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Aika

26.06.2019, klo 15:00 - 19:07

Paikka

Rovaniemi, kaupungintalo, kokoushuone Olsztyn, 2. krs. os. Hallituskatu 7, 96100
ROVANIEMI

Käsitellyt asiat
§ 86

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 87

Pöytäkirjan tarkastus

§ 88

Ajankohtaiset asiat

§ 89

Ilmoitusasiat

§ 90

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 91

Maa-aineslupa ja ympäristölupa Morenia Oy Jokkavaara, Rovaniemi

§ 92

Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kristojen yhteismetsä Ratasvaara, Pello

§ 93

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2019-
426 Nivavaaran yläasteen väistötilojen rakentamiselle

§ 94

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2019-
427 Teknisen toimialan väistötilojen rakentamiselle

§ 95

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän rakennuslupahakemus 2019-428
kehitysvammaisten hoitolaitokselle, Koivuojankatu 6, 96800 Rovaniemi

§ 96

Rakennusteho Group Oy:n rakennuslupahakemus 2019-430 asuinkerrostalolle
Lapinkatu 5, (Lapinkajo)

§ 97

Asunto Oy Rovaniemen Niittylän rakennuslupahakemus 2019-
433 asuinkerrostalolle, Korkalonkatu 7B

§ 98

Suomen Hoivatilat Oyj:n rakennuslupahakemus 2019-435 päiväkodille,
Santamäentie 18

§ 99

Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rakennuslupahakemus 2019-438
pysäköintikatokselle ja helikopterikentälle, Ounasrinteentie 22

§ 100

Kiinteistö Oy Auto- ja Liikekulman rakennuslupahakemus 2019-443 kahdelle
asuinkerrostalolle, Lehtikatu 2

§ 101

Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy, Orajärvi, Pello

§ 102

Maa-aineslupa Malinen Eeva ja Malinen Matti Tavivaara, Rovaniemi

§ 103

Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Hietavaara, Rovaniemi
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§ 104

Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelu

§ 105

Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta

§ 106

Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sierilän
voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuslupapäätöstä koskevan
valituksen johdosta

§ 107

Lausunnot Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupahakemuksen
osittaisesta perumisesta, Pajala, Ruotsi

§ 108

Lehtonen Yhtiöt Oy:n rakennuslupahakemus 2019-455 Logistiikkahallille,
Ahjotie 17

§ 109

Peseba Oy:n rakennuslupahakemus 2019-464 teollisuushallille tontille 8-8012-
6, osoite Varikkotie 2
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§ 86
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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§ 87
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Reetta Junttila ja varalle Merja
Mäntyniemi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.7.2019.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 2.7.2019 ja Ranuan,
Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 4.7.2019 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Merja Mäntyniemi ja varalle Rauno
Miettunen.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 88
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- Rakennuslupatilasto ja taloustilanne
- Airbnb tilannekatsaus
- Elkosora Ky:n vakuus
- Rakennusvalvonnan delegoinnin raja 1200 m²
- Valituslupahakemus ja valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden päätöksestä koskien majoitustoimintaa Hetetiellä, Keskitalo,
24.5.2019, päätösnumero 19/0111/1

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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§ 89
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Eurofins Ahma Oy:n raportti Lapin Nahka Oy:n nahkatehtaan ja turkismuokkaamon
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Rovaniemi.
Ei-julkinen kanteluasia.
Jätehuoltojaoston päätös 4.6.2019 12 § Jätehuoltoviranomaisen päätös
jätteenkuljetusjärjestelmästä, linkki päätökseen:
http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Jaumltehuoltojaosto
Kehotus 698-407-5-126
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen esikunnan ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-409-18-120 (Someroharjun varuskunta-alue),
Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös St1 Oy:n ilmoituksesta
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-1-9906-0
(Hallituskatu 22), Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Oy Teboil Ab.n
ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöillä 698-
1-9906-0 ja 698-1-9903-0 (Hallituskatu 29), Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätökset avustuksen
myöntäminen rakennusperinnön hoitoon 698-402-16-49 Autti, 698-401-30-148
Niskanperä, 698-3-9815-5 3-kaupunginosa, 698-401-27-4 Paavalniemi, 698-402-44-10
Vanttauskoski, 698-408-32-115 Sinettä, 698-409-2-47 Vitikanpää, 698-408-39-1 Sonka.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen päätös Lapin ely-
keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen esityksestä Martimojoen sillan
purkamisen ja uuden sillan rakentamisen aikaiseksi vedenlaadun tarkkailusuunnite
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Rautaruukki Oyj:n
hakemuksesta Rautuvaaran rikastushiekka-alueen sulkemisen yhteydessä rakennetun
vesialtaan tyhjentämiseksi, Kolari.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Metsähallituksen Lapin
luontopalveluiden hakemuksesta Vaattojärven ruoppaamiseksi ja pohjakynnyksen
rakentamiseksi Venejokeen, Kolari.
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lmaksi, Ylitornio.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ilmoitus polttonesteiden
jakeluaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminta on
rekisteröity 17.5.2019, Rovaniemi.
Pöyry Finland Oy:n raportti Turveruukki Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden
velvoitetarkkailujen tuloksista vuodelta 2018.
Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, joka koskee Tunturi-Lapin
Vesi Oy:n, Kolarin uuden jätevedipuhdistamon ympristölupahakemusta.
Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, Samuli Keskitalon valituksesta, joka
koski ympäristölautakunnan 30.5.2019 § 75 päätöstä.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Meri-Lapin
ympäristölautakunnan tekemää päätöstä koiratarhauksen aiheuttamista haitoista
Tervolan kunnassa. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen osittain ja
palauttanut asian kumotuilta osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen
käsiteltäväksi.
Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö koskien asemakaavan
muutosehdotusta osoitteessa Pohjolankatu 37. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta
lausunnon antamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Lisäys: Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Sierilän voimalaitoksen
päätöksen nro 32/11/2 lupamääräyksen 9c mukainen selvitys, Rovaniemi.
Ympäristölautakunnalla ei ole tarvatta antaa lausuntoa.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 90
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, 16.5. - 18.6.2019, 34 - 48 §
Toimistoinsinööri Hannu Kangas, 16.5. - 18.6.2019, 67 - 90 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 16.5. - 18.6.2019, 39 - 64 §
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 16.5. - 18.6.2019, 29 - 44 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 16.5. - 18.6.2019, 24 - 46 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 16.5. - 18.6.2019, 16 - 21 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala 16.5. - 18.6.2019, 10 - 28 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 16.5. - 18.6.2019 3 - 8 §
Ylitornion kunnan päätökset 16.5. - 18.6.2019, 16 - 27 § ja 1 ja 4 §

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 7 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä, 29.05.2019
§ 8 Päätös nikotiinituotteista / R-Kioski Rovaniemi Koskikatu 20, 11.06.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 51 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos / hallintosihteeri Marita Kuoksa,
28.05.2019
Ympäristötarkastaja
Muu päätös:
§ 13 Päätös Nelonen Media Live Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 20.05.2019
§ 14 Päätös RH Entertainment Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 20.05.2019
§ 15 Päätös Suomen Lentopalloliitto Ry:n meluilmoituksista, 29.05.2019
§ 16 Päätös Pellon moottorikerho ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 31.05.2019
§ 17 Päätös Lapin Moottorikelkkailijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 31.05.2019
§ 18 Päätös Ranuan kristillisen kansanopiston meluilmoituksesta, Ranua 2019,
06.06.2019
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö, Heikki Luiro

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019

6/2019

11 (44)

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 toimialajohtajan 51 §
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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Ympäristölautakunta, § 59,24.04.2019
Ympäristölautakunta, § 76,22.05.2019
Ympäristölautakunta, § 91, 26.06.2019
§ 91
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Morenia Oy Jokkavaara, Rovaniemi
ROIDno-2017-3699
Ympäristölautakunta, 24.04.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 2 lausunnot
2 Liite 3 muistutus
3 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
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
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Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös.
2 Liite 2 lausunnot
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.

Ympäristölautakunta, 26.06.2019, § 91
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunnot
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
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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 ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin
terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 92
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kristojen yhteismetsä Ratasvaara, Pello
ROIDno-2019-184
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunto
3 Liite 3 vastine
Kristojen yhteismetsä on hakenut maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä
ympäristölupaa louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin, Pellon kuntaan tilalle
Kuusivaara RN:o 854-401-18-17 (Ratasvaaran kallioalue).
Hakemuksesta annettiin yksi lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Kristojen yhteismetsälle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Pälvi Palojärvi poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 93
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2019-426 Nivavaaran
yläasteen väistötilojen rakentamiselle
ROIDno-2019-1940
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-426 rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
Tilapäisen koulurakennuksen ja tilapäisen koulurakennuksen laajennus.
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee rakennuslupaa 5-vuoden määräajaksi
Napapiirin yläasteen tilapäisten koulurakennusten rakentamiselle, osoite Asematie 3,
96900 Saarenkylä.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-426.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Seija Hiltunen ja Hannele Simonen poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
(Hallintolaki 28.1§)
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 94
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen rakennuslupahakemus 2019-427 Teknisen
toimialan väistötilojen rakentamiselle
ROIDno-2019-1952
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-427 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Kaavaote, Mäntyvaara
Tilapäisen, siirtokelpoisen toimistorakennuksen rakentaminen.
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee rakennuslupaa toimistorakennukselle 5-
vuoden määräajaksi. Tilat tulee teknisen toimen väistötiloille, osoite Mäntyvaarantie 2,
96100 Rovaniemi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-427.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Seija Hiltunen ja Hannele Simonen poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
(Hallintolaki 28.1§)
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 95
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän rakennuslupahakemus 2019-428
kehitysvammaisten hoitolaitokselle, Koivuojankatu 6, 96800 Rovaniemi
ROIDno-2019-1959
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-428 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
Kehitysvammaisten hoitolaitoksen rakentaminen
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hakee rakennuslupaa kehitysvammaisten
hoitolaitoksen rakentamiselle, osoite Koivuojankatu 6, 96800 Rovaniemi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-428.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 96
Rakennusteho Group Oy:n rakennuslupahakemus 2019-430 asuinkerrostalolle Lapinkatu 5,
(Lapinkajo)
ROIDno-2019-1963
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-430 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
3 Liite, Havainnekuva
Asuinkerrostalon rakentaminen
Rakennusteho Group Oy hakee rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle
tontille 3-318-11, osoite Lapinkatu 5.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-430.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 97
Asunto Oy Rovaniemen Niittylän rakennuslupahakemus 2019-433 asuinkerrostalolle,
Korkalonkatu 7B
ROIDno-2019-1978
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-433 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
3 Liite, Havainnekuva
Asuinkerrostalon rakentaminen
Aunto Oy Rovaniemen Niittylä hakee rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle
tontille 1-33-10, osoite Korkalonkatu 7 B.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-433.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 98
Suomen Hoivatilat Oyj:n rakennuslupahakemus 2019-435 päiväkodille, Santamäentie 18
ROIDno-2019-2006
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-435 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
Päiväkotirakennuksen rakentaminen.
Suomen Hoivatilat Oyj hakee rakennuslupaa päiväkodin rakentamiselle tontille 3-3065-
4, osoite Santamäentie 18.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-435.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 99
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rakennuslupahakemus 2019-438
pysäköintikatokselle ja helikopterikentälle, Ounasrinteentie 22
ROIDno-2019-1960
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-438 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
3 Liite, Julkisivuote - Päivä
Lapin keskussairaalan pysäköintilaitoksen ja sen katolla sijaitsevan
helikopterikentän rakentaminen.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hakee rakennuslupaa pysäköintikatoksen ja sen
katolle tulevan helikopterikentän rakentamiselle tontille 7-735-7, osoite
Ounasrinteentie 22.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-438.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 100
Kiinteistö Oy Auto- ja Liikekulman rakennuslupahakemus 2019-443 kahdelle
asuinkerrostalolle, Lehtikatu 2
ROIDno-2019-1985
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-443 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Kaavaote.
3 Liite, LapinKansa 3D ver2 havainnekuva.jpg
Kahden asuinkerrostalon rakentaminen.
Kiinteistö Oy Liike- ja Autokulma c/o Rakennusliike Jouko Pesonen Oy hakee
rakennuslupaa kahden asuinkerrostalon rakentamiselle tontille 2-62-3, osoite
Lehtikatu 2.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-443.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019
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§ 101
Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy, Orajärvi, Pello
ROIDno-2019-79
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunto
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen Pellon
Orajärveltä tiloilta Soramonttu RN:o 854-404-33-14 ja Saukonmäki RN:o 854-404-33-
36. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi
tuloa.
Pellon tekninen lautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan alueelle 9.1.2009
(191/2009). Lupa on päättynyt 28.2.2019.
Hakemuksesta annettiin yksi lausunto. Luvanhakija ei jättänyt vastinetta lausunnosta.

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 sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Saukonmäen 12854101).
Lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei
siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alue sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa-ainesten ottoaluelle (EO), maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle (M) sekä tärkeälle pohjavesialue.

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta
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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:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään.
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

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019

6/2019

26 (44)

§ 102
Maa-aineslupa Malinen Eeva ja Malinen Matti Tavivaara, Rovaniemi
ROIDno-2019-1126
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 muistutukset
3 Liite 3 vastineet
Malinen Eeva ja Malinen Matti ovat hakeneet maa-aineslupaa hiekan ja soran
ottamiseen Rovaniemen Tavivaarasta tilalta Sorrontörmä RN:o 698-401-9-57.
Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

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 Rovaniemen 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 Malinen Eevalle ja Malinen Matille maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Päivi Alaoja poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.
Tiedoksi
Hakija, muistuttajat, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta
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§ 103
Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Hietavaara, Rovaniemi
ROIDno-2019-256
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lausunnot
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen
Rovaniemen Hietavaarasta tiloilta Napapiirin Sora RN:o 698-406-8-51 ja
Mustosenmäki RN:o 698-406-8-102. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Rovaniemen ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesten ottoluvan ko. alueelle
29.4.2014 (629/2014). Lupa päättyy 30.6.2019.
Hakemuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Hakijalla ei ollut huomautettavaa
lausunnoista.

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 sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Hietavaara 12699156).
Lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei
siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alue sijoittuu Rovaniemen maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueelle (EO).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
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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:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin
ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 104
Ratkaisuvallan delegointi ympäristönsuojelu
ROIDno-2019-60
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite, Delegointi ympäristönsuojelu 2019
Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 51 hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan tulleen
hallintosäännön 35 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa alaiselle
viranomaiselle. Ympäristölautakunta päätti 30.1.2019 §7 ratkaisuvallan siirtämisestä
ympäristönsuojelun viranhaltijoille. Päätös on voimassa myös Tervolan, Ranuan,
Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa.
Hajajätevesiasetuksen mukainen määräaika jätevesijärjestelmien korjaamiseen
päättyy 31.10.2019. Ympäristönsuojelulain 156 §:n mukaan käsittelyvaatimuksista
voidaan poiketa samassa pykälässä maintuin perustein enintään viiden vuoden
määräajaksi kerrallaan. Poikkeamishakemusten joustavan käsittelyn varmistamiseksi
ne on syytä delegoida lautakunnan alaisille viranhaltijoille.
Tammikuussa 2019 ympäristölautakunnan tekemästä delegointipäätöksestä oli
erheellisesti jäänyt pois moottorikelkkareitin tilapäisestä siirrosta päättäminen, joka
aikaisemmin on ollut delegointipäätöksissä mukana. Se on nyt lisätty kohtaan 10.
Lautakunnan ja viranhaltijoiden toimivaltarajoihin ei esitetä muutosta.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijoille liitteen 1
mukaisesti.
Päätös on voimassa myös Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan kuntien
alueella ympäristönsuojelua koskevissa kuntien välisen yhteistyösopimuksen
mukaisissa asioissa. Päätös on voimassa toistaiseksi ja päätöksen saa panna
täytäntöön heti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
ympäristötarkastajat
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§ 105
Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta
ROIDno-2017-3274
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite, Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille 26.6.2019, rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta on päättänyt 28.3.2018 § 38 edellisen kerran ratkaisuvallan
delegoinnista viranhaltijoille. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
Rakennusvalvonnan lupaprosessia ja sisäistä työnjakoa on kehitetty koko ajan.
Toiminnasta saatujen hyvien kokemuksien perusteella aikaisempaa
delegointipäätöstä on syytä tarkistaa tarkastusinsiöörin ja paikkatietoasiantuntijan
kohdalta.
Päätösesityksessä toimivallan rajapinta ympäristölautakunnan ja sen alaisten
viranhaltijoiden välillä on säilynyt ennallaan. Muutokset on merkitty punaisella.
Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 §51 hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan
tulleen hallintosäännön 35 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa
alaiselle viranomaiselle. Ympäristölaukunnan alainen toiminta on hallintosäännön 28
§:n mukaista erityislainsäädännöllä ohjattua viranomaistoimintaa. Käytännön töissä
lupa- ja tarkastussuoritteita tehdään yli tuhat kappaletta vuosittain. Jotta toiminta
voidaan järjestää joustavasti ja asiakaspalvelu huomioiden on lautakunnalle
osoitettua toimivaltaa mielekästä siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoiden tekemistä
lupapäätöksistä luvanhaltijalla ja asianosasilla on aina mahdollisuus
tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle ja saattaa siten asia toimielimen
käsittelyyn. Pakkokeinoja tms. asioita ei voida delegoida viranhaltijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennusvalvonnan ratkaisuvallan siirtämisestä
viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.
Päätöstä sovelletaan myös Ylitornion kunnassa. Päätös on voimassa toistaiseksi ja
päätöksen saa panna täytäntöön 1.7.2019 alkaen.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rakennusvalvonnan viranhaltijat sekä Ylitornion kunta

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.06.2019

6/2019

32 (44)

§ 106
Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sierilän voimalaitoksen kone- ja
luukkuasemien rakennuslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta
ROIDno-2018-518
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi 28.2.2018 § 29 rakennusluvan
2018-72 Kemijoki Oy:lle Sierilän vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiselle. Alli
Ovaskainen, Juha Ovaskainen, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Suomen
luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry valittivat päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätöksellään 12.3.2019 päätösnumero 19
/0049/1 kumosi Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksen ja hylkäsi Kemijoki Oy:
n hakemuksen.
Kemijoki Oy on jättänyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja
valituksen asiassa. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen
ympäristölautakunnalta selitystä valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta.
Määräpäivä selityksen antamiselle lähetteessä oli 10.6.2019, johon on saatu jatko
8.7.2019 saakka.
Rakennustarkastaja:
Rovaniemen ympäristölautakunta uudistaa asiassa kaiken sen, mitä lautakunta on
asiassa aikaisemmin lausunut.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Korkein hallinto-oikeus
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§ 107
Lausunnot Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupahakemuksen osittaisesta
perumisesta, Pajala, Ruotsi
ROIDno-2019-1884
Valmistelija / lisätiedot:
Sannamari Pehkonen, Kimmo Aaltonen
sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi, kimmo.aaltonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja, terveystarkastaja
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Kolarin, Pellon ja
Ylitornion kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa Ruotsin
Luonnonsuojeluviraston Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen
jättämästä hakemuksesta, joka koskee Ruotsin Pajalan kunnassa sijaitsevan Tapulin
kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätöksen osittaista peruuttamista (LAPELY
/3705/2018). Lausuntoa pyydetään 25.6.2019 mennessä. Lausunnolle on
sähköpostitse 6.6.2019 myönnetty lisäaika 1.7.2019 asti. ELY-keskus toimittaa
lausunnon edelleen Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen.
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon luvan on myöntänyt Suomalais-
ruotsalainen rajajokikomissio 20.8.2010 (M 11/09) ja sen haltija on nykyään Kaunis
Iron AB. Luonnonsuojeluviraston peruuttamishakemus ei koske päätöksessä
annettuja alueen jälkikäsittelyyn sekä ympäristövahinkovakuuksien asettamiseen
liittyviä lupamääräyksiä (määräykset 20, 22, 23 ja 24).
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnot sijoittuvat siten, että niillä voi
olla Suomen ja Ruotsin rajan ylittäviä vaikutuksia. Näin ollen hakemus kuulutetaan
Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen mukaisesti myös Suomen puolella.
Lausunnot
Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena
toimii Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle annetaan seuraava Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisen (jäljempänä ympäristönsuojeluviranomainen)
lausunto:
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnalla voi olla merkittäviä
vaikutuksia myös Suomen puolelle erityisesti Kolarin, Pellon ja Ylitornion kuntien
alueilla virtaavaan Muonionjokeen. Kaunis Iron AB:llä on Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission (jäljempänä SRRJK) luvan M 11/09 perusteella lupa purkaa prosessi-,
kaivos- ja viemärivesiä Muonionjokeen.
Ympäristönsuojeluviranomainen on huolestunut Muonionjokeen kohdistuvasta
kuormituksesta sekä Kaunis Iron AB:n laitoksen toimintaan liittyvistä merkittävistä
riskeistä, jotka ovat osittain seurausta SRRJK:n myöntämän luvan ylimalkaisuudesta
mm. vesistövaikutusten tarkkailun suhteen sekä laitoksen toiminnassa todetuista
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puutteista. Lisäksi Kaunis Iron AB:n ja mahdollisen Hannukaisen kaivoksen toiminnalla
on yhteisvaikutuksia Muonionjoessa, eikä näitä vaikutuksia ole toistaiseksi huomioitu
riittävässä määrin tai lainkaan. Yhteisvaikutukset muodostavat merkittävän riskin
ympäristön pilaantumisesta. Kaunis Iron AB:n purkuputki sijaitsee Muonionjoessa
Ruotsin puolella noin 12 km ylempänä Hannukaisen kaivoksen suunniteltua
purkuputken sijaintia ja noin 8 km ylempänä Äkäsjoen yhtymäkohtaa Muonionjokeen
Suomen puolella.
SRRJK:n luvassa ei ole mainintaa eikä arviota toiminnan vaikutuksista Muonionjokeen.
Luvassa todetaan, että yhtiön on pyrittävä rajoittamaan ylivuotoa purkuvesistöihin
niin pitkälle, kuin se on teknisesti mahdollista. Raja-arvo on annettu vain kuiva-aineen
hehkutusjäännökselle. Kuitenkin yhtiö ilmoittaa purkavansa avolouhoksen liikavesiä
Muonionjokeen, esimerkiksi kun vettä tulee lumien sulaessa liikaa. Kaunis Iron AB:n
kaivostoiminnan Muonionjokeen kohdistuvien vesistövaikutusten näytteenottoon ja
seurantaan liittyy merkittäviä puutteita ja epävarmuutta. Purkuputken suu on lähellä
rantaa eikä sekoittumista päävirtaan ole varmistettu. Virtaamien ollessa kevättalvella
jääkannen alla hitaita, huonosti sekoittuneet purkuvedet voivat muita vesimassoja
raskaampina edetä joessa purkupaikalta pohjanmyötäisesti alavirtaan. Vuoden 2014
ympäristöraportin mukaan Muonionjokeen purettavan veden mittauspisteet
sijaitsevat noin 650 m ylävirtaan ja 1200 m alavirtaan purkupaikasta.
Luonnonsuojeluviraston katselmuksessa 30.5.2018 kerrottiin kuitenkin että näytteet
otetaan noin 300 m purkuputken suulta ylävirtaan ja noin 300 m alavirtaan.
Katselmuksessa kerrotun perusteella ja myös vuosiraporttien perusteella ne
sijaitsevat lähellä rantaa eivätkä päävirrassa. Näytteenotto ei näin ollen välttämättä
lainkaan kuvasta joen päävirran tilannetta, josta suojaisten lahtien ja rantavyöhykkeen
vedenlaatu voi poiketa merkittävästi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen esittää
huolensa siitä, että vierailulla 30.5.2018 kävi ilmi, että vesistövaikutusten tarkkailuun
kuuluvan näytteenoton suorittaa kaivoksen henkilökunta, eikä ulkopuolinen
riippumaton taho. Kyseenalaiseksi jäi myös onko/kuinka näytteenottajien pätevyys
todennettu.
Kaivoksen alueen kaikki vedet virtaavat Kaunisjärven kautta Kaunisjokeen, joka laskee
Muonionjokeen. Toiminnan seurauksena on myös tapahtunut mm. voimakasta
pohjaveden pinnanlaskua soidensuojeluohjelmaan kuuluvalla Kokkovuoman
suoalueella ja tällä on ollut vaikutuksia alueen vesitasapainoon. Pohjaveden
pinnanlaskulla on hyvin todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia suoalueen
luontotyyppeihin ja muihin luonnonarvoihin. Pohjaveden pinnan laskulla voi olla
vaikutusta myös Muonionjokeen, kun suoalueelta laskevien uomien ja jokien
vesitasapaino muuttuu.
Sen lisäksi että alue sijaitsee Tornion Ja Kalixin jokijärjestelmän Natura-alueelle (Torne
och Kalix älvsystem SE082020430) on sillä vaikutuksia Tornionjoen ja Muonionjoen
vesistöalueen Natura-alueelle (FI1301912). Natura –verkostoon sisällytettyjen alueiden
tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien suojelutason säilymistä suotuisana.
Kaikkia Natura-alueiden sisällä olevia luontodirektiivissä mainittuja luontotyyppejä ja
lajeja pidetään lähtökohtaisesti herkkyydeltään suurina. Tornion-Muonionjoen
vesistöalueen herkkyyttä lisää vielä se, että Tornion-Muonionjoki on Itämeren alueen
suurin joki, jossa on luontaisesti lisääntyvä lohikanta ja luontaisesti lisääntyviä
meritaimenkantoja. Toiminnalle ei ole tehty Natura-vaikutusarviota.
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Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokituksessa Muonionjoki on tällä hetkellä luokassa
erinomainen, eikä sen tilan heikentäminen ei ole direktiivin vesiympäristöä koskevien
tavoitteiden mukaista. Kaivostoiminnan vaikutukset voivat ulottua laajalle, mm.
metallien kulkeutuessa vesistössä. Kaunis Iron AB:n toiminta on jo aiheuttanut mm.
metallipitoisuuksien nousua ainakin Patojoessa ja Kaunisjoessa sekä kalastossa.
SRRJK:n luvan ylimalkaisuuden vuoksi ympäristönsuojeluviranomaisen käsityksen
mukaan myöskään laitoksen valvonta ei ole voinut olla sillä tasolla kuin vastaavien
laitosten valvonta nykypäivänä ja nykyisten kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn
mukaisesti tulisi olla. Laitoksella käytössä olevaa tekniikkaa ja ratkaisuja ei kaikilta osin
ole lupaharkittu. Kaunis Iron AB:n ja sen edeltäjien toiminta on aiheuttanut
merkittäviä ympäristöön kohdistuvia riskejä mm. puutteellisesti rakennettujen
patorakenteiden seurauksena. Vesistöjen kannalta poikkeukselliset tilanteet ja
onnettomuudet aiheuttavat erittäin suuren riskin. Vuodenaikaisvaihtelut tulee pystyä
hallitsemaan.
Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto
on perustellusti esittänyt SRRJK:n luvan M 11/09 osittaista peruuttamista, siltä osin
kuin se on esittänyt. Luonnonsuojeluviraston hakemuksessa on perustellusti esitetty
että kaivoksen ja rikastamon toimintaa ei ole toteutettu SRRJK:n luvan mukaisesti.
Vaikka toiminta olisi ko. luvan mukaista, toiminnan vaikutuksia ei ole arvioitu
nykylainsäädännön mukaisesti eikä mm. riittäviä lupaehtoja Muonionjokeen
johdettavan veden laadulle täten ole voitu asettaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen
näkemyksen mukaan nykyistä kaivostoimintaa ei myöskään voida sallia ko. luvan
perusteella.
Terveysvalvonnan johtaja:
Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Lapin elinkeino-, liikenne-, ja
ympäristökeskukselle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto
on perustellusti esittänyt SRRJK:n luvan M 11/09 peruuttamista, siltä osin kuin se on
esittänyt.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja terveysvalvonnan johtajan
ehdotusten mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Kolarin, Pellon ja Ylitornion
terveydensuojeluviranomainen - Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
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§ 108
Lehtonen Yhtiöt Oy:n rakennuslupahakemus 2019-455 Logistiikkahallille, Ahjotie 17
ROIDno-2019-2011
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-455 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
3 Liite, Havainnekuva
Logistiikkahallin rakentaminen.
Lehtonen Yhtiöt Oy hakee rakennuslupaa logistiikkahallin rakentamiselle tontille 9-
9025-26, osoite Ahjotie 17.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-455.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 109
Peseba Oy:n rakennuslupahakemus 2019-464 teollisuushallille tontille 8-8012-6, osoite
Varikkotie 2
ROIDno-2019-2088
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2019-464 Rakennuslupapäätös
2 Liite, Asemakaavaote
Teollisuushallin rakentaminen.
Peseba Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallin rakentamiselle tontille 8-8012-6,
osoite Varikkotie 2.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-464.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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Hallintovalitus
§93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102, §103, §108, §109
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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
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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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Hallintovalitus
§91, §92
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
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
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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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Muutoksenhakukielto
§86, §87, §88, §89, §90, §106, §107
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
§104, §105
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. Oikaisuvaatimuksia, jotka
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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, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

