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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 5.5.2020
alkaen.

hallintosihteeri Maarit Tervo
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§ 45
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
Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys
toimivat ja heillä on sähköinen kokousjärjestelmä käytössä. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että pykälä 61
käsitellään pykälän 49 jälkeen.
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§ 46
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hannele Simonen ja varalle Reetta
Junttila.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 5.5.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten antamispäiväksi määrätään 5.5.2020 ja
maa-aines- ja ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 6.5.2020 ja
Ranuan, Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten
antamispäiväksi määrätään 7.5.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten
tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Hannele Simonen ja varalle Reetta
Junttila.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 47
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- rakennusvalvonnan virkajärjestelyt

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
Lisäksi Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin:
- Maalämpökaivo/lähdekaivoasia Hirvaalla
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 48
Ilmoitusasiat
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Kuusiselän kaatopaikan
pohjaeläintarkkailu 2019, vuosiraportti.
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Kala Oy:n Vian kalankasvatuslaitoksen
velvoitetarkkailujen tulokset 2019, vuosiraportti.
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Kala Oy:n Vanttauskosken kalankasvatuslaitoksen
päästötarkkailun tulokset 2019, vuosiraportti.
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Alakorkalon jäteaseman
velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2019.
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Kuusiselän kaatopaikan
velvoitetarkkailun raportti vuodelta 2019.
Eurofins Ahma Oy: Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Sieppijärven jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailu. Vuosiraportti 2019.
Eurofins Ahma Oy: Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Kolarin jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailu. Vuosiraportti 2019.
Eurofins Ahma Oy: Napapiirin Residuum Oy:n Mustimaan jäteaseman ja suljetun
kaatopaikan ympäristötarkkailun raportti vuodelta 2019.
Eurofins Ahma Oy: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Heinuvaaran leirialueen
jätevesien velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.
Neste Kansankatu: Ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Kansankatu 3, Rovaniemi). Toiminta on
rekisteröity 2.4.2020, Rovaniemi.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.4.2020 Kemojoki Oy:n rakennuslupaa
koskevassa valitusasiassa.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Anne ja Kaj Jarlaksen
ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-
7-708-9 (os. Myllärintie 17), Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 9.4.2020 vesiliikennelain 16 §:
n mukaisen vesiskootterin käyttöä koskeva kielto- ja rajoitusalue, Norvajärvi,
Rovaniemi.
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n yhteenvetoraportti vuodelta 2019 koskien Suosiolan
voimalaitoksen, savukaasulauhduttimen, lämpökeskusten, Suksiaavan
tuhkanläjitysalueen, Mustikkamaan polttoaineterminaalin sekä rakeistamon ja
lannoitteiden valmistustoimintaa, Rovaniemi.
Pertti Salmen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet
kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Päätös 21.4.2020.
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Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Tunturi-Lapin Vesi Oy:n hakemuksesta
uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi
Muonionjokeen, Kolari.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Metsähallituksen hakemuksesta
Taapajoen ylittävän sillan uusimiseksi, Rovaniemi.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Rovaniemen lentoaseman
sotilaisilmailusta vuodelta 2019.
Ranuan Bioenergia Oy:n raportti Aitamaantaussuon turvetuotantoalueen
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ranua.
Tuomo Niemisen ilmoitus karjan lannan varastoimisesta aumassa, Tervola
Terveydensuojelulain 27 §:n mukainen päätös 17.4.2020.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 25.3.2020 Endev Oy
jätteenpolttolaitoksen ympäristöluvan nro 16/2018/1 muuttaminen ja toiminnan
aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Rovaniemi. Ympäristölautakunnalla ei ole
tarvetta antaa asiasta lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 49
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 17.3. - 21.4.2020, 36 - 45 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 17.3. - 21.4.2020, 22 - 61§
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 17.3. - 21.4.2020, 6 - 10 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 17.3. - 21.4.2020, 5 - 8 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 17.3. - 21.4.2020, 5 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 17.3. - 21.4.2020, 9 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 17.3. - 21.4.2020 4 §
Ylitornion kunnan päätökset 17.3. - 21.4.2020, 8 kpl
Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 9 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 01.04.2020
Ympäristöpäällikkö
Delegointipäätös:
§ 10 Ratkaisuvallan edelleen delegointi eläinlääkinnän henkilöstöasioissa, 25.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Täyttöluvan myöntäminen vakituiseen kaupungineläinlääkärin virkaan (vakanssi
17628007), 19.03.2020
§ 11 Toimistoinsinöörin irtisanoutuminen ja viran täyttölupa, 16.04.2020
Muu päätös:
§ 9 Vakuuden hyväksymispäätös, Napapiirin Kuljetus Oy, Rovaniemi, Hietavaaran sora-
alue, 710/2020, 20.03.2020
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 20 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Kaarreselkä, Kolari, 02.04.2020
§ 21 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Järvenmaa, Kolari, 02.04.2020
Muu päätös:
§ 12 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn, Mursu, 20.03.2020
§ 13 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn., 20.03.2020
§ 14 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
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jätevesikäsittelyyn. , 20.03.2020
§ 15 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 20.03.2020
§ 16 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 24.03.2020
§ 17 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 27.03.2020
§ 18 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 27.03.2020
§ 19 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 31.03.2020
§ 22 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 03.04.2020
§ 23 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 15.04.2020
§ 24 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 15.04.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Luiro, Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö
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 ympäristöpäällikön 8-11 § päätöksiin.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tervolan edustaja Juha Laine poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
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§ 50
Maa-ainesluvan siirtäminen Maansiirtoliike Kemppe Oy:lle
ROIDno-2020-858
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
MH-Kivi Oy (2025454-2) ja Maansiirtoliike Kemppe Oy (1557987-9) ovat anoneet, että
Rovaniemen Meltauksen kallio- ja sora-alueen (601/2012) maa-ainesluvan haltijaksi
hyväksytään Maansiirtoliike Kemppe Oy.
Maa-aineslain (555/1981) 13 a §:n mukaan maa-ainesluvan siirrosta on ilmoitettava
lupaviranomaiselle viipymättä, jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen
siirretään toiselle. Aikaisempi luvanhaltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä
velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.
Lupaviranomainen voi määrätä, että uusi luvanhaltija asettaa ennen ainesten
ottamista maa-aineslain 12§:ssä tarkoitetun vakuuden. Vakuuden määrää voidaan
tarkistaa esimerkiksi luvan voimassaoloaikana tai luvan siirron yhteydessä. Uuden
luvanhaltijan on esitettävä hyväksyttävissä oleva vakuus lupaviranomaiselle.
Vakuutena voidaan pitää pankki- tai vakuutuslaitoksen antamaa omavelkaista
takausta tai kunnan tilille tehtyä pankkitalletusta. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kk
luvan päättymisen jälkeen.
Rovaniemen kaupungin voimassaolevan maa-ainestaksan 5.4 mukaan Maansiirtoliike
Kemppe Oy:n on maksettava vakuuden hyväksymisestä luvan siirtämisen yhteydessä
200 €.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta hyväksyy Maansiirtoliike Kemppe Oy:n Meltauksen kallio- ja sora-
alueen (601/2012) maa-ainesluvan haltijaksi.
Ympäristölautakunta määrää Maansiirtoliike Kemppe Oy:lle 19 000 €: vakuuden. Kun
tämä siirtopäätös on saanut lainvoiman ja Maansiirtoliike Kemppe Oy on toimittanut
hyväksyttävän vakuuden, vapautetaan vanha luvanhaltija lupaan liittyvistä velvoitteista
ja MH-Kivi Oy:lle palautetaan 19 000 €:n vakuus. Maansiirtoliike Kemppe Oy:n on
maksettava uuden vakuuden hyväksymisestä luvan siirtämisen yhteydessä 200 €.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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MH-Kivi Oy, Maansiirtoliike Kemppe Oy, Lapin ELY ympäristö ja luonnonvarat,
Rovaniemen kaupunki ympäristövalvonta 2 kpl

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
29.04.2020

5/2020

13 (37)

§ 51
Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Kuuroselkä, Rovaniemi
ROIDno-2020-412
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös
2 Liite 2 sijaintikartta
Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen kaupungin
Kuuroselästä tilalta ROVANIEMEN MLK:N VM IX RN:o 698-893-18-1. Hakijalla on
maanomistajan suostumus toiminnalle. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana
toteutettavalle yhteensä 50 000 m3 suuruiselle maa-aineksen otolle. Maa-ainesta
tullaan käyttämään alueen metsäautoteiden rakentamiseen ja niiden ylläpitämiseen.
Ottoalue on uusi.
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. Lupapäätöksessä on annettu
määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden
laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (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.
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Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta (2 kpl)
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§ 52
Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Nookapalo, Rovaniemi
ROIDno-2020-411
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös
2 Liite 2 sijaintikartta

Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen kaupungin
Nookapalosta tilalta ROVANIEMEN MLK:N VM lll RN:o 698-893-12-1. Hakijalla on
maanomistajan suostumus toiminnalle. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana
toteutettavalle yhteensä 50 000 m3 suuruiselle maa-aineksen otolle. Maa-ainesta
tullaan käyttämään alueen metsäautoteiden rakentamiseen ja niiden ylläpitämiseen.
Ottoalue on uusi.
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. Lupapäätöksessä on annettu
määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden
laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (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.
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Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta (2 kpl)
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§ 53
Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Reutuvaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-410
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös
2 Liite 2 sijaintikartta
Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen kaupungin
Reutuvaarasta tilalta ROVANIEMEN MLK:N VM Vlll RN:o 698-893-17-1. Hakijalla on
maanomistajan suostumus toiminnalle. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana
toteutettavalle yhteensä 25 000 m3 suuruiselle maa-aineksen otolle. Maa-ainesta
tullaan käyttämään alueen metsäautoteiden rakentamiseen ja niiden ylläpitämiseen.
Ottoalue on uusi.
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. Lupapäätöksessä on annettu
määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden
laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (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.
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Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn aikana tauon klo 16.24 - 16.32.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Maa-ainesluvan
hakijalta pyydetään lisäselvityksiä.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta (2 kpl)
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§ 54
Maa-aineslupa Destia Oy Jokkavaara, Rovaniemi
ROIDno-2018-777
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunto
4 Liite 4 muistutus
5 Liite 5 vastine lausuntoon
6 Liite 6 vastine muistutukseen
Destia Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen Jokkavaarasta tilalle
Soramäkikarvo RN:o 698-401-53-217. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden
aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan otolle. Hakija
omistaa tilan. Hakemuksesta annettiin yksi (1) lausunto ja jätettiin yksi (1) muistutus.
Hakija antoi vastineensa lausunnosta ja muistutuksesta.
Rovaniemen ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa-ainesluvat 12.10.2005
§122 (459/2005) kokonaisottomäärällä 30 000 m3 ja 26.5.2010 §53 (552/2010)

kokonaisottomäärällä 30 000 m3. Vakuutta ei kuitenkaan toimitettu eikä maa-ainesten
ottotoimintaa ole alueella aloitettu. Destia Oy toimitti alueelle uuden 70 000 m3 maa-
aineslupahakemuksen vuonna 2015 ja Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
teki hakemuksesta kielteisen päätöksen 23.3.2016 §33, perusteluina se ettei
suunnitelmassa ole huomioitu suojaetäisyyksiä eikä esitetyt luiskaukset sopineet
kapealle tilalle. Päätöksessä viitattiin myös ELY-keskuksen 17.8.2015 antamaan
lausuntoon.

Päätöksen peruste
Lapin POSKI-hankkeessa Jokkavaara on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi
harjualueeksi, jossa on hyvin merkittäviä tai merkittäviä luonto- ja maisematekijöitä,
pohjavedenottamo, suuri tai kohtalainen vahingollisten muutosten mahdollisuus.
POSKI-luokka 1 mukaisesti alue on maa-ainesten ottoon soveltumaton eikä alueelle
tule enää avata uusia maa-ainesalueita.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei 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.
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Alueella on voimassa Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaava, jossa alue on merkitty
maa-ainesten ottoalueeksi (EO), maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi ja tärkeäksi
pohjavesialueeksi (pv). Rovaniemen maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainesten
ottoalueeksi (EO).
Alue sijaitsee tärkeällä 1 luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee vedenottamoiden arvoidulla kaukosuojavyöhykkeellä.
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Em. perusteella maa-ainesten ottaminen on siten ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä…
ja 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Myös Lapin ELY:n
lausunnossaan esittää, ettei suunniteltua ottamista tule toteuttaa eikä
ottamistoiminnalle tule myöntää lupaa.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta ei myönnä Destia Oy:lle maa-aineslupaa Rovaniemen
Jokkavaaraan tilalle Soramäkikarvo RN:o 698-401-53-217.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 55
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Hannukainen, Kolari
ROIDno-2018-603
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunto
4 Liite 4 muistutukset
5 Liite 5 vastine muistutuksiin
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa maa-aineksen ottamiseen
ja ympäristölupaa maa-aineksen murskaamiseen ja varastointiin Kolarin
Hannukaiseen tilalle Käpylä II RN:o 273-402-48-11 (Laurinojan maa-ainesalue). Samalla
haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta annettiin yksi (1) lausunto ja jätettiin 11 (yksitoista) muistutusta. Hakija
antoi vastineensa muistutuksista.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija
asettaa lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen
kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 56
Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan 24.2.2020 § 7 toimenpidelupapäätökseen, 2019-614
ROIDno-2020-791
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, lähestymiskartta Paavalniemi
Lauri Ylitulkkila on jättänyt 9.3.2020 oikaisuvaatimuksen toimenpideluvasta 2019-614,
maa-alueen täyttäminen ja tien rakentaminen. Rakennetaan rumpu tai silta tiealueelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta
kumoaa Rovaniemen kaupungin rakennustarkastajan 24.2.2020 päätöksen, jolla
rakennustarkastaja ei hyväksynyt toimenpidelupahakemusta, ja että
ympäristölautakunta myöntää hakijan hakeman luvan.
Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.
Tilan Metsäonnela (698-401-12-40) vesialueelle on rakennettu pengertie vesistön yli,
johon lupahakemus liittyy. Lapin ELY-keskus on suorittanut maastokatselmuksen
3.10.2019 ja todennut, että jo aiemmin Rovaniemen kaupungin vaatimia toimenpiteitä
mm riittävä kulkuaukko ei ole noudatettu koskien rakennettua pengertietä vesistön
ylitse. Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tilan Metsäonnela (698-401-12-40)
vesialueelle rakennettu pengertie on vesilain vastainen ja loukkaa merkittävästi yleistä
ja yksityistä etua (vesilaki 3 luku 2§). ELY-keskus on kehottanut 11.2.2020 tilan
Metsäonnelan omistajaa ja pengertien tekijää poistamaan pengertie vesistöstä
31.5.2020 mennessä (LAPELY/2583/2015).
Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo on päätöksellään hylännyt
toimenpidelupahakemuksen 2019-614 §7, päätöspäivämäärä 24.2.2020 koskien
edellämainittuja lupahakemuksen mukaisia toimenpiteitä.
Lisäksi on tullut ilmi, että luvan hakija voi kohtuullisin kustannuksin maata pitkin
saada kulkuyhteyden omistamalleen maa-alueelle, joten vesistön yli rakennettava
pengertie on tarpeeton.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää hylätä Lauri Ylitulkkilan tekemän oikaisuvaatimuksen ja
toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa
rakennustarkastaja Pentti Ylitalon tekemää toimenpidelupapäätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lauri Ylitulkkila
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§ 57
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n rakennuslupahakemus 2020-167 teollisuusrakennuksen
ja varaston rakentamiseen, Teletie 10
ROIDno-2020-1169
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös 2020-167
2 Kaavaote ja määräykset, Teletie 10.pdf
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy hakee rakennuslupaa kaksikerroksisen
teollisuusrakennuksen ja lämmittämättömälle varastorakennuksen
rakentamiselle kiinteistölle 698-18-8198-4, osoite Teletie 10, 96320 Rovaniemi.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-167.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 58
Rakennuspalvelu Keskiniva Oy:n rakennuslupahakemus 2020-168 asuinkerrostalon,
rivitalon rakentamiseen, Pullinranta 36
ROIDno-2020-1168
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös 2020-168
2 Kaavamääräykset
3 Pullinranta havainnekuva2.jpg
4 Pullinranta havainnekuva3.jpg
Rakennuspalvelu Juha Keskiniva Oy hakee perustettavan yhtiön lukuun rakennuslupaa
uuden kaksikerroksisen asuinkerrostalon, rivitalon, talousrakennuksen ja
autokatoksen rakentamiselle tontille 698-401-29-49, osoite Pullinranta 36.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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Ympäristölautakunta, § 13,05.02.2020
Ympäristölautakunta, § 59, 29.04.2020
§ 59
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Davvi Metsä Oy,
ympäristölautakunnan päätös 5.2.2020 § 13
ROIDno-2020-246
Ympäristölautakunta, 05.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Davvi Metsä Oy: puolesta, Antti Hiltunen on jättänyt 13.12.2019 oikaisuvaatimuksen
maisematyöluvasta 2019-721. Lupa koskee harvennus- ja päätehakkuita tilojen Uusi-
Pöykkölä ja Ahvenkangas aluella.
Maisematyölupaan sisältyy seuraava ehto:
yleiskaavassa osoitetulla/merkityllä luo alueella ei saa suorittaa
hakkutoimenpiteitä, kuviolla: OL1:24A, OL4:29 ja OL3:032.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnan käsiteltäväksi / tai palauttaa uudelleen lupakäsittelyyn.
Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.
Kaavoitusviranomainen on antanut asiaan pyydetyn lausunnon 10.1.2010 ja luo-
alueen perusteluita yleiskaava selostuksesta 23.1.2020.
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg on tehnyt maisematyölupapäätöksen
2019-721 koskien hakkuita kiinteistöillä 698-401-5-128 ja 698-401-13-112. Alueella on
voimassa Rovaniemen yleiskaava 2015, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
7.10.2002. Harvennushakkuut sijoittuvat yleiskaavassa käyttötarkoitusalueille (VR,MU).
Lisäksi käyttötarkoitusalue on rajattu erikseen luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeään alueeseen (luo).
Pöyliörakan luo-aluetta on yleiskaava selostuksessa määritelty seuraavasti:
Pöyliörakan luo-alue
Rovaniemen kaakkoispuolella sijaitseva metsäalue sisältää maisemaltaan arvokkaita
kohteita kuten Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja
suorantaiset järvet. Alueella on suuri merkitys myös erämaisena retkeily ja
marjastuskohteena sekä kaupungin läheisenä metsäluontokohteena.

Pöyliöjärven alue
Pöyliönrakka ja Pöyliöjärven ranta-alue, lukuisat metsäiset kankaat ja suorantaiset
järvet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina. Alueella on varauduttava
ulkoilureitistöjen tilantarpeeseen. Ympäristön suunnittelussa ennaltaehkäisevä
toiminta on keskeinen asia ympäristöhäiriöiden välttämiseksi
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Toimistoinsinööri:
Ympäristölautakunta päättää Rovaniemen kaupungin yleiskaavamääräykseen ja
yleiskaava selostukseen sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 mom perustuen
hylätä Davvi Metsä Oy oikaisuvaatimuksen ja toteaa ettei oikaisuvaatimuksella
esitetyillä perusteilla ole syytä muuttaa tarkastusrakennusmestari Rainer Björkbergin
maisemalupapäätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää toimistoinsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 29.04.2020, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Davvi
Metsä Oy, ympäristölautakunnan päätös 5.2.2020 § 13
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa
antamaan lausunnon Davvi Metsä Oy:n valitukseen Rovaniemen
ympäristölautakunnan päätöksestä 5.2.2020 § 13, Maisematyölupa 2019-721, Davvi
Metsä Oy.

Valituksen tekijä vaatii, että hallinto-oikeus:
1.1 kumoaa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 5.2.2020 antaman
päätöksen, joka koskee 27.11.2019 maisematyölupapäätöksen johdosta tehtyä
oikaisuvaatimusta.
1.2 kumoaa samalla Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 27.11.2019
antaman maisematyölupaa koskevan päätöksen siltä-osin, kun yleiskaavassa
osoitetulla/merkityllä luo-alueella ei saa suorittaa hakkuutoimenpiteitä (kuviot OL 1:
24A, 0L4:029 ja 0L3:032.
1.3 päättää, että Davvi Metsä Oy voi tehdä maisematyölupahakemuksen mukaiset
hakkuut kohdassa 2.1 mainituilla kuvioilla tai
1.4 palauttaa asian vaihtoehtoisesti Rovaniemen ympäristölautakunnan uudelleen
valmisteltavaksi ja päätettäväksi
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Rakennustarkastaja
Ympäristölautakunnan 5.2.2020 kokouksessa tekemän päätöksen § 13,
maisematyölupa 2019–721 sekä hakemuksessa olevien asiapapereiden lisäksi
ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:
Myönnetty maisematyölupapäätös on käsitelty yleiskaavaan ja
yleiskaavamääräykseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain 140 § 1 mom. perustuen.
Maisematyölupaan sisällytetyllä lupaehdolla on tarkoitettu hakkuiden rajoittamista
kieltämällä hakkuut kuvioiden OL 1:24A, OL4:029 ja OL3:032 alueilta niiltä osin kun ne
ulottuvat yleiskaavassa osoitetulle luo-alueelle. Muilta osin maisematyölupa on
myönnetty hakemuksen mukaisesti.
Pöyliörakan LUO-aluetta on Rovaniemen kaupungin yleiskaavaselostuksessa
määritelty mm seuraavasti: Alueella on suuri merkitys myös erämaisena retkeily ja
marjastuskohteena sekä kaupungin läheisenä metsäluontokohteena.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen alueen (LUO-alue) rajauksella on
voimassa olevassa yleiskaavassa ollut tavoitteena suojella luonto-olosuhteiltaan
herkkää Pöyliörakan aluetta. Rakennusvalvontaviranomaisen mielestä suunniteltu
hakkuu vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen erämaisena
retkeily ja metsäluontokohteena
Pyöliöjärven ympäristö on Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa
määritelty kaupungin laajenemissuunnaksi. Kaupunkiin on viimeisen kymmen vuoden
aikana rakennettu n. 130 uutta omakotitaloa vuodessa. Asemakaavan mukainen
asutus sijaitsee jo nyt alle kahden kilometrin päässä kohdealueesta. Edellä mainittu
kaupungin kehittyminen on yleiskaavassa huomioitu mm. siten, että Pöyliöjärven
ympäristö tulee tulevaisuudessa olemaan Lapin maakunnan suurimman taajaman
lähivirkistysaluetta. Yleiskaavan mukaan jyrkkäpiirteisen ja kallioisen Pöyliörakan
rinteet ja lähiympäristö (LUO-alue) tulee säilyttää erämaisena kaupungin
lähivirkistysalueena ja siten metsätaloudelliset toimenpiteet eivät ole yleiskaavan
tavoitteiden mukaisia.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista
uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi
kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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§ 60
Ympäristölautakunnan talousraportti 1.1.-31.3.2020
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 3 2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"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."
Maaliskuun kirjanpito valmistui 20.3.2020. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 25,00 %.
Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on maaliskuun jälkeen 26,02 %.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. -31.3.2020.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 61
Ympäristölautakunnan selvitys aluehallintovirastolle kanteluun (LAAVI/443/2020)
eläinlääkärin toiminnasta
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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Hallintovalitus
§50, §51, §52, §53, §54
Hallintovalitus
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen,velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus
on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 96100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
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.)
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
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Hallintovalitus
§55
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
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4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
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.)
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
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Hallintovalitus
§56, §57, §58
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus
Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
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.)
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
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Muutoksenhakukielto
§59, §60, §61
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.

