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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 7.6.2022
alkaen.
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§ 60
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.
Nimi

Läsnä kokoushu Läsnä etäyht Pois
oneessa
eydellä
sa

Petri Jaatinen, puh.joht.

X

Jouko Lampela, varapuh.joht.

X

Esa Kiviniemi

X

Reeta Laitinen, varajäsen

X

Hannele Simonen

X

Joni Björkbacka

X

Tommi Peltoniemi, varajäsen
Jukka Aula

X
X

Jyrki Sutinen
Tuomas Leipälä, varajäsen

X
X

Katariina Henttonen

X

Mari Ikonen

X

Markus Kiili

X

Pirjo Hietala

X

Rauno Kelahaara

X

Susanna Back

X

Tiina Paakki

X

Erkki Lehtoniemi,
palvelualuepäällikkö

X

Hannu Kangas, johtava
rakennustarkastaja

X

Sini-Sisko Kilpeläinen,
terveysvalvonnan johtaja

X

Eemeli Kajula,
kaupunginhallituksen edustaja
Henri Ramberg,
kaupunginhallituksen

X
X
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varaedustaja
Susanna Junttila,
kaupunginhallituksen puh.joht.

X

Marita Kuoksa, hallintosihteeri

X

Maarit Tervo, hallintosihteeri,
sihteeri

X

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin
yksimielisesti.
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§ 61
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jyrki Sutinen ja varalle Katariina
Henttonen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 07.06.2022.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten sekä maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 07.06.2022 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 09.06.2022 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Mari Ikonen ja varalle Susanna Back.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 62
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto
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, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista.
Päätös
LIsäksi ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin
- Kuntaneuvottelut on pidetty Ranuan, Pellon, Kolarin ja Ylitornion kuntien kanssa
- Tutustumiskäynnit Kroopinpalon ja Palovaaran maa-ainesottoalueisiin
31.8.2022 kokouksen yhteydessä

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti
merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Talousasiat käsiteltiin erikseen pykälässä 65.
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§ 63
Ilmoitusasiat
Asfalttikallio Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Takavaara, Rovaniemi). Toiminta on
rekisteröity 12.5.2022, Rovaniemi.
Aslfalttikallio Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (854-404-3-118, Ketola, Pello). Toiminta on
rekisteröity 24.5.2022, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Vian kalanviljelylaitoksen piilevätarkkailun tuloksista
vuodelta 2021, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Sattajärven luonnonravintolammikon
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2021, Rovaniemi.
Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, jolla on hyväksytty
kiinteistöllä 698-5-599-5 (os. Alakorkalontie 11) suoritettu maaperän
pilaantuneisuuden puhdistustyö ja puhdistuksen loppuraportti, Rovaniemi.
Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, yksityishenkilön
hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistölle Molkoköngäs 698-
408-76-6, Rovaniemi.
Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, yksityishenkilön
hakemuksesta luonnonsuojelualueen perustamiseksi kiinteistölle Saarentaus 698-408-
76-11, Rovaniemi.
Lapin Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla Uppsalan
yliopistolle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä
keräämällä viitasammakon munia, Ylitornio.
Metsähallituksen luontopalveluiden yksityishenkilölle myöntämä liikkumislupa
viiden luonnonpuiston alueella, Rovaniemi, Ylitornio, Tervola.
Metsähallituksen luontopalveluiden Metsähallitus Metsätalous Oy:lle myöntämä
liikkumislupa Pisavaaran luonnonpuiston alueella.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös, joka koskee ympäristölautakunnan
29.4.2020 56§, antopv 5.5.2020 päätöstä.
Puolustusvoimien logistiikalaitoksen esikunnan Rovaniemen lentoaseman
sotilasilmailua koskeva vuosiraportti 2021, Rovaniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 64
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Viranhaltijapäätökset ajalta 21.4 - 20.5.2022
Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 56 - 74 §
Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 41 - 67 §
Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 37 - 83 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 7 - 15 §
Valvontainsinööri Lauri Pääkkö 14 - 21 §
Paikkatietoinsinööri Juha Iivari, 18 - 38 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 17 - 29 §
Ylitornion kunnan päätökset 15 - 25 §, 11kpl
Ympäristöterveydenhuollossa huhtikuussa 2022 käsitellyt elintarvike-,
terveydensuojelu- ja tupakkalakien mukaiset toimijoiden ilmoitukset ja hakemukset
(myyntilupa, toiminnan aloittaminen, muuttaminen tai lopettaminen). Lista
ilmoituksista ja hakemuksista oheismateriaalina esityslistan kohdassa ajankohtaiset
asiat.
Palvelualuepäällikkö Ympäristövalvonta
Muu päätös:
§ 44 Maa-aineslain (MAL 12§) mukainen vakuuden hyväksymispäätös, Kantola Esa,
Tapiovaara, Rovaniemi 742/2021, 10.05.2022
§ 45 Maa-aineslain (MAL 12§) vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous
Oy, Ranua, Toivakka-aho, R1/2022, 10.05.2022
Ympäristötarkastaja
§ 2 Päätös Jääkäriprikaatin ja Lapin lennoston jättämästä meluilmoituksesta,
11.05.2022
§ 4 Päätös Huoltamo Mustonen Ky:n jättämästä meluilmoituksesta, 23.05.2022
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Asia käsitellään palvelualuepäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 §
mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.
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Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta palvelualuepäällikön 44-
45 § päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 65
Ympäristölautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022
ROIDno-2022-711
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Airaksinen
jari.airaksinen@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 04 2022
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:
”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja
toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen 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 investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien
perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa
turvataan sovitut palvelut. "
Ympäristölautakunnan talouden toteuma on huhtikuun jälkeen -2,46 M€ (34,76 %).
Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -2,36 M€ (33,33 %). Ero
tasaiseen toteumaan on 0,10 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Ympäristölautakunnan
talousraportin ajanjaksolta 1.1.-30.4.2022.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
vt.konsernitalouspäällikkö, taloussuunnittelijat
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§ 66
Rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen päivittäminen Ranuan kunnan kanssa
ROIDno-2022-1930
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Liitteet

1 Ranua sopimus rakennusvalvonta 2022
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta ja ympäristövalvonta ovat jo
vuosia hoitaneet lähikuntien viranomaispalveluita (ympäristöterveydenhuolto,
ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta) sopimusperusteisesti. Yhteistyö alkoi Ranuan
kunnan kanssa vuonna 2008. Tällä hetkellä rakennusvalvontaa koskevat
sopimukset ovat voimassa Ranuan, Ylitornion ja Muonion kunnan kanssa. Kuntien
välisestä yhteistyöstä on runsaasti käytännön kokemusta. Kokemukset ovat olleet
erittäin hyviä.
Ranuan kunta ja Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta ovat neuvotelleet uudesta
sopimuksesta Ranuan kunnan ja Rovaniemen kaupungin välillä. Sopimuksessa on
kyse Ranuan kunnan rakennusvalvonnan sijaistamisesta erityisesti kunnan omissa
hankkeissa ja loma-aikojen tuurauksesta.
Vanhan sopimuksen mukaan, joka on tehty helmikuussa 2018, Ranuan kunta ostaa
Rovaniemen kaupungilta rakennusvalvonnan työpanosta hintaan 300 euroa/työntekijä
/päivä 50 päivää vuodessa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että päiväkohtainen
hinta ei kata kaikkia kuluja ja työpäivien tarvittava määrä on ollut arvioitua alhaisempi.
Uuden sopimuksen mukaan päivähinta on 400 euroa/työntekijä/päivä ja Ranuan
kunta sitoutuu ostamaan sopimuksen mukaisia palveluita vähintään 10 päivää
vuodessa. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan.
Ranuan kunnan tekninen lautakunta on uuden rakennusvalvonnan
yhteistyösopimuksen hyväksynyt 10.5.2022 § 24.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Ranuan kunnan kanssa liitteen 1 mukaisen
uudistetun rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen. Uusi sopimus astuu voimaan
1.7.2022.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ranuan kunnan tekninen lautakunta, tekninen johtaja Risto Niemelä
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§ 67
Maa-aines- ja ympäristölupien siirtäminen Morenia Oy:n konkurssipesältä Skarta Finland
Oy:lle
ROIDno-2022-1677
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Morenia Oy:n konkurssipesä (3007989-9) ja Skarta Finland Oy (0655477-6) ovat
ilmoittaneet seuraavien maa-aines- ja ympäristölupien siirrosta Skarta Finland Oy:lle:
-Maa-aineslupa 686/2017 ja ympäristölupa 4/2017 (yhteislupa ymla 26.6.2017 § 102)
Kuusiselän kallioalue
Kuusiselkä RN:o 698-401-49-70
Lupa myönnetty 26.6.2017
Lupa päättyy 30.7.2027
Vaadittu vakuus 20 000 €
-Maa-aineslupa 707/2019 ja ympäristölupa 5/2019 (yhteislupa ymla 26.6.2019 § 59)
Jokkavaaran sora-alue
Jokkanokka RN:o 698-401-64-31
Lupa myönnetty 26.6.2019
Lupa päättyy 30.6.2024
Vaadittu vakuus 50 000 €
Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen
siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan
aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes
hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä,
että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.
Kun maa-aineslupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle ja
hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta Rovaniemen
kaupungin maa-ainestaksan mukaisesti 100 € (7.1). Mikäli maa-aineslain 12 §:n
mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä maa-ainestaksan
mukainen vakuuden hyväksymismaksu 200 € (5.4).

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta hyväksyy Skarta Finland Oy:n em. maa-aines- ja ympäristölupien
haltijaksi.
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Siirrettävien yhteislupien ehdot siirtyvät sellaisenaan koskemaan Skarta Finland Oy:tä
siitä päivästä lähtien, kun Skarta Finland Oy on asettanut Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnalle kyseisissä maa-aineluvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet.
Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 12 kk luvan päättymisen jälkeen.
Ympäristölautakunta päättää vapauttaa yhteislupien aikaisemman haltijan Morenia
Oy:n konkurssipesän em. lupien velvoitteista heti, kun Skarta Finland Oy on
toimittanut luvissa määrätyt hyväksyttävät vakuudet.
Uuden luvanhaltijan Skarta Finland Oy:n on ilmoitettava valvontaviranomaiselle
lupapäätöksen mukaisen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.
Maa-aineslupien siirrosta tehdään merkintä NOTTO-tietojärjestelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 68
Maa-aineslupa Tolonen Petri, Tolonen II, Rovaniemi
ROIDno-2021-4469
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Lupapäätös
2 Lupahakemus
3 Lausunto
4 Vastine
Petri Tolonen on hakenut lupaa maa-aineksen ottamiseen Rovaniemen Tolosen
kylästä tilalta Keskitalo RN:o 698-408-41-23. Hakija omistaa alueen. Lupaa haetaan
kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 0 3000 m3:n suuruiselle soran
ja hiekan otolle. Ottamisalue on pinta-alaltaan yhteensä 1,3 ha ja ottamissyvyys 0-8 m.
Ottaminen ulotetaan alimmillaan tasolle +129.00 (N2000). Otettava maa-aines
käytetään alueen maanrakennuskohteisiin, kuten tiestön ylläpitoon ja rakentamiseen
sekä muihin maanrakennuskohteisiin.
Hakemuksen mukainen vanha ottamisalue sijaitsee Rovaniemen Tolosessa,
Rovaniemen kaupungin keskustasta noin 67 km pohjois-luoteeseen. Kulkuyhteys
alueelle tapahtuu Tolosentieltä ja nykyistä metsäautotietä käyttäen. Ottamisalue
sijaitsee Tolosen (12699232) 2E-luokan pohjavesialueella. Alueella ei ole suojelualuetta
eikä alueella ole tiedossa olevia rauhoitettujen tai suojeltujen lajien havaintopaikkoja.
Ottamisalueen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin
vakituinen asutus sijaitsee noin 200 m etäisyydellä ottamisalueen itäreunasta. Alueella
ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja
metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Lisäksi alueelle on osoitettu kyläalue (AT 372
Tolonen) ja arvokas maisema-alue (am), joka sisältyy luonnonsuojelualueeseen (SL
4236 Ounasjoki). Ottamisalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle
MAO120137 (Ounasjokivarsi, maisemakokonaisuudet).
Hakemuksesta pyydettiin lausunto Lapin ELY-keskukselta. Hakemuksesta ei jätetty
muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Luvanhakija on antanut vastineensa lausuntoon.
Päätöksen peruste
Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainesten ottaminen ei
aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti
merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella. Ottamisalue sijoittuu
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle MAO120137 (Ounasjokivarsi,
maisemakokonaisuudet).
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Alueella ei ole tiedossa luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Alue sijaitsee 2E luokan pohjavesialueella (Tolonen 12699232). Lupapäätöksessä on
annettu määräykset suojakerroksesta pohjaveteen sekä polttoaineiden käsittelystä.
Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Lisäksi alueelle on osoitettu kyläalue (AT 372
Tolonen) ja arvokas maisema-alue (am), joka sisältyy luonnonsuojelualueeseen (SL
4236 Ounasjoki).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 200 m etäisyydellä ottamisalueelta.
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 ottamistoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.
Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja: Ympäristölautakunta päättää myöntää Petri Toloselle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
01.06.2022

5/2022

17 (31)

§ 69
Ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy, Kolarin läjitysalue
ROIDno-2022-319
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Peuranen
pekka.peuranen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1, Ympäristölupapäätös Napapiirin Kuljetus Oy maankaatopaikka Kolari 2022.
pdf
2 Ympäristölupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy kaivumaiden vastaanotto ja läjitys
Pellontie 13-15 Kolari
Ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy:lle puhtaan maa-aineksen säilöntä kiinteistöllä
Killeröautto II 273-401-13-195, käyntiosoite Pellontie 13-15, Kolari. Läjitysalueella

säilötään puhtaita maa-aineksia enintään 30 000 m3 1.98 hehtaarin alueelle.
Läjityksen ylätaso on +152.00 metriä. Alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, jolla ei ole suojelukohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta ja
lähin asutus on n. 1 km etäisyydellä luoteessa. Lähin merkittävä vesistö on
Muonionjoki yli 1.5 km etäisyydellä. Alue on ojitettua suota ja rämeikköä.
Ympäristötarkastaja
Ympäristötarkastaja esittää, että ympäristölautakunta päättää myöntää
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti
sillä muutoksella, että vakuuden määräksi vahvistettiin 5000,00 euroa.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Kolarin kunta, Rovaniemen kaupungin
terveydensuojeluviranomainen
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§ 70
Päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
ROIDno-2021-4740
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristölupapäätös
Rovaniemen kaupungin Teknisten palveluiden Yhdyskuntatekniikan yksikkö on
hakenut ympäristölupaa maankaatopaikan sijoittamiselle kiinteistöille 698-409-13-50
ja 698-409-13-47. Kiinteistöt sijaitsevat Nivavaarassa Pikku Olkkavaaran
kaakkoispuolella.
Maankaatopaikalle loppusijoitetaan rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita
ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat peräisin kaupunkiorganisaation omista
yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöjen rakennushankkeista eikä alueelle vastaanoteta
maa-ainesjätettä muilta toimijoilta. Maa-ainesten läjittämiseen on varattu noin 3,15

hehtaarin laajuinen alue, jolle sijoitetaan yhteensä 74 000 m3 , noin 126 000 tonnia,
maa-aineksia. Vuosittainen läjitysmäärä vaihtelee rakentamisen määrän mukaan ollen
arviolta 10 000 tonnista 20 000 tonniin. Maankaatopaikan käyttöaika on edellä
mainitulla täyttövauhdilla enintään 13 vuotta. Täytön päätyttyä alue muotoillaan
loivapiirteiseksi kummuksi, joka kohoaa enimmillään 11,5 metrin
korkeudelle maanpinnan tasosta ja metsitetään istuttamalla alueelle männyn taimia.
Hankealue ja sen välitön lähiympäristö ovat luonnontilaista suo- ja metsämaata.
Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa ja lähimmät asutut alueet sijaitsevat reilun 600
m etäisyydellä alueen etelä- ja länsipuolilla. Alueen läheisyydessä ei ole vesistöjä, alue
ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta eikä alueella ei ole sellaisia
tiedossa olevia luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Rovaniemen kaupungin Teknisten palveluiden
Yhdyskuntatekniikan yksikölle maankaatopaikkatoimintaa koskevan
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Hakija; Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti);
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen (sähköisesti) ,
ympäristövalvonta 2 kpl (paperisena)
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§ 71
Oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan 4.5.2022 60 § rakennuslupapäätökseen,
2022-265
ROIDno-2022-2105
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
johtava rakennustarkastaja
Liitteet

1 asemakaavaote pullinranta.pdf
2 Kaavamääräykset pullinranta.pdf
Kohteen rajanaapuri 698-4-483-11 on jättänyt määräajassa rakennuslupapäätöksestä
oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle, oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Asemakaavan tontille 698-4-483-12 on myönnetty rakennuslupa 2022-265
asuinkerrostalon sekä rivitalon rakentamiselle, rakennuslupapäätöksen antopäivä on
4.5.2022. Asemakaava on kuulutettu voimaan 5.9.2005, kaavamerkintä
rakennuspaikalla on AKR II (asuinkerrotalojen tai rivitalojen korttelialue).
Rakennuslupahakemukseen on hankkeeseen ryhtyvä suorittanut mrl 133§ mukaisen
naapurinkuulemisen oikaisuvaatimuksen tehneelle 10.2.2022 ennen
rakennuslupahakemuksen vireillejättöä, tieto näinollen on saatettu vireille jätetystä
mrl:n mukaisesta rakennuslupa hankkeesta. Naapuri ei tuolloin jättänyt huomautusta
kyseisestä hankkeesta. Naapurinkuulemislomakkeelle on kirjattu, että
oikaisuvaatimuksen tehneen tontin omistajan sekä hakijan tonttien välille on sovittu
rakennettavan puuaita. Rakennuspaikalla on pidetty 12.4.2022 oikaisuvaatimuksen
tekijän pyynnöstä erillinen katselmus. Katselmuksessa oli läsnä rakennushankkeeseen
ryhtyvän edustaja, oikaisuvaatimuksen tekijä sekä rakennusvalvonnasta johtava
rakennustarkastaja ja valvontainsinööri.
Myönnetty rakennuslupa on kolmesta eri hankkeesta rakentuvan kokonaisuuden
viimeinen vaihe kyseisen rakennuspaikan toteuttamista. Rakennushanke on
asemakaavan tavoitteiden mukainen, rakennusluvassa 2022-265 myönnetyt
rakennukset ovat sijoitettu riittävän etäälle oikaisuvaatimuksen tehneen naapurin
tontin rajalinjasta ja ovat asemakaavassa vahvistetun rakennusalueen rajan
sisäpuolella. Lupahakemuksessa lähimmilläänkin oleva rivitalorakennus on noin 8,7m
etäisyydellä oikausuvaatimuksen tehneen naapurin tontin puoleisesta rajasta.
Rakennusalueen raja asemakaavassa mahdollistaa kyseessä olevan rivitalon
rakentamisen oikaisuvaatimuksen tekijän puoleiselle rajalinjalle 5m etäisyydelle
rajasta ilman erityisehtoja. Myönnetyssä rakennusluvassa on korostettu
oikaisuvaatimuksessa jo esitettyjä asioita rakennuslupapäätös tasolla ehtoineen.
Myönnetyssä rakennusluvassa on edellytetty mm lupaehtona erillinen
pihasuunnitelma sekä aitasuunnitelma.
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Rakennuslupäätöksen hyväksytyssä pääpiirustuksiin kuuluvassa asemapiirustuksessa
on esitetty, että tontilla on säilytettävä tai istutettava puita vähintään yksi tontin pinta-
alan 200m2 kohti. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä on hyväksytty
pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi, joten mm edellä mainittua on
noudatettava.
Rakennusluhakemus on käsitelty mrl:n määrittelemän menettelytavan mukaisesti,
rakennuslupahakemuksessa on kuultu naapuria ja pidetty katselmus, rakennusluvan
myöntämisen edellytykset täyttyvät asemakaava-alueella (mrl 135§). Hanke on
asemakaavan tavoitteiden mukainen, joten rakennuslupa on myönnettävä.
Oleviin jo lainvoiman saavuttaneisiin rakennuslupiin ja oikaisuvaatimuksessa niihin
kohdistettaviin asioihin ei tämän oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tehdä päätöksiä eikä
niitä käsitellä koska ne eivät kuulu oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan
rakennuslupaan. Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus kohdistuu
rakennuslupaan 2022-265, oikaisuvaatimuksessa käsitellään ympäristölautakunnan
osalta päätöksenteossa ainoastaan rakennuslupaan 2022-265 kuuluvia asioita.
Johtavan rakennustarkastajan ehdotus
Rakennusluhakemus on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemän
menettelytavan mukaisesti. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät
asemakaava-alueella MRL 135 § perustein. Ympäristölautakunta päättää hylätä
naapurin 698-4-483-11 tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että
oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa johtavan
rakennustarkastajan tekemää rakennuslupapäätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö
Ympäristölautakunta päättää johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Jäsen Hannele Simonen poistui kokoustilasta klo 15.04 - 15.09 väliseksi ajaksi asian
esittelyn aikana.
Jäsen Markus Kiili poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.21.

Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, hakija
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Hallintovalitus
§67, §68
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);
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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.
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
§69, §70
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu
VALITUSOSOITUS
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 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 kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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
Viranomainen, jolle valitus tehdään on Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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.
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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.
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.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
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 valituskirjelmä kohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
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Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.
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Hallintovalitus
§71
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus, rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat (MRL 192 §)

VALITUSOSOITUS
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
Viranomainen, jolle valitus tehdään on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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)
Asiakaspalvelu avoinna: 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.
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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.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
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 valituskirjelmä kohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.
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Muutoksenhakukielto
§60, §61, §62, §63, §64, §65
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§66
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
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.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,
henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Faksinumero: 016 322 6450
Puhelinnumero: 016 3221
Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.
Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätös halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon
nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

