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Raimo Miettunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.9.2019
alkaen.
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§ 110
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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§ 111
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Raimo Miettunen ja varalle Jouko
Lampela.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 3.9.2019.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 3.9.2019 ja Ranuan,
Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 5.9.2019 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Miettunen ja varalle Reetta
Junttila.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 112
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- Päiväkotien hygieniaprojekti
- Valitukset KHO:n
- Santaparkin alueen maanajo
- Rakennuslupatilasto
- Kiertotalouden tiekartta
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Varajäsen Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.45.
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§ 113
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Kehotus 698-401-12-40
Eurofins Ahma Oy:n raportti Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2018, Ranua.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Ranuan kunnan
Teknisen osaston jättämästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseksi kiinteistöllä 683-402-2-570 (os. Sairaalatie 4), Ranua.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Tervolan kunnan
jättämästä ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi
kiinteistöllä 845-402-3-105 (os. Kauvonkankaantie 297), Tervola.
Lapin Raja Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Ranua). Toiminta on rekisteröity
8.8.2019, Ranua.
Metsähallituksen luontopalveluiden sienityöryhmälle myöntämä tutkimuslupa,
joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevissa
kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Napapiirin Residuum Oy:
n hakemuksesta Kierrätyspuisto Residuumin (aiemmin Alakorkalon jäteasema)
toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta Iso
Kivijärven keskivedenpinnan nostamiseksi ja Kivijärvenojan ja Alaisen Teuraojan
kunnostamiseksi. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen hakijan
peruutettua hakemuksensa, Kolari.
Pöyry Finland Oy:n raportti Iijoen alaosan yhteistarkkailun tuloksista
(jätevedenpuhdistamot ja kalankasvastuslaitokset) vuodelta 2018, Ranua.
St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Express Saarenkylä). Toiminta on
rekisteröity 8.8.2019, Rovaniemi.
St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (St1 Ounasrinne). Toiminta on rekisteröity
8.8.2019, Rovaniemi.
St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (St1 Saarenkylä). Toiminta on rekisteröity
8.8.2019, Rovaniemi.
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St1 Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Shell Napapiiri). Toiminta on rekisteröity
8.8.2019, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen halllinto-oikeuden päätös asiakirjajulkisuutta koskeva asia
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Jäsen Reetta Junttila poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.05.

Kh:n puheenjohtaja Liisa Ansala poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 114
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, 18.6. - 19.8.2019, 49 - 68 §
Toimistoinsinööri Hannu Kangas, 18.6. - 19.8.2019, 92 - 137 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 18.6. 19.8.2019, 65 - 125 §
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 18.6. - 19.8.2019, 45 - 64 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 18.6.- 19.8.2019, 47 - 66 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 18.6. - 19.8.2019, 22 - 59 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala 18.6. - 19.8.2019, 29 - 50 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 18.6. - 19.8. 2019 9 - 21 §
Ylitornion kunnan päätökset 18.6. - 19.8.2019, 28 - 36 § ja 3 - 7 §
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 3 Vakuuden hyväksymispäätös, 2019-464, Peseba Oy, Oikeus aloittaa rakennustyöt
ennenkuin päätös on saanut lainvoiman., 09.07.2019
§ 4 Vakuuden hyväksymispäätös, 2019-435, Suomen Hoivatilat Oyj, Oikeus aloittaa
rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman, 15.07.2019
Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 16 Päätös tupakkatuotteista / R-Kioski Rovaniemi Koskikatu 9, 12.08.2019
§ 17 PÄÄTÖS LÄÄKELAIN 54 a §:N
MUKAISESTA NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAA
KOSKEVASTA HAKEMUKSESTA / -Kioski Rovaniemi Koskikatu 9 / R-Kioski Oy,
12.08.2019
Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä
perittävästä maksusta, 02.07.2019
Ympäristöpäällikkö
§ 10 Vakuuden pidennyksen hyväksyminen, Elkosora Ky, Jokkavaara, Rovaniemi 618-
2013, 04.07.2019
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 20 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Niskavaara, Tervola, 19.07.2019
§ 21 Maa-aineslupa Kangas Markku Kumpula, Ylitornio, 19.07.2019
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§ 22 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Kasurinrovat, Pello, 19.07.2019
§ 23 Maa-aineslupa OTSO Metsäpalvelut Oy Patvikko, Ranua, 19.07.2019
§ 24 Maa-aineslupa Hirvasjärven Yhteismetsä Nutijupukka, Kolari, 19.07.2019
Muu päätös:
§ 19 Päätös Lapin Pitopalvelu Oy / Ravintola Valdemarin jättämästä meluilmoituksesta,
19.07.2019
§ 25 Päätös Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta,
30.07.2019
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö, Heikki Luiro
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-
ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin
lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 3-4
§ ja ympäristöpäällikön 10 § päätöksiin.
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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§ 115
Ympäristölautakunnan toiminta- ja talousraportti 1.1.-31.7.2019
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 7 2019
Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.
Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Heinäkuun kirjanpito valmistuu 15.8.2019. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla heinäkuun jälkeen 58,33 %.
Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on heinäkuun jälkeen 52,85 %.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1. - 31.7.2019.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Jäsen Reetta Junttila palasi kokoustilaan tämän asian käsittelyn aikana klo 16.19.
Tiedoksi
talousyksikkö Päkkilä
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§ 116
Talousveden radonpitoisuuden pienentäminen
ROIDno-2019-2147
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Maija Seppänen
anna-maija.seppanen@rovaniemi.fi
terveystarkastaja
Liitteet

1 Päätös_Napapiirin Vesi Oy.pdf
Napapiirin Vesi Oy:n vedenjakelualueilla mitattiin radonpitoisuuksia vuonna
2016. Autti-Pajulammen, Ylinamman ja Perunkajärven vedenjakelualueilla laitokselta
lähtevässä vedessä ja kuluttajan hanassa mitattiin radonpitoisuuksia, jotka olivat
suurempia kuin talousvesiasetuksessa ilmoitetut laatusuositukset (300 Bq/l).
Säteilyturvakeskus on tammikuussa 2017 määrännyt radonpitoisuuden
pienennettäväksi alle 300 Bq/l 30.10.2017 mennessä ja antanut lisäaikaa toukokuussa
2017 toimenpiteiden tekoon vuoden 2019 loppuun saakka. Napapiirin Vesi Oy:n
kirjeessä maaliskuussa 2017 ilmoitettiin, että Perunkajärven vedenottamolla on
ilmastuksen avulla saatu lähtevän veden radonpitoisuus pienennettyä tasolle 140 Bq/l.
Toukokuussa 2019 Säteilyturvakeskus ilmoitti, että lainsäädännössä tapahtuneiden
muutosten vuoksi asian käsittely Säteilyturvakeskuksessa on päättynyt ja että, kunnan
terveydensuojeluviranomainen määrää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto katsoo, että riskiarvioinnin perusteella
Napapiirin Vesi Oy:lle annetaan määräys radonpitoisuuden pienentämiseksi alle 300
Bq/l Ylinamman ja Autti-Pajulammen vedenjakelualueilla. Näillä alueilla
radonpitoisuus vedenottamolta lähtevässä vedessä ja kuluttajien hanoissa ylittää
laatutavoitteen 300 Bq/l, mutta alittaa laatuvaatimuksen 1000 Bq/l. Radonpitoisuuden
pienentäminen alle 300 Bq/l on perusteltua, koska vedenjakelualueilla vettä
toimitetaan kotitalouksille, joissa veden käyttö ja altistus radonille on jatkuvaa.
Terveysvalvonnan johtaja:
Ympäristölautakunta päättää antaa Napapiirin Vesi Oy:lle määräyksen
radonpitoisuuden pienentämiseksi Ylinamman ja Autti-Pajulammen
vedenjakelualueilla liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Varajäsen Henri Ramberg palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
16.27.
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§ 117
Vesilain 5 luvun mukainen hakemus, Ranua Pohjasperä
ROIDno-2019-2041
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1, vireilletulokirje
2 Liite 2, katselmuspöytäkirja
3 Liite 3, karttaliite.pdf
4 Liite 4, Tuovi Merkkiniemen vastine
Asian taustaa, asian vireilletulo sekä Eija ja Teemu Nurmelan vaatimukset asiassa.
Maanviljelijät Eija ja Teemu Nurmela ovat 10 vuotisella vuokrasopimuksella
vuokranneet peltoalaa kiinteistöltä 683-401-54-11 Pohjoislahti nurmirehun viljelyä
varten. Peltolohko on avo-ojitettu ja pellolta sekä naapuripellolta johtuva vesi
kerääntyy kokooma-ojaan peltolohkon pohjoispäädyssä. Sulamisvesien aikaan
keväällä kokooma-ojan vedenpinta on pellon pinnan tasalla ja myöhemminkin
kasvukaudella liian korkealla haitaten nurmirehun viljelyä. Ko. kokoomaojan jälkeen
on Nurmeloiden teettämä laskeutusallas, altaan jälkeen vesi johtuu vanhaan
kunnostamattomaan ojaan naapurimaanomistajan kiinteistön 683-401-53-8 puolella.
Tämä kunnostamaton kasvittunut oja aiheuttaa padotusta laskeutusaltaaseen ja
kokoomaojaan. Nurmet ovat keskustelleet kiinteistön 53-8 Vainio edustajan kanssa
ojan perkaamisesta mutta eivät ole saaneet lupaa kunnostaa ojaa kiinteistön 53-8
puolella.
Koska neuvottelut ojan kunnostamisesta eivät ole johtaneet sopimukseen ovat Eija ja
Teemu Nurmela saattaneet vireille vesilain 5 luvun 5§:n mukaisen ojitusta koskevan
erimielisyyden kunnan ympäristöviranomaisen ratkaistavaksi, vireilletulokirje liite 1.
Kirjeessä Nurmelat toivovat lupaa saada aukaista oja jotta vesi poistuisi peltoalueelta
nopeammin, pelto kuivuisi paremmin ja näin peltoala saataisiin tehokkaampaan
viljelykäyttöön. Asian selvittämiseksi paikalle on tehty maastokatselmus 12.6.2019,
katselmuspöytäkirja kuvaliitteineen liitteenä 2.
Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta päättää asiasta seuraavaa:
Eija ja Teemu Nurmeloille myönnetään vesilain (587/2011) 5 luvun 9§:n mukainen
oikeus kunnostusojittaa kaivinkoneella tai vastaavalla kalustolla vanha kuivatusoja
myös kiinteistön 683-401-53-8 alueella. Ojaa ei saa olennaisesti syventää vaan
kunnostuksen tulee olla vanhan ojan perkausta jossa poistetaan ojaan tullut
kasvillisuus, sammal ja hieman maa-aineksia. Nurmeloiden tulee suorittaa työ
omakustanteisesti, muille maanomistajille ei pidä koitua kustannuksia (ellei muuta
sovita keskinäisellä sopimuksella esim. naapuri peltolohkon viljelijän Petäjäjärven
kanssa) ojitushankkeeseen ryhtyvien Nurmeloiden tulee korvata kiinteistön 53-8
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Vainio omistajille Armas Merkkiniemen perikunnalle 50 € kertaluonteisena maksuna
ojituskunnostushankeen alle jäävästä maa-alueesta (laskeutusaltaat).
Kunnostusojitus tulee suorittaa noudattaen hyviä työtapoja. Järeämmän
kasvillisuuden lähinnä isokokoisen pajukon sahaus ja poisto tulee tehdä ennen
kaivuutyötä. Isompien puiden kaatamista tulee välttää mutta mikäli työkoneen
ajouralle tai ojanpenkan toimenpidealueelle väistämättä jää alueella kasvavia koivuja
tulee koivut kaataa, katkoa rangoiksi ja kuljettaa Merkkiniemen perikunnan
osoittamaan paikkaan kiinteistöllä 53-8 Vainio.
Ojan kaivuumassat tulee levittää siististi ojan luiskiin ja reunoille siten etteivät
kaivuumassat missään olosuhteissa valu takaisin ojaan. Vesiensuojelutoimenpiteenä
kunnostettavalle ojaosuudelle tulee tehdä kaksi laskeutusallasta, altaiden ohjeelliset
paikat ja koko esitetään karttaliitteessä. Toisen laskeutusaltaan jälkeen ojaa saa
kunnostaa kevyemmin käsityökaluin, koneellista kaivuuta ei sallita. Viimeiset noin 70
metriä ojaa tulee jättää käsittelemättä.
Kunnostettavan ojaosuuden kunnossapito tulee jatkossa hoitaa vesilain 5 luvun 8 §:n
tarkoittamalla tavalla (sisältää myös lietealtaiden tyhjentämisen).
Päätöksen perustelut
Kyseisen ojan kunnossapitovelvoitetta on pitkään laiminlyöty ja oja on päässyt
vahvasti kasvittumaan jolloin ojan vedenjohtokyky on merkittävästi heikentynyt.
Nurmeloilla on perusteltu tarve ojan kunnostukseen vuokrapeltojensa kunnostamisen
vuoksi. Nurmelat ovat myös ilmaisseet olevansa halukkaita ostamaan
lähitulevaisuudessa kyseiset peltoalueet. Nurmelat ovat hallinnassaan olevilla mailla jo
tehneet ojien perkausta mutta vesi virtaa huonosti heti maanomistajien rajalta
eteenpäin kunnostamattoman ojan vuoksi.
Nurmeloiden hakemuksessa kuvailtu ja tässä päätöksessä luvitettu kunnostusojitus ei
aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä haittaa muille asianosaisille.
Merkkiniemen vastineessaan esittämä huoli Vainiontien kevättulvista tai
Pohjaslammen pohjassa kulkevasta vesiputkesta on aiheeton.
Kiinteistön 53-8 Vainio metsänkasvu voi jopa parantua kunnostusojituksen
vaikutuksesta.
Nurmelat suorittavat työn omakustanteisesti, Armas Merkkiniemen perikunnalle
korvataan laskeutusaltaiden vaatima maa-alue 35-40 m2 rahallisena
kertakorvauksena, muille asianosaisille ei koidu hankkeesta kustannuksia.

Käsittelymaksu
Asian käsittelystä peritään 350€, maksua on alennettu taksan sallima 30 %.
Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymän taksan mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet:
Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 7§, 9§ ja 10§
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ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymä taksapäätös

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kiinteistö 53-8 Tuovi Merkkiniemi , Lapin ELY-keskus ympäristövastuualue

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
28.08.2019

7/2019

17 (36)

§ 118
Lausunto Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus) koskien
ohitustien rakentamista Rovaniemen Hirvaalle
ROIDno-2019-2267
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Sivonen
sari.sivonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Oheismateriaali
1 Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö/ LAPELY/1 233/2019
2 Maantieyhteys Hirvaan ohitustie – valtatie 4 Ympäristöselvitys, YVA-tarveharkinta
Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt Rovaniemen
kaupungin lausuntoa YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien ohitustien
rakentamista Rovaniemen Hirvaalle. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja on Lapin ELY-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Ympäristöministeriö on 24.4.2019
antamallaan päätöksellä määrännyt Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -
vastuualueen tekemään päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta ohitustien
rakentamiseen. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja esittää, ettei hankkeessa ole
tarpeen soveltaa YVA-menettelyä.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan YVA-asiat kuuluvat
ympäristölautakunnan toimivaltaan. Asiaa käsiteltiin myös maankäyttöryhmässä
23.8.2019.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Lapin ELY-keskukselle annetaan seuraava
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa
esityksestä. Hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan tekemän ympäristöselvityksen
perusteella hankkeen todennäköiset ympäristövaikutukset eivät ole laajuudeltaan ja
laadultaan YVA-lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin rinnastettavia
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojeluviranomainen on samaa mieltä
ympäristöselvityksen johtopäätöksistä. Lisäksi hankkeen ympäristövaikutukset
arvioidaan perusteellisemmin tiensuunnitteluprosessissa tie- ja rakennussuunnittelun
aikana.
Terveysvalvonnan johtaja:
Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Lapin ELY-keskukselle annetaan seuraava
terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa
esityksestä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
28.08.2019

7/2019

18 (36)

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja terveysvalvonnan johtajan
ehdotusten mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.17 - 17.23.

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
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§ 119
Rakennusteho Group Oy:n rakennuslupahakemus 2019-695 asuinkerrostalon
rakentamiselle, Lapinkatu 5.
ROIDno-2019-2546
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite 1, Rakennuslupapäätös
2 Liite, LapinLoiste_na#kyma#01
Asuinkerrostalon rakentaminen
Rakennusteho Group Oy hakee rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle
tontille 3-318-11, osoite Lapinkatu 5.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2019-695.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 120
Maa-aineslupa A-metsä ja tie Oy Kielilammen metsätie, Ranua
ROIDno-2019-1116
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
A-metsä ja tie Oy on hakenut maa-aineslupaa Ranuan Mykylamminkankaalta tiloilta
Juttila RN:o 683-403-60-11 ja Ranuan valtionmaa RN:o 683-893-11-1 (Kielilammen
metsätie). Lupaa haetaan kolmen (3) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 15 000 m
3

:n suuruiselle soran otolle. Hakijalla on maanomistajien suostumukset luvan
mukaiseen toimintaan.

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 metsätalousalueelle (MT).
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 A-metsä ja tie Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1
mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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Ympäristölautakunta, § 103,26.06.2019
Ympäristölautakunta, § 121, 28.08.2019
§ 121
Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Hietavaara, Rovaniemi
ROIDno-2019-256
Ympäristölautakunta, 26.06.2019, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 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.
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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 jättää asian pöydälle.

Ympäristölautakunta, 28.08.2019, § 121
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 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 on päättynyt 30.6.2019.
Hakemuksesta annettiin kaksi lausuntoa. Hakijalla ei ollut huomautettavaa
lausunnoista.
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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.
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.
Kesäkuun kokouksessa asia jäi pöydälle pohjaveden korkeusasemaa ja
lupamääräyksiä koskevan ristiriidan vuoksi. Uudessa esityksessä ristiriita on korjattu
Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti ja asia on huomioitu päätösesityksessä
muuttamalla lupaehtojen kohtaa 4.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on noudatettava
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa
lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
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Päätös
Henri Ramberg esitti Timo Lappalaisen kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun seuraavia lisäselvityksiä varten:
- päivitetty ottamissuunnitelma (ottotaso ja leikkaukset)
- kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
- selvitys Hietavaaran jälkihoidosta kokonaisuudessaan
- polttonesteiden varastointi / Lapin ELY-keskuksen lausunto
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti Henri Rambergin ja TImo Lappalaisen
esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin
ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 122
Päätös Pellon Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Pello
ROIDno-2017-70
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Päätös Pellon Betoni Oy
Pellon Betoni Oy on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle betonituotetehdasta
koskevan ympäristölupahakemuksen. Laitoksella on Lapin ympäristökeskuksen (nyk.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) myöntämä ympäristölupa, jossa
toiminnanharjoittaja on velvoitettu jättämään hakemus lupamääräysten
tarkistamiseksi 30.6.2014 mennessä. Hakemus on jätetty lupamääräysten
tarkistamishakemuksena, mutta toiminnassa jo aiemmin tapahtuneen laajentumisen
sekä nyt vireillä olevan laajentamishankkeen johdosta lupa käsitellään toiminnan
olennaisena muuttamisena.
Pellon Betoni Oy:n betonituotetehdas sijaitsee Pellon kunnan Orajärven kylässä
kiinteistöillä Betoni 854-404-33-55 ja Pirttivaara II 854-404-33-48 (os. Orankitie 105).
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella valmistetaan betonielementtejä,
betonituotteita ja valmisbetonia. Tehtaan pääasiallinen tuote on rakentamiseen
valmistettavat betonielementit. Suunnitellun laajennuksen yhteydessä laitoksen
tuotantomäärä kasvaa hieman verrattuna nykytilanteeseen, ja tuotantolaitosta

laajennetaan rakentamalla 1 000 m2 lisää hallitilaa sekä 270 m2 hallin yhteyteen
sijoitettavia sosiaali- ja toimistotiloja. Betonielementtien tuotantomäärä tulee jatkossa
vaihtelemaan 20 000 - 40 000 m2 vuodessa ja sen valmistamiseen käytetään 3 000 - 5
000 m3 betonia. Nyt vireillä olevan hakemuksen mukaan valmisbetonin tuotantoa ei
ole aloitettu mutta valmius tuotantoon on olemassa. Tuotannon
mahdollisesti käynnistyessä valmisbetonin tuotantomäärän arvioidaan olevan noin 3
000 m3 vuodessa.

Toiminnan laajentamisen johdosta betonin valmistuksessa tai siihen käytettävissä
raaka-aineissa tai laitteistoissa ei tapahdu muutoksia. Talousjätevesien
käsittelyjärjestelmä tullaan uusimaan ja jätevedet johtamaan biologis-kemialliseen
panospuhdistamoon. Panospuhdistamossa käsitellyt jätevedet puretaan
pohjavesialueen ulkopuolelle. Myös betonielementtien pesuvedet esitetään
johdettavan samaan panospuhdistamoon. Laitoksella olemassa oleva polttonesteiden
jakelupiste poistetaan käytöstä ja liikennöinti- ja varastoalueet asfaltoidaan.
Laitos sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, jossa lähin
asuinrakennus on noin 600 metrin ja Orajärven kylän kyläkeskus reilun
yhden kilometrin etäisyydellä laitokselta. Laitoksen sijoituspaikka on vanhaa
soranottoaluetta ja sen lähiympäristössä on edelleen aktiivisessa käytössä olevia sora-
alueita.
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Alue on vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Alueelle on rakennettu yksi
vedenottamo, joka sijoittuu noin 150 metrin
etäisyydelle tuotantolaitoksen luoteispuolelle. Laitoksen lähiympäristössä ei ole muita
tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla voisi olla
haitallisia vaikutuksia.
Ympäristötarkastajan ehdotus:
Ympäristölautakunta myöntää Pellon Betoni Oy:lle liitteenä 1 olevan ympäristöluvan
betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaa varten kiinteistöille Betoni 854-404-33-
55 ja Pirttivaara II 854-404-33-48 (os. Orankitie 105, Orajärvi, Pello).
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättä ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pellon Betoni Oy; Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Pellon
kunnan terveydensuojeluviranomainen, ympäristövalvonta 2 kpl

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
28.08.2019

7/2019

28 (36)

Hallintovalitus
§117
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
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää 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.
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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Hallintovalitus
§116
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
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: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
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
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää 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.
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
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jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
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Hallintovalitus
§119, §120, §121
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
§122
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
§110, §111, §112, §113, §114, §115, §118
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.

