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Hannele Simonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 1.9.2020
alkaen.
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§ 91
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ympäristölautakunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti
ympäristöpäällikön ehdotuksen mukaisesti.
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§ 92
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hannele Simonen ja varalle Reetta
Junttila.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 01.09.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 01.09.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 03.09.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 93
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- lausunto Pelastustoimen järjestämislaista
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
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 94
Ilmoitusasiat
AFRY Finland Oy:n raportti Iijoen alaosan yhteistarkkailun (jätevedenpuhdistamot ja
kalankasvatus) tuloksista vuodelta 2019, Ranua.
Digi- ja väestötietoviraston kirje äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä
ilmoittaminen digi- ja väestötietovirastolle.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Rovaniemen lentoaseman pintavesitarkkailun tuloksista
vuodelta 2019, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun
tuloksista vuodelta 2019, Tervola.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Ylläksen keskuspuhdistamon ja Rautuvaaran
varastoaltaan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Kolari.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on hyväksytty Lapin ely-
keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle myönnettyyn Takaputaan vanhan
sillan purkamista ja uuden sillan rakentamista koskevaan lupapäätökseen liittyvä
vesistötarkkailusuunnitelma, Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Marttiini Oy:n ilmoituksesta
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-5-598-2 (os.
Marttiinintie 6), Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Pirkanmaan ELY-keskuksen
ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 976-
403-9-21 (os. Torniontie 1161), Ylitornio.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallintopakkohakemus Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolle pengertien poistamiseksi, Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kiinteistö Oy Rovatorin ja
Kiinteistö Oy Rova-aukion ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden
puhdistamiseksi kiinteistöllä 698-2-68-13 (os. Varastotie 2), Rovaniemi.
Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden Lapin yliopiston Arktiselle keskukselle
myöntämä tutkimuslupa maanäytteiden ottoon historiallisilta poroerotuspaikoilta.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Marja-Liisa ja Jussi Vaaran hakemuksesta
vesialueen ruoppaamiseksi kiinteistöllä 845-402-3-121, Tervola.
Skanska Industrial Solutions Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman
rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Laitos on rekisteröity
6.7.2020, Ranua.
Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös, jolla on myönnetty malminetsintälupa
Suhanko Arctic Platinum Oy:lle. Malminetsintäalue sijoittuu Suhangon
kaivospiirialueen itä- ja koillispuolille Rovaniemen kaupungin sekä Tervolan ja Ranuan
kuntien alueille.
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Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös Inmet Finland Oy:n ja kahden muun yhtiön
erikseen jättämistä kaivoslain mukaisista varausilmoituksista samalle 488,97 km2
laajuiselle alueelle Tervolan, Tornion, Rovaniemen ja Ylitornion kuntien alueella.
Turvallisuus ja kemikaaliviraston päätös Rio Tinto Exploration Finland Oy:n ja kahden
muun yhtiön erikseen jättämistä kaivoslain mukaisista varausilmoituksista samalle
1088,3 km2 laajuiselle alueelle Tervolan, Tornion, Rovaniemen kuntien alueella.
Vaasan hallinto-oikeuden välipäätös: täytäntöönpanon kieltäminen maa-aines- ja
ympäristölupa-asiassa, Napapiirin Kuljetus Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 95
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 15.6. - 18.8.2020, 77- 125 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 15.6. - 18.8.2020, 146 - 208 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 15.6. -18.8.2020, 73 - 105 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 15.6. - 18.8.2020, 23 - 59 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 15.6. - 18.8.2020, 23 - 38 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 15.6. - 18.8.2020, 11 - 28 §
Vs. tarkastusrakennusmestari Lauri Pääkkö, 18.8.2020 asti 1 - 22 §
Ylitornion kunnan päätökset 15.6. - 18.8.2020, 28 kpl
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 6 Vakuuden hyväksymispäätös, Napapiirin Residuum Oy, 2020-390, 01.07.2020
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Vs. ympäristötarkastajan viran täyttö, 22.06.2020
Muu päätös:
§ 21 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy,
Rovaniemi, Rävässelän sora-alue, 720/2020, 04.08.2020
§ 22 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Rovaniemi,
Reutuvaaran moreenialue, 718/2020, 04.08.2020
Ympäristötarkastaja
§ 31 Päätös Tervolan Yrittäjät ry:n jättämästä meluilmoituksesta, ratavenetapahtuma
11.7.2020, Tervola, 29.06.2020
§ 32 Päätös Pellon moottorikerhon meluilmoituksesta Pellon watercross 2020,
08.07.2020
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Asia käsitellään ympäristöpäällikön 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 ympäristöpäällikön 20-
22 § päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 6 §
päätökseen.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 96
Ylitornion kunnan rakennuslupahakemus 2020-41 päiväkotirakennus, pihavarasto,
pyöräkatos sekä aita Mellantie 6, Ylitornio
ROIDno-2020-2020
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2020-41
2 Liite, Havainnekuva_Ylitornio PVK 400dpi.jpg
3 Liite, AlkkulaK59MRA30.pdf
Päiväkodin, pihavaraston, pyöräkatoksen sekä aidan rakentamiselle.
Ylitornion kunta hakee hakee rakennuslupaa päiväkodin, pihavaraston, pyöräkatoksen
sekä aidan rakentamiselle kiinteistölle 976-401-42-39, osoite Alkkulanraitti 55, 95600
Ylitornio.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-41.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 97
Kemijoki Oy:n rakennuslupahakemus 2020-664 vesivoimalaitoksen rakennusten
rakentamiseen, Sierilä, Oikarainen.
ROIDno-2020-1584
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätösehdotus.pdf
2 Liite yleiskaavaote.pdf
3 Liite, Yleiskaavamääräykset.pdf
4 Liite, Havainnekuvat.pdf
Vesivoimalaitoksen rakennusten rakentaminen.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan Kemijoki Oy:n
Sierilän vesivoimalaitoksen rakennusten rakentamiselle 28.2.2018, § 28. Rakennuslupa
päätöksestä valitettiin jonka perusteella Korkein hallinto-oikeus kumosi rakentamista
koskevan rakennuslupapäätöksen kaavallisen asian perusteella. Kemijoki Oy haki
hankkeelle poikkeamispäätöstä vesivoimalaitoksen rakennusten
rakentamiselle, Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi poikkeamisen
MRL:n 72 1 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta poikkeamispäätöksellä
30.10.2019, § 144. Päätöksestä valitettiin ja asia on käsittelyssä Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudessa.

Kemijoki Oy hakee uudelleen rakennuslupaa vesivoimalaitoksen
koneasemarakennukselle ja ohijuoksutuspadon luukkuaseman rakennukselle
kiinteistölle 698-409-29-2, 698-409-21 Oikaraiseen. Rakennuslupaa haetaan lisäksi
siten, että työt voidaan aloittaa ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös saavuttaa
laivoiman. Rakennustöiden aloittamisoikeutta haetaan kuitenkin ehdollisena siten,
että rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin asiassa vireillä oleva poikkeamispäätös on
lainvoimainen tai täytäntöönpantavissa.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun
lisäselvityksiä varten.
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Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16.13 - 16.28.
Tiedoksi
Hakija

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.08.2020

8/2020

14 (41)

§ 98
Kiinteistö Oy Rovaniemen Ahjotie 20 rakennuslupahakemus 2020-577 / kylmä varastohalli /
698-9-9044-1
ROIDno-2020-2411
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2020-577
2 Liite, asemakaavaote.pdf
KOY Rovaniemen Ahjotie 20 hakee rakennuslupaa Kylmä varastohalli
/katoksen rakentamiseksi tontille 698-9-9044-1, osoite Ahjotie 20.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-577.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 99
As Oy Rovaniemen Kaitakuja 4, rakennuslupahakemus 2020-623, asuinkerrostalo, Kaitakuja
4, Rovaniemi
ROIDno-2020-2493
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2020-623
2 Liite, Asemakaavaote Kaitakuja 4.pdf
As Oy Rovaniemen Kaitakuja 4 / c/o Pekka Flygare hakee rakennuslupaa uuden
kaksikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiselle tontille 698-5-535-19, osoite
Kaitakuja 4.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Anna-Maria Alaluusua poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.44.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 100
As Oy Korkalonkatu 19 rakennuslupahakemus 2020-653 , käyttötarkoituksen muutos,
Korkalonkatu 19, Rovaniemi
ROIDno-2020-2492
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös 2020-653
2 Liite, asemakaavaote korkalonkatu 19.pdf
3 Liite, 13 HAVAINNEKUVA 1.pdf
As Oy Rovaniemen Korkalonkatu 19 hakee rakennuslupaa käyttötarkoituksen
muuttamiselle asuinrakennuksesta liike- ja majoitustilarakennukseksi tontilla 698-1-22-
5, osoite Korkalonkatu 19.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-653.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 101
Korvanaukionpuisto, Temotek Oy:n perustettavan yhtiön lukuun rakennuslupahakemus
2020-630, asuinkerrotalo, Ylikorvantie 21B, 698-5-5031-4
ROIDno-2020-1971
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2020-630
2 Liite, Visualisaatio 2.pdf
3 Liite, Asemakaavaote.pdf
Temotek Oy hakee perustettavan yhtiön lukuun rakennuslupaa ullakollisen seitsemän
kerroksisen asuinkerrostalon ja piharakennuksen uudisrakentamiselle pysäköinti- ja
piha-alueineen, tontille 698-5-5031-4, osoite Ylikorvantie 21B.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-630.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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Ympäristölautakunta, § 56,29.04.2020
Ympäristölautakunta, § 102, 26.08.2020
§ 102
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Lauri Ylitulkkilan
valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 29.4.2020 § 56
ROIDno-2020-791
Ympäristölautakunta, 29.04.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

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

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää hylätä Lauri Ylitulkkilan tekemän oikaisuvaatimuksen ja
toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa
rakennustarkastaja Pentti Ylitalon tekemää toimenpidelupapäätöstä.
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Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 26.08.2020, § 102
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valistusasiassa, Lauri
Ylitulkkilan valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 29.4.2020 § 56
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa
antamaan lausunnon Lauri Ylitulkkilan valituksesta koskien ympäristölautakunnan
päätöstä 29.4.2020 § 56
Valituksen tekijä vaatii, että hallinto-oikeus:
kumoaa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 29.4.2020 §56 päätöksen,
millä päätöksellä lautakunta piti voimassa rakennustarkastajan 24.2.2020 päätöksen,
jolla päätöksellä rakennustarkastaja ei hyväksynyt toimenpidelupahakemusta. Lisäksi
vaadin, että kaupunki korvaa valituksen tekijälle muodostuneita
asianhoitokustannuksia vähintään 900 euron suuruisella määrällä. Ylitulkkilan valitus
kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista
uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi
kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.
Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että Lapin Ely-keskus on 7.7.2020 jättänyt Pohjois-
suomen aluehallintovirastolle hallintopakkohakemuksen Ylitulkkilan pengertien
poistamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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§ 103
Lausunto Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen
ROIDno-2020-2202
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lapin Ely-keskuksen hakemuksesta dnro
PSAVI/932/2017 Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitoksille määrättyjen
kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Lapin ELY-keskus on kalatalousviranomaisena toimittanut aluehallintovirastolle
hakemuksen Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen kaupungissa sekä Keminmaan ja
Tervolan kunnassa sijaitsevien Kemijoen Isohaaran (PVO Vesivoima Oy), Taivalkosken,
Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja
Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken (Kemijoki Oy) voimalaitosten
kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Hakemuksen lähtökohtana on vesilain 3 luvun
22 §:n tarkoittama olosuhteiden olennainen muutos.
Voimassa olevat kalatalousvelvoitteet perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden
päätökseen nro 78/79/II (28.12.1979) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen
nro 2860/80(30.5.1980) sekä voimalaitosten tehonnostoja koskeviin päätöksiin.
Kalataloushaittoja kompensoidaan lohen, taimenen, harjuksen ja siian
velvoiteistutuksilla sekä nahkiaisen ylisiirroilla. Lisäksi maksettavaksi on määrätty
kalatalousmaksuja.
Hakemuksessa esitetään velvoitehoidon painopisteen suuntaamista toimenpiteisiin,
jotka edistävät vaelluskalakantojen palauttamista niiden luonnolliseen
elinympäristöön. Hakemuksessa on esitetty muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
- Luvanhaltijoiden tulee ensimmäisessä vaiheessa suunnitella ja toteuttaa
kustannuksellaan Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken ja
Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen tarkoituksenmukainen ja toimiva kalatie sekä
alasvaellusreitti ohjausmenetelmineen. Toisessa vaiheessa 12 vuotta päätöksen
lainvoimaisuudesta tulee suunnitella ja toteuttaa kalatiet Vanttauskosken, Pirttikosken
ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten yhteyteen.
- Voimalaitosten luvanhaltijoiden tulee ylisiirtää tukitoimenpiteenä vuosittain yhteensä
vähintään 2 300 lohta sekä 200 meritaimenta Kemijoen vesistöalueen
poikastuotantoalueille. Toimenpiteitä nahkiaisen ylisiirtovelvoitteen vaikuttavuuden
selvittämiseksi ja parantamiseksi tulee lisätä
- Istutusvelvoitteet Kemijoen suualueelle ja sen läheiselle merialueelle sekä
sisävesialueelle tulee asettaa siten, että ne tukevat vaelluskalojen kotiuttamista
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Kemijoen vesistöön sekä vastaavat nykyistä paremmin sitä osaa aiheutuneesta
vahingosta, jota ei voida Kemijoen rakennetuilla jokiosuuksilla muilla toimin
kompensoida.
- Luvanhaltijan tulee laatia yksityiskohtainen kalatalousvelvoitteen
toteuttamissuunnitelma ja tarkkailla kalateiden ja alasvaellusreittien toimivuutta sekä
ylisiirtojen ja istutusten tuloksellisuutta, luonnonpoikastuotantoa ja toimenpiteiden
vaikutusta kalastukseen.
Hakijan mukaan esitetyt toimenpiteet eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle.
Voimalaitosten luvanhaltijalle koituu kalateihin tarvittavan vesimäärän luovutuksesta
arviolta vähäinen taloudellinen menetys. Hakijan mukaan lupaehtojen muuttamisesta
ei synny luvanhaltijalle korvattavaa haittaa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristöpäällikkö
Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa seuraavaa.
Keskeiset syyt Lapin ELY-keskuksen vesilain 3 luvun 22§:n mukaiselle hakemukselle
kalatalousvelvoitteen uudelleen arvioimisesta ovat muuttuneet olosuhteet ja
lisääntynyt tieto. Kemijoen vesistössä on tapahtunut muutoksia joiden myötä
olosuhteet vaelluskaloille ovat parantuneet mm. uiton päättyminen sekä sivuvesien ja
Ounasjoen pääuoman kalatalouskunnostukset. Sekä saadut kokemukset
kalatierakentamisesta niin koti kuin ulkomailta.
Tämän hetkinen kalatalousvelvoite on pääosin kalanistutusvelvoite. Kemijoen
velvoitepäätös on vuodelta 1980, KHO 2860/80 tässä voimayhtiöt määrätään
istuttamaan Kemijoen suun merialueella/ jokisuulle 615 000 lohismolttia, 90 000 2v.
taimenistukasta, 3 100 000 1kesäistä siianpoikasta ja 100 000 nahkiaisen
ylisiirtovelvoite. Lisäksi sisävesiin patoaltaille on velvoiteistutuksia.
Tarkasteltaessa lohenistutusvelvoitetta tulee muistaa että 1980 luvulla esim.
Tornionjoen lohi oli sukupuuton partaalla merellisen ylikalastuksen johdosta, joki
tuotti arviolta vain joitain kymmeniä tuhansia lohismoltteja vuosittain. Kemijoen
velvoitteen smolttituotantoarvio arvioitiin poikastuotantoalojen sekä tuottavuuden
osalta raskaasti alle todellisen tuotantokyvyn.
Vertailuna 2010 luvulla Torniojoki on tuottanut keskimäärin 1,5 milj lohismolttia
vuosittain ja historiasta tiedetään että vapaa Kemijoki on ollut huomattavasti
merkittävämpi lohijoki. Nämä tosiasiat kiistatta osoittavat nykyisen
kalatalousvelvoitteen 615 000 smolttia olevan selvästi alimitoitettu. ELY-keskuksen
hakemuksessa on arvioitu että tämän hetkisen tietämyksen perusteella
istutusvelvoitteen tulisi olla 4,3 – 5 milj smolttia.
Kalatalousvelvoitteen tulisi vastata täysimääräisesti aiheutettua kalatalousvahinkoa.
Nykytilanne jo lohen osalta arvioutuna on selkeästi alimitoitettu. Uudelleen arvioutu
kalatalousvelvoite voi olla kalatiet, kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä, istutuksia
tai näiden yhdistelmiä. Lapin ELY-keskuksen hakemukselle kalatalousvelvoitteen
uudelleen arviointiin on vahvat perusteet.
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Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lapin Ely-keskus
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§ 104
Ympäristölautakunnan talousraportti 1.1.-31.7.2020
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 7 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."
Heinäkuun kirjanpito valmistui 18.8.2020. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin
tulisi olla heinäkuun jälkeen 58,33 %. Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on
heinäkuun jälkeen 59,25 %.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. -31.7.2020.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 105
Maa-aineslupa Matti Kelloniemi Oy Hautainmaa, Rovaniemi
ROIDno-2020-1589
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös 723/2020
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunto
4 Liite 4 vastine
Matti Kelloniemi Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen Misistä tilalta
ROVANIEMEN MLK:N VM V RN:o 698-893-14-1 (Hautainmaan hiekka-alue).
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 50
000 m3:n suuruiselle hiekan. Hakijalla on maanomistajan suostumus maa-ainesten
ottamiseen.

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakemuksen johdosta
annettiin yksi lausunto. Hakija antoi vastineensa lausunnosta.

Päätöksen peruste
Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä
eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita.
Hakemuksen mukaiselta ottoalueelta ei ole todettu muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintöjä.
Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Ottoalue sijoittuu Hautainmaan (12699249) 2 luokan pohjavesialueelle.
Lupapäätöksessä on annettu määräykset pohjaveden korkeuden ja laadun
seurannasta sekä polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu
pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu
erityistoimintojen alueelle, jossa liikkuminen on rajoitettua (puolustusvoimien alue, ER
2810).
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Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti.
Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä
vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.
Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan
myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle maa- ainesluvan liitteen
1 mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 106
Maa-aines- ja ympäristölupa Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy Suksiaavankummut, Rovaniemi
ROIDno-2020-980
Liitteet

1 Liite Päätös MAL ja Y lupa OMV Oy Suksiaapa Roi 2020
2 Liite, Karttaliite.pdf
3 Liite, Muistutus Hannele Pokka
4 Liite, Muistutus Muurolan kyläyhdistys ry
5 Liite, Ympäristöterveydenhuollon lausunto Oulun Maa- ja Vesirakennus Oyn
ympäristölupahakemuksesta Suksiaavankummut, Rovaniemi
6 Liite, Vastine muistutuksiin ja lausuntoon
Valmistelija Pekka Peuranen ympäristötarkastaja
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa
kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Muurolan Ternujoen
tilalle Rovaniemen Metsäoppilaitos 698-893-15-2. Hakemukseen on jätetty kaksi
muistutusta ja siitä on pyydetty Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:lle maa-aines-
ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat, Rovaniemen kaupungin
ympäristöterveydensuojeluviranomainen, muistutuksen jättäneet
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§ 107
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Tuomivaara, Rovaniemi
ROIDno-2019-2512
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös 716/2020
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunnot
4 Liite 4 muistutukset
5 Liite 5 vastine
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa kalliolouheen, soran ja hiekan
otolle sekä ympäristölupaa maa-aineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin
Rovaniemen Alakorkalon Tuomivaaraan, tilalla Tuomivaara RN:o 698-401-28-
71. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi
tuloa.
Hakemuksesta annettiin kaksi (2) lausuntoa ja jätettiin neljä (4) muistutusta. Hakija
antoi vastineensa muistutuksista ja lausunnosta sekä muutti ottamissuunnitelmaa
Lapin ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen
lainvoimaisuutta ei myönnetä koska lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole
esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi
myöntää.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 108
Päätös Rudus Oy hakemuksesta ympäristöluvanvaraisen toiminnan muuttamiseksi,
Rovaniemi
ROIDno-2018-3879
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 PAATOS Rudus Betonitie
Rudus Oy on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen, joka koskee
yhtiölle myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista.
Yhtiöllä on ympäristölupa asfalttijätteen välivarastointiin ja murskaamiseen
Rovaniemen kaupungin, 9. kaupunginosan, korttelin 9069, tontilla numero 3 (os.
Betonitie 2). Lupaan haetaan muutosta siten, että laitoksella olisi mahdollista käsitellä
asfalttijätteen lisäksi samalla kiinteistöllä sijaitsevalla valmisbetonitehtaalla syntyvää
betonijätettä.
Betonin tuotannossa syntyvä betonijäte välivarastoidaan kasoihin tontin pohjoisosaan
ja murskataan alueelle tuotavalla siirrettävällä murskaimella. Betonijätettä käsitellään
enintään 1 300 tonnia vuodessa ja sen murskaus kestää enintään kolme viikkoa.
Murskaus tapahtuu eriaikaisesti asfaltin murskauksen kanssa, jolloin se lisää
murskauspäivien määrää 30 päivästä 45 päivään vuodessa. Betonimurske toimitetaan
hyödynnettäväksi maarakentamisessa.
Hakemuksen mukaan betonin murskauksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää ja
ehkäistä samoilla menetelmillä kuin asfaltin murskauksessa ja toiminta voidaan
järjestää voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Hakijan näkemyksen
mukaan haitalliset ympäristövaikutukset eivät lisäänny eivätkä betonin murskauksesta
aiheutuvat päästöt ilmaan ole alueellisesti merkittäviä. Liikennemäärät laitokselle eivät
lisäänny sillä betonijäte on aiemmin kuljetettu käsiteltäväksi toisaalla. Melumittauksen
mukaan betonin murskauksen aikainen melutaso oli laitosalueella 76,7 dB (LAeq) ja
noin sadan metrin etäisyydellä 57,9 dB (LAeq). Aistinvaraisesti kuunneltuna

murskauksen aiheuttama ääni oli erotettavissa taustamelusta noin 60 m etäisyydelle
murskauslaitoksesta.
Toiminta sijaitsee asemakaava-alueella teollisuus- ja varastorakennuskäyttöön
varatulla tontilla (T-2). Lähimmät asuinkäyttöön osoitetut alueet sijaitsevat valtatie 4
toisella puolella noin 400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää muuttaa Rudus Oy:lle myönnettyä asfalttijätteen
välivarastointia ja murskausta koskevaa ympäristölupaa siten, että laitoksella saadaan
murskata asfalttijätteen lisäksi samalla kiinteistöllä sijaitsevalla valmisbetonitehtaalla
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syntyvää jätebetonia. Liitteenä 1 oleva päätös korvaa toimintaa koskevan aiemman,
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan 22.10.2014, § 139 tekemän päätöksen.
Päätös
Keskustelun jälkeen ympäristöpäällikkö teki muutetun päätösesityksen, että
murskaamista suoritetaan arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06.00 - 22.00 ja
perjantaisin kello 06.00 - 17.00 välisenä aikana. Muilta osin ympäristölautakunta
päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön muutosesityksen
mukaisesti.

Tiedoksi
Hakija; Lapin ely-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen kaupunki
/Terveydensuojeluviranomainen; Rovaniemen kaupunki/Ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 109
Lappset Group Oy rakennuslupahakemus 2020-668, kylmä varastohalli, Ahjotie 8a,
Rovaniemi
ROIDno-2020-2658
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, rakennuslupapäätös 2020-668
2 Liite, Asemakaavaote.pdf
Lappset Group Oy hakee rakennuslupaa kylmälle hallivaraston rakentamiseksi tontille
698-9-9022-20, osoite Ahjotie 8a.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-668.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 110
Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 22.7.2020 47 §, 2020-567
ROIDno-2020-2668
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Kari Yliharju on jättänyt 5.8.2020 oikaisuvaatimuksen toimenpidelupahakemukseen
2020-567, lupa koskee aidan 1200mm ja pyöräkatoksen rakentamista.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja vaatii, että:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kumoaa valvontainsinöörin Tapio
Lakkala 20.7.2020 myöntämän toimenpideluvan, jolla valvontainsinööri on
hyväksynyt toimenpidelupahakemuksen mukaisen aidan sekä pyöräkatoksen
rakentamisen.
Oikaisuvaatimus sekä huomautus naapurin kuulemisesta on kokonaisuudessaan
oheismateriaalina. Oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.
Valvontainsinööri Tapio Lakkala päätöksellään on hyväksynyt
toimenpidelupahakemuksen 2020-567 §47, päätöspäivämäärä 20.7.2020 koskien
edellä aitaa sekä pyöräkatosta. Oikaisuvaatimuksen tekijä jätti huomautuksen ko.
toimenpidelupahakemukseen.
Naapurin kuulemisen yhteydessä liittyen aidan ja pyöräkatoksen rakentamiseen on
Yliharjun tekemässä huomautuksessa tuotu esille seuraavia epäkohtina / ongelmia:
Osittain Yliharjun puolelle rakennettu jyrkkä maa-aineksia valuttava penger
Sandgrenin ja Yliharjun rajalla olevan ojan vedenkulku on Yliharjun mukaan
estynyt rakennustyön vuoksi. Penkereen alahelmassa on Yliharjun mukaan
mutkitteleva, kapea, maa-aineksilla täyttyvä navero, joka ei johda mihinkään.
Yliharjun mukaan penkereen korjauksella painanne saataisiin viettämään joelle
päin. Korjaukset edellyttävät Yliharjun mukaan konetyötä ja Sandgrenille
toimenpideluvalla myönnetyt aita- sekä pyöräkatos penkan yläosassa
vaikeuttavat erittäin merkittävästi penkereeseen liittyviä toimenpiteitä.
Valvontainsinöörin päätöksessä on huomioitu lupahakemukseen jätetty huomautus,
lisäehtoja päätökseen ei ole katsottu tarpeelliseksi. Kiinteistöjen haltijoiden välillä
oleva erimielisyys koskien penger- sekä hulevesi asiaan kuuluu eri asiaan kuin
valvontainsinööri Lakkalan myöntämä toimenpidelupa.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää hylätä Kari Yliharjun tekemän oikaisuvaatimuksen ja
toteaa että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa
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valvontainsinöörin Tapio Lakkalan tekemää toimenpidelupapäätöstä. Lisäksi tonttien
välinen penger- ja oja-asia on käsittelyssä erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympöäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, luvanhakija
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Hallintovalitus
§96, §97, §98, §99, §100, §101, §109, §110
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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Hallintovalitus
§105
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
§106, §107
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus, Vaasan HaO, 7/30 pv, ympäristönsuojelu
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua 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
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
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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
§108
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
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4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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Muutoksenhakukielto
§102, §103, §104
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.

