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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
29.10.2019 alkaen.

Hallintosihteeri Airi Mattanen
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§ 121
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Tekninen lautakunta totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 122
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Kari Tuominen ja varalle Lauri
Ylipaavalniemi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.10.2019.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Lauri
Ylipaavalniemen ja varalle Minna Muukkosen. Muutoin lautakunta päätti yksimielisesti
kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen edustaja Anja Joensuu saapui kokoukseen tämän asian
päätöksenteon jälkeen klo 14.04.
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§ 123
Ajankohtaiset asiat
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
Tekninen lautakunta kuuli ajankohtaisissa asioissa kunnossapitopäällikkö Antti
Karjalaista "Kokemukset Alltimen kunnossapitourakasta".
Tekninen lautakunta merkitsi yksimielisesti kuulemisen tiedoksi ja
päätti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 124
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lupainsinöörit
Yleisten alueiden luvat 17.9. - 15.10.2019:
Kaivuluvat lupanrot: 101-141
Sijoitusluvat lupanrot: 71-92
Yksityistiet/ liikenteenohjauslaitteet lupanro: 3
Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 47 Katuvalaisimien hankinta Claudia tarjouspyyntö 254551, 08.10.2019
Muu päätös:
§ 46 Liikenteenohjauksen muutos Poromiehentiellä: pysäyttäminen kielletty,
23.09.2019
Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 71 Alueiden käytön strategian päivittäminen, 03.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi kaupungininsinööri, Päivi Alaoja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen
lautakunta toteaa, että kaupungininsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat
yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat
viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 23.10. - 13.11.2019 paikkatieto- ja
tonttipalvelut yksikössä, Hallituskatu 7, 1. kerros.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon
aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ja puheenjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 125
Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti sekä investointien toteutuminen 1.1.
-31.9.2019
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Tekninen lautakunta Talousraportti 9 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."
Syyskuun kirjanpito valmistuu 15.10.2019. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla syyskuun jälkeen 75,00 %. Teknisen
lautakunnan käyttöprosentti on syyskuun jälkeen 83,24 %.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin 1.1. - 31.9.2019.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 126
Teknisen lautakunnan talousarviokortti 2020
ROIDno-2019-1890
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa, Olli Peuraniemi
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
talouspäällikkö, kaupungininsinööri
Liitteet

1 Teknisen lautakunnan talousarviokortti 2020
Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2020–2022.
Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta
ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu
kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2021.
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4.2019 § 141 talousarvion 2020 ja
taloussuunnitelman 2021 - 2022 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle
2020. Teknisen lautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä
on 10,10 miljoonaa euroa.
Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 18.6.2019 § 82 Teknisen
lautakunnan määrärahaksi vuodelle 2020 10,79 miljoonaa euroa.
Talousarviokortti sisältää kuvauksen lautakunnan perustehtävistä, keskeiset tavoitteet
ja toimenpiteet vuodelle 2020 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan.
Lautakunnalle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista
talousarviovuodelta.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarviokortin 2020.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 127
Vammaisten maksuton joukkoliikenne Rovaniemelle
ROIDno-2019-2104
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kumpula
Rovaniemen vammaisneuvosto on jättänyt 18.6.2019 tekniselle lautakunnalle
seuraavan esityksen:
”Rovaniemen vammaisneuvosto esittää, että Rovaniemen kaupunki myöntää ja
järjestää joukkoliikenteen käytön maksuttomasti henkilöille, joilla on vammaispalvelu-
tai sosiaalihuoltolain perusteella oikeus kuljetuspalveluihin, mukaan lukien heidän
mahdollinen avustajansa.
Asian valmistelun lähtökohdissa tulee huomioida yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolainsäädäntö. Yhdenvertaisuuslaissa todetaan ”Viranomaisen, koulutuksen
järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä
asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä
saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin
suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla” (Yhdenvertaisuuslaki 2014 luku 3 § 15).
Tarjoamalla maksuttoman joukkoliikennekyydin Rovaniemen kaupunki mahdollistaa
kuljetuspalveluihin oikeutetun henkilön henkilökohtaisen liikkumisen vapautta.
Vammaisneuvosto korostaa, että jokainen joukkoliikennekyyti tuo kaupungille
säästöä, eikä kyytien tarve ja määrä vähene olipa matkustustapa joukkoliikenne tai
kuljetuspalvelu. Maksuttoman joukkoliikenteen käyttömahdollisuus voi myös
vähentää kuljetuspalveluiden ruuhkautumista.
Vammaisneuvosto pyytää huomioimaan 2018 käyttöönotetun EU:n Vammaiskortin.
Vammaiskortti mahdollistaa, että vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa
vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä
liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. Vammaisneuvosto esittää Vammaiskortin
käyttöönottoa yhtenä käytännön vaihtoehtona maksuttomaan joukkoliikenteen
käyttöön.”

Teknisten palvelujen toimialan yhdyskuntatekniikan yksikkö on valmistellut yhdessä
perusturvapalvelujen toimialan kanssa esityksensä asiaan. Yhdyskuntatekniikan
yksikkö esittää seuraavaa:
Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin,
myönnetään maksuton matkustusoikeus kokeiluna henkilöille, joilla on
vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin
tekemä myönteinen kuljetuspäätös. Maksuton matkustusoikeus ei koske
perusturvapalvelujen järjestämää asiointi- ja palveluliikennettä, teknisten
palvelujen järjestämää työmatkaliikennettä, ELY-keskuksen järjestämää
joukkoliikennettä eikä yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää markkinaehtoista
joukkoliikennettä.
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Maksuton matkustusoikeus järjestetään kokeiluna ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020.
Kokeilujakson aikana seurataan mm. käyttäjämääriä ja sitä, vähentääkö
maksuton matkustusoikeus kuljetuspalveluja. Mahdollisesta jatkosta päätetään
erikseen ennen kokeilujakson päättymistä.
Kokeilun aikana paikallisliikenteessä tehty maksuton matka ei vähennä
asiakkaalle myönnettyjä kuljetuspalvelumatkoja.
Maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava Waltti-matkakortti tehdään
palvelupiste Osviitassa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Matkakortille ei saa ladata
arvolippua. Waltti-kortin saanti edellyttää perusturvapalvelujen
kuljetuspalvelukortin ja henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
Kortille voi ladata palvelupiste Osviitassa uuden puolivuotiskauden aikaisintaan
14 vuorokautta ennen voimassa olevan puolivuotiskauden päättymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämään
paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään kokeiluna maksuton matkustusoikeus
henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen
kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös yhdyskuntatekniikan yksikön esityksen
mukaisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta kuuli asioiden 127 ja 128 osalta liikenneinsinööri Ulla
Vanhakartanoa.
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vammaisneuvosto, yhdyskuntatekniikka / Hannu Kumpula, Ulla Vanhakartano,
perusturva / Tarja Holländer-Tyni

Rovaniemen kaupunki
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

9/2019

12 (23)

§ 128
Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen erityispiirteiden ja täydentävien
ohjeiden päivitys
ROIDno-2019-3064
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kumpula
Lastenvaunuissa tai –rattaissa kuljetettava lapsi
Tekninen lautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 54 mukaan Rovaniemen kaupungin
järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu
lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 4-vuotiasta lasta kuljettava henkilö. Vaunuissa
kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi maksutta
matkustaa toinen alle 7-vuotias lapsi. Käytännössä 4 vuotta täyttäneitä lapsia
kuljetetaan lastenvaunuissa. 4 vuotta täyttäneet osaavat kävellä, mutta he eivät
välttämättä jaksa kävellä pitkiä matkoja ja aikoja. Suomessa joissakin
vertailukaupungeissa on voimassa Rovaniemen tapaan 4 vuoden ikäraja, yleisimmin
kuitenkin ikärajaa ei ole määritelty tai ikäraja on 7 vuotta. 4 vuotta täyttänyt lapsi ei
myöskään yleensä matkusta vaunuissa bussimatkoilla. Joissakin vertailukaupungeissa
on matkustussäännöissä tarkennettu, että lapsen voi ottaa vaunuista pois matkan
ajaksi vaunuja kuljettavan henkilön menettämättä etuutta maksuttomaan matkaan.
Rovaniemen järjestämässä joukkoliikenteessä ei käytännössä tarkisteta vaunuissa
olevan lapsen ikää eikä edellytetä, että lapsi on matkan aikana vaunuissa.
Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että Rovaniemen kaupungin järjestämässä
joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu lastenvaunuissa tai -
rattaissa alle 7-vuotiasta lasta kuljettava henkilö ja että lapsen voi ottaa vaunuista tai
rattaista pois matkan ajaksi.
Maksuton matkustusoikeus rollaattoria käyttäville
Tekninen lautakunta on päättänyt 25.4.2018 § 54, että pyörätuolimatkustaja on
oikeutettu Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan
matkaan. Etuus ei koske Rovaniemen joukkoliikenteessä rollaattoria käyttäviä
asiakkaita. Eri kaupunkien käytännöt rollaattoria käyttävien asiakkaiden etuuksissa
vaihtelevat. Yleisimmin rollaattoria käyttävät asiakkaat maksavat Suomen
kaupungeissa matkastaan ikä- ja käyttäjäryhmänsä mukaisen matkalipun hinnan (mm.
HSL, Tampere, Jyväskylä, Mikkeli) tai matkustavat maksutta ruuhka-ajan ulkopuolella
(yleensä klo 10 – 14, mm. Oulu, Kuopio, Joensuu). Harvoissa kaupungeissa, kuten
esimerkiksi Lahdessa, rollaattoria käyttävä asiakas voi matkustaa aina maksutta
kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä.
Yhdyskuntatekniikan yksikölle on tullut useita yhteydenottoja, joissa on esitetty
maksutonta matkustusoikeutta myös rollaattoria käyttäville asiakkaille. Mikäli
rollaattoria käyttäville henkilöille myönnetään etuuksia, olisi etuus syytä rajata ruuhka-
ajan ulkopuoliselle ajalle. Ruuhkavuoroihin ei ole syytä houkutella lisää matkustajia.
Lisämatkustajia kannattaa ohjata käyttämään ja hyödyntämään hiljaisempia vuoroja,
jolloin busseissa on enemmän tilaa ja yleensä istumapaikkoja kaikille matkustajille.
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Rollaattoria käyttävät pääasiassa iäkkäät ihmiset. Teknisen lautakunnan päätöksen
25.4.2018 § 54 mukaan yli 65-vuotiaat saavat alennusta arvolipulla ruuhka-ajan
ulkopuolella tehdyistä matkoista. Alennus on voimassa arkisin klo 9 – 14 ja klo 17
jälkeen sekä viikonloppuisin. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että rollaattoria
käyttävä henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkustamiseen Rovaniemen
kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä arkisin klo 9 – 14 ja klo 17 jälkeen sekä
viikonloppuisin.
Avustajaoikeuden osoittaminen EU:n vammaiskortilla
Teknisen lautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 54 mukaan Rovaniemen kaupungin
järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu
pyörätuolimatkustaja ja yksi hänen mukanaan matkustava saattaja tai avustaja.
Saattajan tai avustajan tulee avustaa pyörätuolimatkustajaa koko matkan ajan. Saman
päätöksen mukaan myös Waltti-lipulla matkustavan avustajaoikeuden saaneen
henkilön saattaja on oikeutettu maksuttomaan matkaan. Avustajaoikeuden saanut
asiakas maksaa kuitenkin itse matkastaan normaalin käyttäjäryhmänsä mukaisen
lipun hinnan.
Waltti-kortilla matkustavan asiakkaan oikeus avustajaan on kirjattu kortin hankinnan
yhteydessä Waltin asiakasrekisteriin. Ongelmana on avustajaetuuden luonteva
todentaminen linja-autossa, koska asiakkaan leimatessa Waltti-matkakortin auton
rahastuslaitteella, rahastuslaite ei näytä kuljettajalle, että asiakkaalla on oikeus
avustajaan. Käytännössä tällä hetkellä asiakas kertoo kuljettajalle avustaja-
oikeudestaan, jolloin kuljettaja joutuu päättämään asiakkaan ulkoisen olemuksen
perusteella onko hänellä mahdollisesti avustajaoikeus. Tämä voi johtaa kiusallisiin
tilanteisiin niin kuljettajan kuin asiakkaankin kannalta.
Suomessa on vuonna 2018 tullut käyttöön EU:n vammaiskortti. Vammaiskorttia
haetaan Kelalta. Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-
maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi
matkustaessaan julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja
kulttuuritapahtumiin. EU:n vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja
osallistumisen apuväline.
Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen.
Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.
Vammaiskortti on samanlainen kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa se tulee
käyttöön. Kortissa on henkilön valokuva, nimi ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja
hologrammitunniste. Vammaiskortissa voi olla joissakin tapauksissa myös A-merkintä,
joka tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön.
Rovaniemellä vammaiskorttikohteita ovat jo mm. Arktikum, Korundi, Lapin
metsämuseo, Rovaniemen teatteri, tiedekeskus Pilke ja uimahalli Vesihiisi.
Suomen kaupungeissa on yleisesti otettu käyttöön EU:n vammaiskortti, jossa olevalla
A-merkinnällä asiakas osoittaa joukkoliikenteessä oikeutensa avustajaan, jolloin
avustaja pääsee matkustamaan maksutta. Avustajaoikeuden saanut asiakas maksaa
matkastaan normaalin taksan mukaisen hinnan. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta avustaja pääsee matkustamaan maksutta riippumatta siitä maksaako
avustettava asiakas matkansa käteisellä vai Waltti-matkakortilla. Yhdyskuntatekniikan
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yksikkö esittää, että Rovaniemen joukkoliikenteessä avustajaoikeus osoitetaan EU:n
vammaiskortilla olevalla A-merkinnällä 1.2.2020 alkaen. Lisäksi yhdyskuntatekniikan
yksikkö esittää, että avustajaoikeuden saaneen henkilön avustaja on 1.2.2020 alkaen
oikeutettu maksuttomaan matkustamiseen riippumatta siitä, millä hyväksytyllä
maksutavalla avustettava henkilö maksaa omasta matkastaan. Siirtymäaika on
tarpeen, jotta uudesta käytännöstä saataisiin tieto asiakkaille ja että he ehtisivät hakea
ja saada kortin Kelalta.
Vammaiskortin käyttöönoton myötä avustajatarpeen todentaminen selkeytyisi. Lisäksi
erityisryhmien liikkuminen joukkoliikenteessä sekä joukkoliikenteen käytettävyys
mahdollistettaisiin sen avulla nykyistä huomattavasti paremmin. Rovaniemen
paikallisliikenteen ilmoittaminen vammaiskorttikohteeksi ja vammaiskortin
käyttöönotto edesauttaisi avustajan käyttämistä sekä asiakkaan ohjaamista julkisen
liikenteen käyttöön. Samalla mahdollistettaisiin liikkumisen tukeminen entistä
paremmin.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämässä
joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen ovat oikeutettuja seuraavat
henkilöt seuraavin ehdoin:
Lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 7-vuotiasta lasta kuljettava henkilö. Lapsen voi
ottaa vaunuista tai rattaista pois matkan ajaksi. Tämä tulee voimaan heti, kun
päätös saa lainvoiman.
Rollaattoria käyttävä henkilö arkisin klo 9 – 14 ja klo 17 jälkeen sekä
viikonloppuisin. Tämä tulee voimaan heti, kun päätös saa lainvoiman.
Avustajaoikeuden saaneen henkilön avustaja. Avustajaoikeus osoitetaan linja-
autossa EU:n vammaiskortilla olevalla A-merkinnällä 1.2.2020 alkaen. Avustajan
tulee tosiasiallisesti avustaa EU vammaiskortinhaltijaa koko matkan ajan.
Avustettava maksaa matkastaan oman asiakasryhmänsä mukaisen lipun hinnan.
Turvallisuuden vuoksi kuljettajalle annetaan oman harkintansa mukaan oikeus
rajata kerralla kuljetettavien lastenvaunujen ja –rattaiden,
pyörätuolien, rollaattorien ja polkupyörien määrää, jos autossa ei ole tilaa.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Yhdyskuntatekniikka / Hannu Kumpula, Ulla Vanhakartano
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Tekninen lautakunta, § 72,28.05.2019
Tekninen lautakunta, § 129, 22.10.2019
§ 129
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa korttelin 173 tontilla 3, Myllyojantie 6
ROIDno-2018-3844
Tekninen lautakunta, 28.05.2019, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Raitio
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava.pdf
Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 16.5.2019
Hakija on esittänyt hakemuksessa 10.12.2018 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3
muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK II rakennusoikeudella 750 krs-m².
Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tontilla 3 on
asuinpientalojen korttelialuetta AP 1/2 I ja tehokkuus e=0,23. Tontilla on isohko
omakotitalo ja suuri varastorakennus. Tontin 3 pinta-ala on 2503,7 m²
ja rakennusoikeus 576 krs-m². Rakennusvalvonnan tietojen mukaan rakennusoikeutta
on käytetty 477 krs-m². Korttelin 173 tontit 1 ja 2 ovat asuinkerrostalojen
korttelialuetta AK II. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan
muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen
lautakunta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3
asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään
kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, 22.10.2019, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Raitio
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Asemakaavan muutos
3 Kaavaselostus
4 Asemakaavamerkinnät ja määräykset
5 Navigointikartta
Perustelut
Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.9.2019
Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 1.-30.7.2019 palvelupiste
Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä
Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori.
Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 28.6.2019 sekä kirjeellä
osallisille. Mielipiteitä ei saapunut. Asemakaavan muutoksella korttelin 173 tontin 3
kaavamerkintä muutetaan AK 1/1r III tehokkudella 1000 krs-m².
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää 3.kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 asemakaavan
muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 3 korttelissa 173
kaavamerkintä on AK 1/1r III ja tehokkuus 1000 krs-m². Asemakaavan muutosehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa
Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä
Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori.
Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2600 € sekä kuulutuskustannuksena
250 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto ja johtosääntö §
27).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 130
Asemakaavan muutos kortteli 549 tontti 2, Viirinkankaantie 33
ROIDno-2019-567
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Raitio, Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
Perustelut
Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019
Hakija on esittänyt hakemuksessa 25.2.2019 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon
mukaisen tontintin 2 muuttamista rivi-/pienkerrostalotontiksi sekä vastaavaa
rakennusoikeuden korottamista, mikä vastaisi ympäristössä olevien rakennettujen
tonttien tehokkuutta. Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa
asemakaavassa tontilla 2 on erillispientalojen korttelialuetta AO I ja tehokkuus e=0,20.
Tontilla on v. 1947 valmistunut purkukuntoinen omakotitalo ja piharakennus.
Tontin 2 pinta-ala on 1817,5 m² ja rakennusoikeus 364 krs-m². Kaavoitus esittää
tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja
muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon mukaisen
tontin 2 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään
kaavoituskustannuksena 2900 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 131
Asemakaavan muutos kortteli 8155 tontti 6, Varikkotie
ROIDno-2019-1937
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Raitio, Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassaoleva asemakaava
Perustelut
Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019
Paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt kaavoitukselle, että kaavoitus tutkisi
asemakaavan muutosta 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontille 6 ,
osoitteessa Varikkotie 15. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 6 on
energiahuollon aluetta EN II tehokuudella e=0,25. Tontin 6 pinta-ala on 6446,0 m².
Tontii on ollut ns. varattuna Napapiirin Energia ja Vesi Oylle, mikä on
ilmoittanut paikkatieto- ja tonttipalvelulle, että heillä ei ole tarvetta tontille. Kaavoitus
esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja
muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että 8. kaupunginosan korttelin 8155 tontin 6
asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy
tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tekniset palvelut, kaavoitus
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Muutoksenhakukielto
§125, §126, §129, §130, §131
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§127, §128
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

