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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 3.3.2020
alkaen.
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§ 14
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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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Seija Hiltunen ja varalle Timo
Lappalainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 3.3.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 3.3.2020 ja Ranuan,
Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 5.3.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 16
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- lyhytaikaisen majoituksen seminaari 25.3.2020 kokouksen yhteydessä
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:
- ympäristölautakunnan tiedottaminen
- uusi rakennustarkastaja Hannu Kangas aloittaa 11.3.2020
- Rovaniemen kaupungin hiilitaseen arviointi
- kaupunkikuvapalkinto
- rakentajailta 20.2.2020
Ympäristölautakunta merkitsi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi
yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 17
Ilmoitusasiat
Ilmoitus jätteen keräystoiminnen merkitsemisestä jätehuoltorekisteriin, Ylitornion
VPK ry
Kehotus 698-409-20-191 ja 698-407-47-5
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 29.1.2020 valituksesta, jätelain mukaisessa
hallintopakkoasiassa, Tervola
Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Truck Kolari 2223, Muoniontie 3, Kolari).
Toiminta on rekisteröity 12.2.2020, Rovaniemi.
Neste Markkinointi Oy:n ilmoitus polttonesteiden jakeluaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Neste Express Kolari 844, Muoniontie 3,
Kolari). Toiminta on rekisteröity 12.2.2020, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.2.2020 maa-ainesten ottaminen
tilalta Siirtola, Elkosora Ky, Rovaniemi
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston tekemää päätöstä Vapo Oy:n Keskiaavan turvetuotantoalueen
ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamishakemuksesta, Tervola.
Länsstyrelsen Norbottenin lausuntopyyntö koskien Pajalan kunnan hakemusta
uuden jätevedenpuhistamon rakentamisesta Pajalan
kuntaan. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 18
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, 27.1. - 18.2.2020, 5-6 §
Toimistoinsinööri Hannu Kangas, 27.1. -18.2.2020, 10 - 23 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 27.1. -18.2.2020, 6 - 10 §
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 27.1. - 18.2.2020, 1 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 27.1. -.18.2.2020, 3 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 27.1. - 18.2.2020, 2 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 27.1. - 18.2.2020, 1 - 4 §
Ylitornion kunnan päätökset 29.1. 18.2.2020, 7 kpl
Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 4 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Eelin Kauppa / Ylläsjärven
Kauppa Oy, 07.02.2020
Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä
perittävästä maksusta, 30.01.2020
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Osa-aikaisen kaupungineläinlääkärin valinta, vakituinen virka, 31.01.2020
§ 4 Eläinlääkärin avustajan valinta, vakituinen toimi, 13.02.2020
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden hyväksymispäätös, A-Metsä ja Tie Oy, Kielilammen metsätie, Ranua,
28.01.2020
§ 2 Vakuuden hyväksymispäätös, OTSO Metsäpalvelut Oy, Niskavaara, 1-2019, Tervola,
28.01.2020
Ympäristötarkastaja
§ 1 Päätös Hurjat Kutsut Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, Simerock 2020,
Rovaniemi, 07.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Luiro, Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö
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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 terveystarkastajan 4 §, terveysvalvonnanjohtajan 1 § ja ympäristöpäällikön 1-
4 § päätöksiin.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön
esityksen mukaisesti.
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§ 19
Ympäristölautakunnan palvelualueet 2020
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunnan palvelualueet 2020
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 ”§ 110 Hallintosääntö 1.1.2020”
seuraavasti:
“Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten
osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon lautakuntien esityksestä vuoden 2020
aikana.”
”24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin ja yksiköihin
Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua
tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan
vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta,
joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta
ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta
organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.”
Ympäristölautakunnan palvelualueet ovat:
Ympäristövalvonta
Ympäristölautakunnan palvelualueet ja toimintayksiköt on esitetty liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta hyväksyy Ympäristölautakunnan palvelualuejaon liitteen
1 mukaisesti. Palvelualuejako on voimassa toistaiseksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 20
Ympäristölautakunnan talousraportti 1.1.-31.1.2020
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 1 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."
Tammikuun kirjanpito valmistui 20.2.2020. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla tammikuun jälkeen 8,33 %.
Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on tammikuun jälkeen 9,55 %.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. - 31.1.2020.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16.40 - 16.52.
Tiedoksi
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§ 21
Eläinlääkinnän kehittämissuunnitelma
ROIDno-2020-471
Valmistelija / lisätiedot:
Pälvi Palojärvi
palvi.palojarvi@rovaniemi.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet

1 YMPLTK 18.6.2014 § 80.pdf
Rovaniemen kaupunki järjestää vastuukuntana eläinlääkintähuollon palvelut
Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueella (Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto).
Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 §:n ja 13 §:n mukainen peruseläinlääkäripalvelu
ja ympärivuorokautinen kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään kahdessa
päivystyspiirissä (Rovaniemi-Ranua ja Ylitornio-Pello-Kolari). Eläinlääkinnän toimintaa
ohjaa Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2020 sekä sen
pohjalta laadittu, Rovaniemen ympäristölautakunnan hyväksymä Rovakaaren
eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma.
Rovaniemellä on lisäksi tehty palvelutasopäätös (ympäristölautakunta 30.5.2012/ §
81), jossa rajataan Rovaniemen toimipisteessä toteutettava eläinlääkintä
peruseläinlääkäripalvelun tasolle. Ranuan, Ylitornion, Kolarin ja Pellon toimipisteitä
palvelutasopäätös ei koske, joten eläinlääkinnän taso on toimipisteissä
toimivien eläinlääkäreiden harkinnassa. Peruseläinlääkäripalvelu on kuvattu
pääpiirteittäin eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa (EHO).
Toiminnan luonne
Kunnallisessa eläinlääkinnässä pieneläinpraktiikan osuus on lisääntynyt suhteessa
tuotantoeläinten hoitoon. Tuotantoeläintilojen eläinlääkinnän tarpeet taas ovat
muuttuneet terveydenhuollollisen ennaltaehkäisevän toiminnan suuntaan. Karkeasti
jaoteltuna Rovaniemellä, Kolarissa ja Pellossa praktiikka on vahvasti
pieneläinpainotteista. Ranualla ja Ylitorniolla tuotantoeläinpraktiikkaa on enemmän.
Hevosia hoidetaan jonkin verran kaikissa sopimuskunnissa. Porotalous työllistää
eläinlääkäreitä pääasiassa erotuskaudella loka-tammikuussa. Yksityiset
eläinlääkintäpalvelun tarjoajat, joita on Rovaniemellä useita sekä Kolarissa yksi, ovat
keskittyneet pääasiassa pieneläinten hoitamiseen. Rovaniemellä on lisäksi yksi
hevoseläinlääkintää tarjoava yksityinen palveluntarjoaja.
Vastaanottotilat
Eläinlääkinnän toimipisteitä eli vastaanottotiloja on jokaisessa sopimuskunnassa.
Toimipisteiden määrää ei ole tarkoitus vähentää. Rovaniemen vastaanoton tilat ovat
nykyisellään ahtaat. Vastaanotto sijaitsee yksityiseltä vuokratuissa
tiloissa. Vastaanotolla ei ole lämmintä autotallia, eikä vastaanoton yhteydessä ole ns.
päivystäjän asuntoa. Henkilöstön taukotila ja toimisto ovat samassa huoneessa.
Työtila rauhallista päätetyötä varten puuttuu. Ylitorniolla ja Kolarissa vastaanoton
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yhteydessä on lämmin autotalli sekä sijaisen/päivystäjän asunto. Ranualla on lämmin
autotalli, mutta päivystäjälle/sijaiselle ei ole asuntoa. Pellon vastaanotto on nykyisen
eläinlääkärin oma tila. Pellon eläinlääkärin siirtyessä virasta yksityiseksi eläinlääkäriksi,
tulee selvitettäväksi, järjestetäänkö Pelloon uusi kunnallinen eläinlääkärin
vastaanotto. Olemassa olevista vastaanotoista kehittämistarvetta on koettu lähinnä
Rovaniemellä.
Vastaanottojen välineresurssit
Toimipisteissä on perusvarustuksen lisäksi mm. diagnostiikan tukena seuraavia
laitteita:
Kolari: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille), Hemocue-mittari,
happigeneraattori, röntgen, lisäksi eläinlääkärin omat verianalysaattorit, Vetscan ja
Cubevet
Ylitornio: ultraäänilaite (suureläimille), Hemocue-
mittari, inhalaatioanestesialaitteisto, happigeneraattori
Ranua: ultraäänilaite (suureläimille)
Pello, eläinlääkärin omistuksessa: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille),
verianalysaattoreita, kolmannen polven laserhoitolaite, naudan lonkkanostolaite ja -
patja, röntgen (myös hevosille sekä hammasröntgen), happigeneraattori, EKG, laitteita
hammashoitoihin ynnä muuta
Rovaniemi: ultraäänilaitteet (pieneläimille ja suureläimille), Hemocue,
inhalaatioanestesialaitteisto, happigeneraattori, naudan nostoparsi, lisäksi
eläinlääkärin oma Vetscan -verianalysaattori
Rovaniemen vastaanotolla ei ole röntgenlaitetta. Laitteen tarpeesta on keskusteltu
useita kertoja viime vuosien aikana, esim. kuntalaisaloite on käsitelty
ympäristölautakunnassa 18.6.2014/ § 80. Päätös on kehittämissuunnitelman liitteenä.
Erityisesti päivystysaikana iltaisin, öisin ja viikonloppuina kiireellistä hoitoa vaativien
potilaiden hoidossa röntgenlaite olisi ajoittain tarpeellinen, joskus jopa välttämätön
diagnoosin varmistamisessa tai ennusteen asettamisessa. Joskus potilaita on päädytty
viikonloppuna lähettämään kuvattavaksi esimerkiksi Ouluun.
Röntgenlaitteen hankintaa harkittaessa on päädytty toistaiseksi aina siihen, että koska
eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman (EHO) mukaan röntgenlaite ei kuulu
peruseläinlääkäripalvelua tarjoavan tavanomaisen
vastaanottotilan perusvarustukseen, sellaisen hankkimiselle Rovaniemen
kaupungineläinlääkäreiden vastaanotolle ei ole riittävästi perusteita. Rovaniemen
kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelma ja vuonna 2012
tehty palvelutasopäätös huomioon ottaen röntgenlaitteen hankinta paikkakunnalle,
jossa yksityisen palveluntarjonnan puolesta on käytettävissä useita röntgenlaitteita, ei
röntgenlaitteen hankinta ainoastaan päivystystarpeisiin ole perusteltua
hankinnan aiheuttamien merkittävien kustannusten takia. Lisäkustannuksia
aiheuttaisivat itse laitteen hankinnan lisäksi säteilyturvaan liittyvät lupa-asiat,
toimitilojen lisätilantarve, lisähenkilöstön rekrytointi ja henkilöstön koulutus.
Asiakkailta perittävien laitemaksujen avulla ei käytännössä pystyttäisi kattamaan
kaikkia syntyviä kustannuksia.
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Mikäli eläinlääkintähuollon lakisääteinen järjestämisvastuu siirtyy jossain vaiheessa
maakuntatasolle tai kuntayhteistyö merkittävästi laajenee nykyisestä, tulisi luultavasti
harkittavaksi eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa
mainittu maakunnallinen eriytetty pieneläinpäivystyspiste, joka voidaan
valtakunnallisen ohjelman mukaan mitoittaa ja varustaa lain minimivaatimukset
ylittäen. Varustukseen tulisi tällöin kuulua myös röntgen.
Liite Ympäristölautakunnan päätös kuntalaisaloitteesta 18.6.2014/ § 80:
Digitaalisen röntgenlaitteen hankkiminen eläinlääkäriasemalle
Henkilöstö
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnässä työskentelee yhteensä 10
kaupungineläinlääkäriä 8 praktikkovirassa. Viittä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti.
Praktikkovirkojen lisäksi yhteistoiminta-alueella on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa.
Rovaniemen vastaanotolla viisi eläinlääkäriä hoitaa osa-aikaisesti kolmea virkaa.
Käytännön toiminnassa pyritään siihen, että jokaisena arkipäivänä virka-aikaan olisi
työvuorossa kolme praktikkoeläinlääkäriä. Ranuan, Kolarin ja Pellon vastaanotoilla
työskentelee kussakin yksi eläinlääkäri. Ylitornion vastaanotolla työskentelee kaksi
eläinlääkäriä osa-aikaisesti, yhtenä päivänä kaksin, muutoin yksin.
Rovaniemen vastaanotolla on eläinlääkäreiden lisäksi yksi vakituinen avustaja. Kolmen
eläinlääkärin vastaanotolla avustajan työpanosta kaivattaisiin enemmänkin. Pellon
eläinlääkäri on järjestänyt avustajan itse omakustanteisesti. Kolarin
eläinlääkärin vastaanotolla eläinlääkäriltä puuttuu avustaja. Ranualla avustajaa
tarvittaisiin jonkin verran välinehuoltoon. Ylitorniolla ei toistaiseksi ole nähty tarvetta
avustajalle.
Kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreille kertyy tavanomaisten vuosilomien lisäksi
päivystystyöstä päivystysvapaita. Eläinlääkintähuollon toiminnan luonteesta johtuen
tarvitaan ulkopuolisia sijaisia myös varsinaisen lomakauden ulkopuolella usein.
Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut vähintäänkin vaihtelevaa
pääkaupunkiseudun ulkopuolella koko maassa jo vuosien ajan. Viime aikoina tilanne
on jälleen merkittävästi huonontunut. Edes pitkiin sijaisuuksiin ei ole kuukausien
haunkaan jälkeen löytynyt tekijöitä.
Sijaisten puuttuessa lomia ja vapaita pyritään järjestämään sisäisin järjestelyin.
Kyseinen toimintatapa kuitenkin kuormittaa henkilöstöä kohtuuttomasti pitkään
jatkuessaan ympärivuorokautisen päivystyksen pyöriessä pienemmällä
henkilömäärällä ja työmäärän pysyessä kuitenkin samana. Yksityinen palveluntarjonta
ei ole yhteistoiminta-alueella merkittävästi lisääntynyt, vaikka sellaisia odotuksia on
vuosia elätelty. Varsinkaan nopeasti tai kohtuullisen nopeasti hoitoa vaativia
sairastapauksia ei nykyisessä palveluntarjonnan tilanteessa pystytä ohjaamaan
yksityisten palveluntarjoajien hoidettavaksi siinä määrin, että
kaupungineläinlääkäreiden työmäärä merkittävästi vähenisi. Kuntien velvollisuus on
tällöin järjestää ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun
lisäksi peruseläinlääkäripalvelua jatkuvasti vastuualueen eläimille.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden
vastaanotolle työsuojelutarkastuksen 15.11.2019. Aluehallintovirasto pyytää
Rovaniemen kaupungilta selvitystä tarkastuksella todettujen haitallisten
psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi 10.4.2020 mennessä.
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Kuormitustekijöitä tarkastuskertomuksessa (2019/22776) todetaan olevan
mm. jatkuva resurssivaje, ylityöt, vuorotyö ja liiallinen työmäärä työaikaan nähden.
Tilannetta helpottava ratkaisu olisi perustaa uusi kaupungineläinlääkärin virka
sijaisuustarpeisiin. Resurssia olisi mahdollista käyttää tarpeen mukaan
taloudellisesti koko yhteistoiminta-alueella, kun vapaiden pitäminen on
suunnitelmallista. Viran täyttämisestä aiheutuvat kustannukset pystyttäisiin
laskelmien mukaan hoitamaan nykyisten määrärahojen puitteissa, koska
ulkopuolisten sijaisten palkkaamisen tarve merkittävästi vähenisi.
Päätöksen oheismateriaalina lautakunnalle esitetään seuraavat asiakirjat:
- Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2020
- Rovakaaren eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma
- Palvelutasopäätös 30.5.2012 liitteineen
- Kuntalaisaloite 19.3.2014

Toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi
- Eläinlääkintähuollon akuutin sijaispulan ratkaisuksi esitetään uutta
kaupungineläinlääkärin virkaa. Viran perustamisesta päättää ympäristölautakunta.
- Osa-aikaisten sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi pyritään määräaikaisia
sijaisuuksia käytettävissä olevin keinoin pidentämään.
- Rovaniemen eläinlääkinnän vastaanotolle aletaan etsiä uusia Rovaniemen
kaupunkikonsernin omistamia tiloja, joihin järjestettäisiin mm. lämmin autotalli sekä
päivystäjän asunto, riittävästi toimenpidehuoneita, leikkaushuone sekä erillinen työtila
päätetyötä varten. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon myös röntgenlaitteiston
tilantarve tulevaisuutta ajatellen. Toimitila-asiasta tehdään erillinen päätös.
- Rovaniemen vastaanotolle röntgen-laitteistoa ei tässä vaiheessa hankita, mutta
röntgen-palvelun järjestämiseksi pyritään luomaan sopimuksia ja käytäntöjä
paikkakunnan sekä lähikuntien eläinlääkäreiden kanssa röntgenpalvelun ostamiseksi
tarvittaessa kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa päivystysaikana.
- Kolarin ja Ranuan eläinlääkärien avustajatarpeesta
keskustellaan kuntien kesken vuotuisissa kuntaneuvotteluissa.
- Pellon kunnan eläinlääkärin vastaanottotilojen tarpeesta tulevaisuudessa
keskustellaan vuotuisessa kuntaneuvottelussa.

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi:
Ehdotan, että ympäristölautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatun eläinlääkinnän
kehittämissuunnitelman sekä lähettää suunnitelman Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle osana työnantajalta pyydettyä
selvitystä.
Ehdotus
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Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä eläinlääkinnän kehittämissuunnitelman sekä lähettää suunnitelman Pohjois-
Suomen aluehallintovirastoon työsuojelun vastuualueelle osana
työnantajalta pyydettyä selvitystä.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pälvi Palojärvi, Johanna Isaksson, tyosuojelu.pohjois@avi.fi, elainlaakarit@rovaniemi.fi,
Johanna Aho
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§ 22
Kaupungineläinlääkärin viran perustaminen
ROIDno-2020-472
Valmistelija / lisätiedot:
Pälvi Palojärvi
palvi.palojarvi@rovaniemi.fi
terveysvalvonnan johtaja
Rovaniemen kaupunki järjestää vastuukuntana eläinlääkintähuollon palvelut
Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueella (Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto).
Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 11 §:n ja 13 §:n mukainen peruseläinlääkäripalvelu
ja ympärivuorokautinen kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään kahdessa
päivystyspiirissä (Rovaniemi-Ranua ja Ylitornio-Pello-Kolari). Kaupungin- ja
kunnaneläinlääkäreille kertyy tavanomaisten vuosilomien lisäksi päivystystyöstä
päivystysvapaita.
Eläinlääkintähuollon toiminnan luonteesta johtuen tarvitaan ulkopuolisia sijaisia myös
varsinaisen lomakauden ulkopuolella usein. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut
vähintäänkin vaihtelevaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella koko maassa jo vuosien
ajan. Viime aikoina tilanne on jälleen merkittävästi huonontunut. Edes
pitkiin sijaisuuksiin ei ole kuukausien haunkaan jälkeen löytynyt tekijöitä.
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnässä työskentelee yhteensä 10
kaupungineläinlääkäriä 8 praktikkovirassa. Viittä virkaa hoidetaan osa-aikaisesti.
Praktikkovirkojen lisäksi yhteistoiminta-alueella on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa.
Sijaisten puuttuessa lomia ja vapaita pyritään järjestämään sisäisin järjestelyin.
Kyseinen toimintatapa kuitenkin kuormittaa henkilöstöä kohtuuttomasti pitkään
jatkuessaan ympärivuorokautisen päivystyksen pyöriessä pienemmällä
henkilömäärällä ja työmäärän pysyessä kuitenkin samana.
Yksityinen palveluntarjonta ei ole yhteistoiminta-alueella merkittävästi lisääntynyt,
vaikka sellaisia odotuksia on vuosia elätelty. Varsinkaan nopeasti tai kohtuullisen
nopeasti hoitoa vaativia sairastapauksia ei nykyisessä palveluntarjonnan tilanteessa
pystytä ohjaamaan yksityisten palveluntarjoajien hoidettavaksi siinä määrin, että
kaupungineläinlääkäreiden työmäärä merkittävästi vähenisi. Kuntien velvollisuus on
tällöin järjestää ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun
lisäksi peruseläinlääkäripalvelua jatkuvasti alueen eläimille.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt Rovaniemen kaupungineläinlääkäreiden
vastaanotolle työsuojelutarkastuksen 15.11.2019. Aluehallintovirasto pyytää
Rovaniemen kaupungilta selvitystä tarkastuksella todettujen haitallisten
psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi 10.4.2020 mennessä.
Kuormitustekijöitä tarkastuskertomuksessa (2019/22776) todetaan olevan
mm. jatkuva resurssivaje, ylityöt, vuorotyö ja liiallinen työmäärä työaikaan nähden.
Tilannetta helpottava ratkaisu olisi perustaa uusi kaupungineläinlääkärin virka
sijaisuustarpeisiin. Resurssia olisi mahdollista käyttää tarpeen mukaan
taloudellisesti koko yhteistoiminta-alueella, kun vapaiden pitäminen on
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suunnitelmallista. Viran vaihtuva toimipiste tulisi ottaa huomioon rekrytoinnissa sekä
sovittaessa palvelussuhteen ehdoista.
Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi:
Ehdotan, että eläinlääkintähuoltolain 11 §:n mukaisen peruseläinlääkäripalvelun ja 13
§:n mukaisen ympärivuorokautisen kiireellisen eläinlääkärinavun
järjestämiseksi ympäristölautakunta päättää perustaa uuden kaupungineläinlääkärin
vakituisen viran. Viran tarkoitus on turvata eläinlääkintähuollon toiminta ja
eläinlääkäreiden riittävä lepoaika mahdollistamalla vuosilomien ja päivystysvapaiden
pitäminen Rovaniemen, Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien yhteistoiminta-
alueella. Lautakunta vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi Suomessa laillistetun
eläinlääkärin tutkinnon. Viran täyttämisestä aiheutuvat kustannukset pystytään
hoitamaan nykyisten määrärahojen puitteissa, koska ulkopuolisten sijaisten
palkkaamisen tarve vähenee.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan esityksen mukaisesti ja antaa
oheisen päätöksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualueelle osana pyydettyä selvitystä.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi
Pälvi Palojärvi, Johanna Isaksson, Antti Määttä, Johanna Aho, Terttu Juotasniemi,
Sarastia Oy, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (tyosuojelu.pohjois@avi.fi), Pellon
kunta, Kolarin kunta, Ylitornion kunta, Ranuan kunta
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Ympäristölautakunta, § 146,30.10.2019
Ympäristölautakunta, § 23, 26.02.2020
§ 23
Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta / Narkaus Jokilampi
ROIDno-2019-3133
Ympäristölautakunta, 30.10.2019, § 146
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 liite 1, ojitussuunnitelma
2 liite 2, vireillepanokirje
3 liite 3. Ruokasten kannanotto
4 liite 4, vesiensuojelusuunnitelma
5 liite 5. karttaliite
Asian taustaa, Otso metsäpalveluiden vireillepano sekä maastokatselmus.
Otso metsäpalvelut on saanut toimeksiannon suunnitella kunnostusojitushanke
kiinteistöille 698-402-183-7 Lisä-Sillanpää ja 698-402-183-11
Lisälehti. Kunnostusojitushanke on suunniteltu kolmen ojitusalueen kokonaisuutena
jossa ojaston hyötyala on yhteensä 40 ha, kunnostettavia vanhoja ojia on 2,9 km ja
uusia täydennysojia 8,2 km. Kyseisen toimenpidealueen valumasuunta on pohjoiseen
kohti Jokilampea. Liitteenä 1 ojitussuunnitelma.
Ko. ojitusalueelta vedet johdetaan Otson suunnitelman mukaan alapuolisen
maanomistajan vanhaan olemassa olevaan metsäojaan josta vedet johtuvat edelleen
Jokilammen kiertävään kanavaan. Alapuolinen maanomistaja ei ole antanut
suostumusta vesien johtamiseen heidän alueen läpi olemassa olevia ojia sekä kanavia
pitkin. Tästä johtuen Otso Metsäpalvelut on pannut vireille vesilain 5 luvun mukaisen
ojitusta koskevan erimielisyysasian, vireillepanokirje liite 2.
Asiassa on tehty maastokatselmus paikan päällä 25.6.2019 johon osallistuivat
maanomistajat metsäyhtymä Ruokanen Markku, Miikka ja Tapani Ruokanen sekä Otso
metsäpalveluista Suvi Kauhanen ja Pasi Sarriolehto ja Rovaniemen
ympäristövalvonnasta ympäristötarkastajat Harri Katainen ja Sari Sivonen.
Katselmuksen tarkoitus oli tutustua maastoon yksityiskohtaisesti ja etsiä vielä
molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ojitusalueen vedenjohtamiseen.
Maastokatselmuksellakaan ei yhteisymmärrystä vesien johtamisesta saavutettu ja
Ruokaset antoivat asiassa 3.7.2019 päivätyn kannanoton jossa ilmaisevat kantansa
ettei ojitushankkeeseen pidä ryhtyä eivätkä Ruokaset anna suostumustaan
ojitusalueen vesien johtamiseen alueensa läpi. Ruokasten kannanotossa on käyty läpi
historiaa Jokilammen tilan heikkenemistä aiempien ojitusten seurauksena sekä yleistä
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huolta ojitusten hyödystä verrattuna haittoihin. Kannanoton liitteenä on
asiantuntijalausuntoja sekä otteita Helsingin Sanomien artikkelista. Ruokasten
kannanotto liite 3.

Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta päättää asiasta seuraavaa:
Otso metsäpalvelut voi toteuttaa suunnittelemansa kunnostusojitushankkeen liitteen
1 ojitussuunnitelman ja liitteen 4 vesiensuojelusuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa
tulee noudattaa hyvää ja huolellista työtapaa. Ojitushankkeen alimmaisen
toimenpidealueen (karttaliite 5) joka käsittää pinta-alaltaan noin 16 ha, ojia n. 4,4 km
kaksi laskeutusallasta tulee tehdä ulkomitoiltaan (pituus ja leveys) 30 % suurempana
kuin mitä suunnitelmassa on esitetty vesiensuojelutoimien varmistamiseksi. Lisäksi
maanomistajan tulee huolehtia altaan tyhjennyksistä ja kunnossapidosta vuosittain
viiden vuoden ajan ojituksen valmistumisesta. Tyhjennyksistä ja kunnossapitotoimista
tulee raportoida vuosittain luvan myöntäjälle Rovaniemen ympäristölautakunnalle.
Samaisen alimmaisen ojitusalueen purkupisteeltä vesiä johdettaessa kiinteistön 698-
402-35-9 alueelle vanhaan metsäojaan, tulee varmistua että johdettavat vedet
mahtuvat ojaan myös kevään huippuvirtaamien aikaan. Asian varmistamiseksi vanha
metsäoja tilan 35-9 alueella tulee raivata käsityökaluin ojaan kasvaneista pajukoista ja
puista. Raivauksessa kaadettavat polttopuukelpoiset puut tulee toimittaa rankoina
maanomistajien Ruokanen Heikki ja Markku osoittamaan paikkaan Jokilammentien
varrelle.

Päätöksen perustelut
Otso metsäpalvelut on suunnitellut kunnostusojituksen ottaen huomioon nykyaikaiset
vesiensuojelutoimenpiteet. Hankkeesta on tehty ojitusilmoitus Lap-Elyyn, Elyllä ei ole
ollut huomautettavaa asiaan. Arvioitaessa mahdollisia vaikutuksia Jokilampeen tulee
ottaa huomioon että yli puolet ojitettavasta alueesta sijaitsee Kitroninkorven
takareunalla Jokilammen suunnasta ja Kitroninkorpi muodostaa laajan kaivuukatkon
ojitukselle. Jokilammen suunnasta katsottuna lähimmälle ojitusalueelle n. 16 ha on
tässä päätöksessä määrätty vielä tehostetut vesiensuojelutoimenpiteet isompien
laskeutusaltaiden muodossa.
Otso metsäkeskuksen suunnittelema ja tässä päätöksessä tehostetuin
vesiensuojelutoimenpitein luvitettu kunnostusojitushanke ei ennalta arvioiden aiheuta
merkittäviä ympäristövaikutuksia eikä haittaa asianosaisille. Ympäristölautakunnan
toimivallassa olevassa vesilain mukaisessa ratkaisussa ei voida ottaa kantaa hankkeen
tarpeellisuuteen, hankkeesta saatavaan metsä- tai liiketaloudelliseen hyötyyn.

Käsittelymaksu
Asian käsittelystä peritään 350€, maksua on alennettu taksan sallima 30 %
Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymän taksan mukaisesti.
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Sovelletut oikeusohjeet:
Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 7§, 9§ ja 10§
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 26.02.2020, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Lausunto hallinto-oikeuteen Metsäyhtymä Ruokanen valituksesta
ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 §146 , Vaasan hallinto-oikeuden diaari
01449/19/5205
Ruokasten vaatimus hallinto-oikeudessa on että ympäristölautakunnan päätöstä
muutetaan siten että Otso metsäpalvelun kunnostusojitushankkeelle ei anneta
toteutuslupaa. Valituskirjelmässään Ruokaset tuovat esille vanhojen 1970-80 lukujen
ojitushankkeiden tuomia haittoja Jokilammen vesistöön ja kaipaavat lisäselvityksiä /
perusteluita mm. hankkeen liiketaloudellisesta hyödystä, vesiensuojelutoimenpiteiden
tehosta ja ohituskanavan kunnosta.
Valituksessa on kyseenalaistettu myös päätöksen syntyminen rakennustarkastajan
eikä ympäristöpäällikön esittelystä.
Valituskirjelmä oheismateriaalina.
Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan että Ruokasten valituksessa hallinto-
oikeuteen ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa, jonka nojalla
ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa. Valitus tulee
perusteettomana hylätä ja pysyttää lautakunnan 30.10.2019 § 146 asiasta antama
päätös.
Valituksessa kyseenalaistettu käytäntö, jossa rakennustarkastaja on toiminut
ympäristöpäällikön sijaisena lautakunnan esittelijänä on täysin Rovaniemen
kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2017 §319 mukainen normaali käytäntö.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vaasan Hallinto-oikeus
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§ 24
Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, maa-aineslupa Destia Oy Perämaa, Tervola
ROIDno-2019-482
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi 20.11.2019 § 159 maa-
ainesluvan Destia Oy:lle Tervolan Perämaahan tilalle Perämaan sora-alue 845-404-35-
5.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Meri-Lapin Vesi Oy:n valituksen
johdosta (valitusasia 01847/19/5404). Lausunnon antamisen määräaika on 3.3.2020.
Meri-Lapin Vesi Oy on valittanut Destia Oy:n Perämaan maa-ainesluvan
lupamääräyksen kohdista 5 ja 6, joissa on annettu määräyksiä pohjaveden pinnan ja
laadun tarkkailuvelvoitteista. Yhtiö vaatii, että pohjaveden pinnan ja tarkkailun
tulokset toimitetaan valvontaviranomaisen ja Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Meri-
Lapin Vesi Oy:lle. Lisäksi yhtiö vaatii, että laatutulokset tomitetaan viivytyksettä
tulosten valmistuttua. Perusteluina yhtiö esittää, että vedenhankinnan turvallisuuden
takaamiseksi vedenottajan tulisi tietää mahdollisimman hyvissä ajoin maa-ainesken
oton mahdollisesti aiheuttamasta pohjaveden määrän ja laadun muutoksista.
Asian valmistelun yhteydessä Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt Meri-Lapin Vesi Oy:ltä
lausunnon koskien Destia Oy:n maa-aineslupahakemusta Tervolan Perämaahan. Meri-
Lapin Vesi Oy ei ole lausunnossaan tuonut esille, että vesilaitokselle tulisi lähettää
pohjaveden mittaus- ja vedenlaatutietoja.

Ympäristötarkastaja:
Lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta toteaa, että
pohjavesitiedot eivät ole esim liikesalaisuuksiin verrattavaa tietoa, joten
ympäristövalvonta voi toimittaa valitukessa vaaditut tiedot vesilaitokselle
pyydettäessä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
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Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta
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§ 25
Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, maa-aineslupa Antti Yrjänheikki Oy
Huitaperi, Ylitornio
ROIDno-2019-1331
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja on 8.11.2019 § 29 myöntänyt maa-
ainesluvan Antti Yrjänheikki Oy:lle Ylitornion Huitaperiin tilalle Huitaperi RN:o 976-403-
9-50.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Lapin ELY-keskuksen
valituksen johdosta (valitusasia 01847/19/5404). Lausunnon antamisen määräaika on
3.3.2020.
Lapin ELY-keskus on valituksessaan todennut, että päätöksen mukainen ottamisalue
sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Huitaperin tuuli- ja rantakerrostuma-alueella
sekä valtakunnallisesti arvokkaalla Huitaperin kallioalueella. Ympäristötarkastajan
päätös on tehty puutteellisten selvitysten perusteella ja päätös on ristiriidassa
ainesten ottamiselle maa-aineslaissa asetettujen rajoitusten kanssa ja siten
lainvastainen. Hankkeesta ei myöskään ole pyydetty Lapin ELY-keskuksen lausuntoa.
ELY-keskus katsoo, että alueella oleva ottamistoiminta voi olla ainoastaan lopulliseen
ottamiseen tähtäävää ns. maisemointiottoa. Neitseelliselle alueelle sen sijaa lupaa ei
tule myöntää. ELY-keskus toteaa myös, että ympäristöhallinnon ohjeistuksen 1/2009
"Maa-ainesten kestävä käyttö" mukaan kallioalueella suojaetäisyys naapuriin tulee olla
vähintään 30 metriä.
Ympäristötarkastaja:
Lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta toteaa, että
ottoalueelta on jo osin poistettu ja läjitetty pintamaita eli alue ei ole täysin
luonnontilainen.
Hakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee arvokkaan kallioalueen sekä arvokkaan
tuuli- ja rantakerrostuman reunaosissa. Ottamisalue koko on pieni verrattuna
arvokkaan kallioalueen sekä arvokkaan tuuli- ja rantakerrostuman pinta-alaan
nähden. Ottamisalue sijaitsee vanhan ottoalueen välittömässä läheisyydessä, joten
suuria maisemallisia muutoksia alueelle ei aiheudu.
Valituksessa esitetyt valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueiden sekä valtakunnallisesti
arvokkaat tuuli- ja rantakerrostuma-alueiden inventointi ei ole suojeluohjelma eikä
niillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Maa-aineslaissa tai maa-
ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei ole säännöksiä
ottamisalueen ympärille tarvittavista suojaetäisyyksistä. Ympäristöhallinnon ohjeessa 1
/2009 on esitetty suositukset tarvittavista suojaetäisyyksistä.
Muilta osin ympäristölautakunta viittaa lupapäätökseen.
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Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta
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§ 26
Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Hietavaara, Rovaniemi
ROIDno-2019-256
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös 710/2020
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunnot
Napapiirin Kuljetus Oy haki 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 haettiin lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloa. Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi maa-ainesluvan ko.
alueelle 1.10.2019 (710/2019).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Lapin ELY-keskuksen
valituksen johdosta (valitusasia 01735/19/5404). Lausunnon antamisen määräaika on
28.2.2020.
Lupaviranomaisen ja Lapin ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa sovittiin, että
luvanhakija toimittaa uudet suunnitelmakuvat ja lupahakemuksen. Rovaniemen
kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee itseoikaisun päätökseen, eli
käytännössä poistaa virheellisen päätöksen ja antaa uuden päätöksen, jossa huomioi
havaintoputken asennuksen yhteydessä saadut tiedot pohjaveden pinnantasosta.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennenkuin lupapäätös saavuttaa
lainvoiman ei myönnetä.
Tämä maa-aineslupapäätös korvaa ympäristölautakunnan 25.9.2019 132 § , antopäivä
1.10.2019 myöntämän luvan 710/2019.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Energia ja Vesi
Oy, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 27
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rakennuslupahakemus 2020-55 Lapin
keskussairaalarakennuksen laajennukselle, Ounasrinteentie 22
ROIDno-2020-500
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös 2020-55
2 Havainnekuva (2).pdf
3 101-A009-004 Havainnekuva (4).pdf
Lapin keskussairaalarakennuksen laajentaminen.
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hakee rakennuslupaa Lapin
keskussairaalarakennuksen laajenatamiselle tontille 7-735-7, osoite Ounasrinteentie
22.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-55.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 28
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Lampelankulman rakennuslupahakemus
2020-56 lääkärikeskusrakennukselle, Lampelankatu 6
ROIDno-2020-501
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös 2020-56
2 Mallinnus.pdf
Lääkärikeskusrakennuksen rakentaminen
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Lampelankulma hakee
rakennuslupaa lääkärikeskusrakennuksen rakentamiselle tilasta 698-401-181-0
muodostettavalle tontille 2-192-1, osoite Lampelankatu 6.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-56.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 29
Hanhirova Maurin ja Rakennusmestarointi Jaako Oy:n rakennuslupahakemus 2020-
57 asuinkerrostalolle, Tammikuja 2
ROIDno-2020-502
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös 2020-57
2 julkisivu2.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Asuinkerrostalon rakentaminen
Hanhirova Mauri ja Rakennusmestarointi Jaako Oy hakee
rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle tilasta 401-8-91 muodostettavalle
asemakaavan mukaiselle tontille, osoite Tammikuja 2.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-57.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 30
Kiinteistö Oy Rinteenkulman rakennuslupahakemus 2020-58 käyttötarkoituksen
muutokselle, terveysaseman avovastaanottotilat
ROIDno-2020-543
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennusluppäätös 2020-58
2 Koskikatu 25 kaavaote-1.pdf
Terveysaseman avovastaanottotilat
Kiinteistö Oy Rinteenkulma hakee rakennuslupaa terveysaseman
avovastaanottotilojen rakentamiselle tontille 1-72-10, osoite Koskikatu 25.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-57.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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Hallintovalitus
§26
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
§27, §28, §29, §30
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
§19, §20, §21, §23, §24, §25
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
§22
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, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

