjaustoimenpiteitä toiminta ei voi jatkua enää pitkään.
Paloaseman sijainti on ollut toiminnallisesti erinomainen, mutta lähialueen
liikenne- ja asuinympäristön muutokset ovat palokunnan toimintavalmiuden
kannalta olleet epäedullisia.
Tarveselvitystyö lähti liikkeelle Tilaliikelaitoksen toimesta teknisenä
selvityksenä, koska nykyinen paloasemarakennus alkaa olemaan
elinkaarensa lopuillaan. Esimerkiksi vanhimman osan vesikaton korjausta
on harkittu jo pidempään. Huomioiden myös ensihoidon tilatarpeet
Rovaniemellä(aiemmin ensihoidolla oli yksikkö Tilaliikelaitoksen omistamalla
Saarenkylän paloasemalla), tarveselvitystyön laatimiseen osallistui myös Lapin
sairaanhoitopiirin ensihoito.
Tarveselvityksen lähtökohtana on ollut arvioida Lapin pelastuslaitoksen
Rovaniemen paloaseman ja Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen tarve
Rovaniemen ensihoitoaseman ja operatiivisten johtamistilojen rakentamiseksi
yhdessä. Tarveselvityksessä on huomioitu Lapin keskussairaalan laajennukseen
liittyvät ensihoidon tilatarpeet. Tarveselvitys on tehty Lapin pelastuslaitoksen ja
Lapin sairaanhoitopiirin yhteistyönä Tilaliikelaitoksen toimiessa asiantuntijana.
Asiantuntijapalveluita on ostettu Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy:ltä,
Insinööritoimisto Heikki Kylmänen Ky:ltä ja Sweco Rakennetekniikka
Oy:ltä. Tilaliikelaitos on laskuttanut Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin
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sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä tarveselvitystyöstä aiheutuneet
ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.
Paloasemakiinteistön kaikki tilat ovat pelastuslaitoksen käytössä eikä ilman
lisärakentamista ensihoidolle ole osoitettavissa tilaa. Ensihoidon nykyiset tilat
sijaitsevat väistötiloissa osoitteessa Rantavitikantie 33. Tiloja ei ole alun perin
suunniteltu ensihoidon käyttöön. Ensihoidon tilat sijaitsevat alueella, josta on
mahdoton toteuttaa ensihoidon palvelutasopäätöstä.
Pelastuslaitos ja ensihoidon operatiiviset palvelut toimivat toisistaan erillään.
Toimintojen sijoittaminen samaan kiinteistöön ja/tai vähintään samalle tontille
on hyvin perusteltua. Yhteisen ja toimivan kokonaisuuden rakentamisessa on
lukuisia toiminnallisia, mutta myös taloudellisia etuja. Synergia toteutuisi mm.
päivittäisen ajoneuvopuhdistuksen ja -huollon, kokous- ja koulutustilojen sekä
operatiivisten johtotilojen osalta.
Tarveselvityksessä on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa
- nykyinen paloasema peruskorjataan ja rakennetaan pelastuslaitoksen
tarvitsemat lisätilat sekä ensihoidon tarvitsemat tilat
- rakennetaan rakennuspaikalle (Perähuhdantie) uusi paloasema, jossa on
pelastuslaitoksen ja ensihoidon tarvitsemat tilat.
Tilatarpeiden määrittelyt ja alustavat tilaohjelmat on tehty molempia
vaihtoehtoja varten. Määrittelyissä on otettu huomioon pelastuslaitoksen
ja ensihoidon toiminnan ja tilojen erityis- ja laatuvaatimukset sekä
toimintavalmiuden kannalta keskeinen ja liikenteellisesti toimiva
sijainti. Toimintavalmiusvaatimukset perustuvat STM:n ja SM:n
asetuksiin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutasosta (huom. SM:n
asetusta valmistellaan, tällä hetkellä toimintavalmiusvaatimukset on
suunnitteluohjeessa).
Tarveselvityksen tekijöiden johtopäätös on, että uudisrakennus uudelle
rakennuspaikalle Perähuhdantielle on selkeästi pelastustoimen ja ensihoidon
toimintavalmiuden ja synergian mutta myös kustannustehokkuuden kannalta
ykkösvaihtoehto. Nykyinen tontti (Koskikatu 61) tarjoaa mahdollisuuden
asuinrakentamiselle. Mikäli kuitenkin päädytään peruskorjaukseen
ja lisärakentamiseen nykyiselle tontille, tulee ottaa huomioon melu, ympäristö- ja liikennehaittojen lisääntyminen lähialueella. Lisäksi
esitetään, että hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian ja
hankkeen valmistelussa syntyvät kustannukset sisällytetään rakennuttajan
rakentamiskustannuksiin (sisältyisivät lopulliseen vuokraan).
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tarveselvityksen tiedoksi. Merkitään tiedoksi,
että Tilaliikelaitos on laskuttanut Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä tarveselvitystyössä syntyneet ulkopuolisten
asiantuntijoiden kustannukset.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
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§6
Oikaisuvaatimus ilmanpuhdistimen pienhankinnassa
ROIDno-2017-2106
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Tarjouspyynnön liite
3 Genano Oy:n tarjous
4 Uusi tarjouspyyntö
5 Genano Oy:n vastine
6 Genano Oy:n oikaisupyyntö
Tilaliikelaitoksen rakennuspäällikkö Juha Välitalo on pyytänyt 4.10.2017
sähköpostitse tarjouksen (liitteet 1 ja 2) Genano Oy:ltä ilmanpuhdistimien
hankinnasta Ylikylän Kivikoululle. Genano Oy on tehnyt liitteenä 3 olevan
tarjouksen 6.10.2017, jossa Genano Oy on tarjonnut ilmanpuhdistimia
asennettavaksi Ylikylän Kivikoulun lisäksi myös viereiseen Ylikylän koulun
Päärakennukseen (käytävät, ruokasali ja opettajanhuone) todeten, että Genano
Oy edellyttää ilmanpuhdistimia myös Päärakennukseen, jotta tarjouksen
mukainen takuu sisäilmapuhdistimen toiminnassa voidaan säilyttää.
Rakennuspäällikkö Juha Välitalo on pyytänyt 12.10.2017 sähköpostitse (liite
4) Genano Oy:ltä uuden tarjouksen siten, että ilmanpuhdistimet asennetaan
vain Ylikylän Kivikoululle ja että Genano Oy:n takuusta voidaan luopua.
Genano Oy on toimittanut 12.10.2017 liitteenä 5 olevan vastineen, jossa se
esittää ilmanpuhdistimien asentamista Genano Oy:n 6.10.2017 toimittaman
alkuperäisen tarjouksen mukaisesti Ylikylän Kivikoululle ja Päärakennukseen.
Tilaliikelaitoksen johtaja on hylännyt Genano Oy:n 6.10.2017 tekemän
tarjouksen sähköpostitse 30.10.2017, koska 6.10.2017 Genano Oy:n tekemä
tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Genano Oy ei ole toimittanut
30.10.2017 mennessä uutta tarjouspyynnön mukaista tarjousta, vaikka
rakennuspäällikkö Juha Välitalo on sähköpostitse 12.10.2017 pyytänyt Genano
Oy:ltä uuden tarjouksen siten, että ilmanpuhdistimet asennetaan vain Ylikylän
Kivikoululle ei Päärakennukseen.
Genano Oy on tehnyt 16.11.2017 asiassa liitteenä 6 olevan oikaisupyynnön.
Genano Oy:n 16.11.2017 tekemä oikaisupyyntö ei edellytä muutosta Genano
Oy:n 6.10.2017 tekemän tarjouksen hylkäämisasiassa. Genano Oy:n 6.10.2017
tekemä tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen eikä Genano Oy ole
toimittanut 6.10.2017 jälkeen tarjouspyynnön mukaista uutta tarjousta.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
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Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Genano Oy:n 16.11.2017 tekemä
oikaisupyyntö Ylikylän koulun ilmanpuhdistimen hankinnassa hylätään, koska
Genano Oy:n 6.10.2017 tekemä tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
Tiedoksi
Genano Oy, Juha Välitalo, Jasmine Suopanki, Antti Lassila, Petri Mäkelä
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§7
Tilaliikelaitoksen toiminta- ja talouskatsaus
ROIDno-2017-362
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Latvala
pekka.latvala@rovaniemi.fi
Tilaliikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Toiminta ja talouskatsaus 01/2018
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 65 § Toiminnan ja talouden seuranta
mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman
toiminta- ja talouskatsauksen.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtajan antaman
toiminta ja talouskatsauksen.
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Kaupunginhallitus, § 505, 30.10.2017
Kaupunginhallitus, § 526, 01.11.2017
Kaupunginhallitus, § 633, 18.12.2017
Liikelaitoksen johtokunta, § 8, 24.01.2018
§8
"Circwaste-kohti kiertotaloutta"-hanke
ROIDno-2017-3487
Kaupunginhallitus, 30.10.2017, § 505
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Outila
Liitteet

1 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi_saatekirje
2 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi hakulomake
3 Lopullinen hakemus 220917
Ympäristöministeriö julkaisi haun kiertotalouden edelläkävijäkunniksi
(hakemusohje liitteenä) siten, että hakuaika päättyi 22.9. Hyväksytyt kaupungin
julkistetaan 20.11.2017 julkistamistilaisuudessa.
”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanke on vuonna 2016 käynnistynyt
seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste
toteuttaa kiertotalouden tavoitteita ja edistää materiaalitehokkuutta,
kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10
osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE IPohjelmasta.
Edelläkävijäkunnat saavat:
•
•
•
•
•
•
•

asiantuntijatukea kunnan kiertotalouden tiekartan laatimiseen
tietoa kiertotalouden työkaluista ja hyvistä käytännöistä
kunnalle tuotetut kiertotalouden avainindikaattorit ja niiden
seurannan kahden vuoden välein
toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnin
koulutustilaisuuksia paikallisille toimijoille
verkostoitumismahdollisuuksia
julkisuutta kiertotalouden toimenpiteille

Edelläkävijäkunnilta odotetaan:
•
•
•
•
•
•

sitoutumista valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin
kiertotaloutta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita
toteuttavien toimenpiteiden edistämistä
kiertotalouden tiekartan laatimista asiantuntijoiden avustuksella
edelläkävijäkuntien verkoston toimintaan osallistumista
kunnan alueella toteutettujen kiertotalouden toimenpiteiden
kartoittamista
omaa aktiivista otetta asioiden eteenpäin viemiseen alueella
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Rovaniemen kaupunki on valtuuston ja hallituksen tekemillä päätöksillä
osoittanut haluavansa kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Kappaleessa 3.2
"Rovaniemi arktisena pääkaupunkina"kaupunki profiloituu seuraavasti:
Rovaniemi on Lapin maakuntasuunnitelma 2030:ssa luokiteltu aluerakenteessa
maakuntakes-kukseksi. Hallinnollinen asema ja sijaintitekijät mahdollistavat
olemassa olevan tietotaidon ja inno-vaatioiden kaupallisen hyödyntämisen. Sijainti
liikenneyhteyksien solmukohdassa tekee kaupungin kiinnostavaksi logistisille
toimijoille. Matkailuun, kylmäteknologiaan, rakentamiseen, talvitestatukseen
ja infrastruktuuriin liittyvä osaaminen on kaupunkimme vahvuus. Rovaniemi
on myös taiteen ja arkkitehtuurin sekä muotoilun kaupunki, minkä vuoksi
se on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen. Kiertotalouteen liittyvät
kehittämishankkeet ja kiertotalouden integrointi muuhun osaamiseen on
merkittävä mahdollisuus Rovaniemelle. Sijainti Napapiirillä mahdollistaa
palvelujen ja tuotteiden testaamisen ja kehittämisen ääriolosuhteissa.
Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat
allekirjoittaneet yhteistyö-sopimuksen, jolla tähdätään siihen, että Rovaniemestä
tulee arktisen osaamisen kansallinen ja kan-sainvälinen pääkaupunki. Yhteistyön
vahvistamisen kohteena on muiden muassa arktisen elin-keinotoiminnan ja
yrittäjyyden edistäminen, arktisen opiskelijakaupunki-imagon vahvistaminen sekä
uudenlaiset palveluratkaisut. Yhteistyön pyrkimyksenä on synnyttää Rovaniemestä
yhtenäinen ja vahva arktinen toimija.
Rovaniemi toimii aktiivisesti arktisuuteen liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä
yhteistyöverkostoissa. Rovaniemi on Suomen arktisen neuvottelukunnan jäsen.
Rovaniemi liittyi vuonna 2014 kansainväliseen talvikaupunkien verkostoon (World
Winter Cities Association for Mayors), jonka tavoitteena on edistää kaupunkien
välistä yhteistyötä sekä kaupungeissa toimivien yritysten yhteistyötä. Suurin osa
verkoston kaupungeista sijaitsee Aasiassa. Rovaniemen kaupunginjohtaja on
verkoston varapuheenjohtaja. Verkostossa Rovaniemen kaupunki on erityisesti
vetovastuussa arktisen muotoilun kehittämisestä vuosien 2015 - 2018 aikana.
Arktisen matkailuun liittyvä suurin hankekokonaisuus on Lapin
matkailuelinkeinojen liiton hallinnoima Visit Arctic Europe -hanke, jossa ovat
Suomen Lapin lisäksi mukana Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet. Rovaniemeä
hanketoiminnassa edustaa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.
Rovaniemi kehittyy kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotaloudella tarkoitetaan
taloutta, jossa kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti
useaan kertaan. Kiertotalous pyrkii myös nojaamaan uusiutuvaan energiaan ja
menee tavaroiden tai palveluiden tuotantoa ja kulutusta syvemmälle. Napapiirin
Energia ja Vesi (NeVe Oy) kehittää aktiivisesti toimintaansa kiertotalouden
näkökulmasta. Rovaniemi panostaa Arktinen muotoilun keinoihin arktisen
kiertotalouden kehittämisessä. Kiertotalous mahdollistaa uuden liiketoiminnan
syntymisen.
Kaupunginhallitus 26.10.2015 § 350: "Kaupunginhallitus päättää merkitä
kaupunginarkkitehdin esittämän lausunnon tiedoksi ja saattaa sen aloitteen

Rovaniemen kaupunki
Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
24.01.2018

1/2018

16 (24)

tekijöille ja valtuustolle tiedoksi. Rovaniemi liittyy SITRA:n resurssiviisas –
kaupunkien verkostoon."
Kaupunki on hakenut Fisu-verkostoon kaksi kertaa kaupunginhallituksen
päätöksen 26.10.2015 § 350 mukaisesti.
Rovaniemen on laatinut kunnallisen energiatehokkuussopimuksen
vuosille 2012-2016. Rovaniemen kaupunki aikoo osallistua seuraavaan
sopimuskauteen 2017-2025. Päätökset tehdään vuoden 2017 aikana.
Napapiirin Energia ja Vedellä on energiatehokkuussopimus ja Kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumus.
Rovaniemi on hakenut Circwaste-hankkeeseen. Hakemukseen on kerätty
kaupungin, NeVe:n, Residuum Oy:n ja oppilaistosten toteuttamat hankkeet
ja voimassa olevat strategiset päätökset. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt
hakemuksen teemoja. Hankehakemus on laadittu seuraavalla kokoonpanolla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rovaniemen kaupunki: Esko. Lotvonen, Tarja Outila, Kaisa Kinnunen,
Erkki Lehtoniemi, Olli Peuraniemi, Jasmine Suopanki, Marja-Kaisa
Mäntylä
NeVe OY: Kristian Gullsten, Satu Pekkala, Jukka Kuisma
Residuum OY: Juha Torvinen
Lapin AMK: Petri Kuisma
Lapin yliopisto: Timo Jokela, Timo Koivurova
Rovaniemen Kehitys: Juha Seppälä
Tilaliikelaitos: Pekka Latvala
Rovaniemen markkinakiinteistöt: Pekka Rouhiainen
VisitRovaniemi: Sanna Kärkkäinen

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Kaupunginhallitus merkitsee hakemuksen tiedoksi. Kaupunginhallitukselle
toimitetaan YM:n ja SYKE:n ratkaisu 20.11.2017 jälkeen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 1.11.2017 klo 10.00
pidettävään jatkokokoukseen.

Kaupunginhallitus, 01.11.2017, § 526
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Outila
Liitteet

1 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi_saatekirje
2 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi hakulomake
3 Lopullinen hakemus 220917
Ehdotus
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Esittelijä: Esko Lotvonen
Kaupunginhallitus merkitsee hakemuksen tiedoksi. Kaupunginhallitukselle
toimitetaan YM:n ja SYKE:n ratkaisu 20.11.2017 jälkeen.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.12.2017, § 633
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Outila
Liitteet

1 Lopullinen hakemus 220917
2 Diplomi Kiertotalouden edelläkävijäkunta
”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka
edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja
materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta
ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin
ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen
ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission
LIFE-ohjelmasta.
Kaupungit ja kunnat voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja
toimia alueensa kiertotalouden kiihdyttämöinä ja materiaalitehokkuuden ja
kierrätyksen vetureina. Ne voivat aktivoida alueellista toimintaa, käynnistää
hankkeita, käyttää julkisia hankintoja esimerkkeinä ja kannustaa alueen
elinkeinoelämää ja asukkaita oikeisiin toimiin.Suomen kunnat ovat jo pitkään
tehneet hyvää työtä kestävien arvojen hyväksi. Kiertotalouden toteuttamiseksi
tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä ja laajempia yhteistyöverkostoja.
EU:n myöntämän rahoituksen turvin CIRCWASTE-hanke muodostaa
edelläkävijäkuntien verkoston, jonka tavoitteena on viedä eteenpäin
valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotaloutta tukevia tavoitteita.
CIRCWASTE-hankkeeseen on valittu 10 kiertotalouden edelläkävijäkuntaa ,
joiden toimintaan tulee hankkeen kumppanuuskuntaverkosto ja kiertotaloutta
tukevat rahoitusinstrumentteja.
Kunnat kiertotalouden edelläkävijöinä ja yhteistyökumppaneina -tilaisuudessa
20.11.2017 esiteltiin kymmenen Circwaste Edelläkävijäkuntaa Ii, Jyväskylä,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa.
Edelläkävijät ovat sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja
konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa
valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55
prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70
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prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen
2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.
Circwaste hankkeesta saa tietoa materiaalitkiertoon.fi- nettisivuilla ja Circwaste
hankkeen sivuilla: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste.
Rovaniemen kaupunginhallitukselle on 1.11.2017 jaettu Rovaniemen hakemus.
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Rovaniemen kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen CIRCWASTEkumppanuudesta. Päätös jaetaan tiedoksi toimielimille ja konsernin yhtiöille
sekä sidosryhmäkumppaneille.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Liikelaitoksen johtokunta, 24.01.2018, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Outila
tarja.outila@rovaniemi.fi
kaupunginarkkitehti
Liitteet

1 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi_saatekirje
2 Kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi hakulomake
3 Lopullinen hakemus 220917
4 Diplomi Kiertotalouden edelläkävijäkunta
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen
CIRCWASTE-kumppanuudesta.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen
CIRCWASTE-kumppanuudesta.
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§9
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan
viranhaltijapäätökset
Tilaliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Pulkamontien terveysaseman paloilmoitinkeskuksen saneeraus, 11.01.2018
§ 2 Vaihdekatu 5 haitta-ainekartoituksen pienhankinta, 15.01.2018
§ 49 IV-töiden puitejärjestelyn hankintapäätös, 20.12.2017
Tilanvuokrauspäätös:
§ 4 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen Kauppakeskus Revontulesta laki- ja
hankintayksikölle sekä viestintäyksikölle, 11.12.2017
§ 5 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen päivähoidolle, 21.12.2017
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Muu päätös:
§ 6 Maksusopimus, 22.12.2017
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila toimialajohtaja, Maarit Simoska
Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka
Latvalan ja toimialajohtaja Martti Anttilan viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei
käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä
kaupungin kirjaamossa, Hallituskatu 7.
Päätös
Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.
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Kunnallisvalitus
§6
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös
asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat
päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan
nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen
tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä
kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen
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tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi
todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli
valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se
ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen
asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä
asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 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.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen
kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Muutoksenhakukielto
§8
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.
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Oikaisuvaatimus
§5
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 päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei
lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen
edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja
jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta
sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat,
joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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.
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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: Rovaniemen kaupunki, Liikelaitosten
johtokunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen
kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon
julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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