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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.6.2020
alkaen.

hallintosihteeri Maarit Tervo
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§ 62
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
ja hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys
toimivat ja heillä on sähköinen kokousjärjestelmä käytössä. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 63
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Reetta Junttila ja varalle Raimo
Miettunen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.6.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 2.6.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 4.6.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Miettunen ja varalle Seija
Hiltunen.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 64
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- päiväkotien hygieniaprojektin seuranta
- talousraportti

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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§ 65
Ilmoitusasiat
AFRY Finland Oy: Turveruukki Oy, Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja
vaikutustarkkailu vuonna 2019
Eurofins Ahma Oy: Voimalohi Oy:n Sattajärven luonnonravintolammikon
velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.
Eurofins Ahma Oy: Voimalohi Oy:n Ristijärven luonnonravintolammikon
velvoitetarkkailu 2019, vuosiraportti.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Sotkajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun
tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.
Peab Industri Oy:n ilmoitus siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Takavaaran kallioalue, Rovaniemi). Toiminta
on rekisteröity 14.5.2020, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla on hyväksytty Kemijoen
uittoyhdistyksen omistamien, Rovaniemen kaupungin Meltauksen kylässä sijaitsevien
määräalojen myynti.
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta jätelain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.
Pohjois-Suomen aluehallintovirastan lausuntopyyntö (Roidno-2019-2121): Iso-
Törmänkijärven keskusvedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen
vahvistaminen sekä vesistötoimikunnan luvan rauettaminen Iso-Törmänkijärven
vedenpinnan laskemisen osalta, Rovaniemi. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta
antaa lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 66
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 21.4. - 20.5.2020, 46 - 62 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 21.4. - 20.5.2020, 62 - 101 §
Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 21.4. - 20.5.2020, 11 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 21.4. - 20.5.2020, 9 - 28 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 21.4. - 20.5.2020, 6 - 13 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 21.4. - 20.5.2020, 10 - 13 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela (0 kpl)
Ylitornion kunnan päätökset 21.4. - 20.5.2020, 2 kpl
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 5 Vakuuden palauttamispäätös, rakennuslupa 2019-783, Asunto Oy Rovaniemen
Kinos 2, 27.04.2020
Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 10 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvasta / Rovaniemi Mini-Mani /
Rovaniemi Mini-Mani Oy, 28.04.2020
§ 11 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta / Rovaniemi Mini-Mani /
Rovaniemi Mini-Mani Oy, 28.04.2020
§ 12 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 mom mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020
§ 13 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020
§ 14 Päätös terveydensuojelulain 20§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin
hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 08.05.2020
Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Terveystarkastajan vuorotteluvapaan sijaisen valinta ajalle 1.6. - 27.11.2020,
08.05.2020
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 54 Rakennusvalvonnan virkojen nimikemuutokset, 06.05.2020
Ympäristöpäällikkö
§ 12 Osa-aikaisten kaupungineläinlääkärien valinnat, vakituinen virka, 29.04.2020
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§ 13 Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöjärjestelyt 1.6. - 31.12.2020, 29.04.2020
Muu päätös:
§ 14 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kaarreselkä, Kolari,
K3-2020, 12.05.2020
§ 15 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Järvenmaa, Kolari,
K2-2020, 12.05.2020
Ympäristötarkastaja
§ 25 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 12.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Luiro, Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-
ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin
lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 5 §,
terveysvalvonnan johtajan 3 §, toimialajohtajan 54 § ja ympäristöpäällikön 12-
15 § päätöksiin.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön
esityksen mukaisesti.

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 67
Asunto Oy Rovaniemen Willamo rakennuslupahakemus 2020-268 kerrostalon
rakentamiseen Willamonkuja 2
ROIDno-2020-1580
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennuslupapäätös
2 Kaavaote ja määräykset
3 Havainnekuva Sisäpihalta.jpeg
4 Havainnekuva Walleniuksen puolelta.jpeg
Temotek Oy hakee perustettavan yhtiön lukuun rakennuslupaa uuden nelikerroksisen
asuinkerrostalon, varastorakemnnuksen/VSS:n ja pyöräkatoksen
rakentamiselle tontille 698-3-3063-5, osoite Willamonkuja 2.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16.40 - 16.52.
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§ 68
Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen purkamislupahakemus 2020-267 Alakorkalon
ala-astekoulurakennus, Niskanperänkuja 18, Niskanperä
ROIDno-2020-1582
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Purkamislupapäätös
2 Kaavaote
3 Kaavamääräykset
4 Valokuva.jpg
Koulurakennuksen purku
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee purkamislupaa Koulurakennuksen
rakennuksen purkamiseksi (purkamislupa 2020-267) kiinteistö 698-401-18-207,
osoitteeseen Niskanperänkuja 18, 96700 Rovaniemi
Tarkoitus on purkaa tontilla sijaitseva koulu rakennus. Alueella on voimassa oleva
Yleiskaava, joka on hyväksytty 20.3.2017. Kaavamääräys tontilla on PY, jonka mukaan
alue on kaavoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Yleiskaava edellyttää
rakennuksen säilyttämistä suojelumerkinnällä.
Suojelumerkinnästä on haettu poikkeamispäätöstä Rovaniemen kaupungin
kaavoituksesta. Poikkeamispäätöksen mukaan kiinteistöllä 698-401-18-207 sallitaan
poikkeaminen yleiskaavan mukaisesta suojelumerkinnästä niin, että kiinteistöllä
sijaitseva huonokuntoinen koulurakennus voidaan purkaa (Poikkeamispäätös 2019-
830, päätöspäivä 1.4.2020, antopäivä 3.4.2020)

Rakennustarkastaja Hannu Kangas
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan purkamisluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin Ely-keskus, kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.05.2020

6/2020

12 (35)

§ 69
Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Heiskarinselkä, Tervola
ROIDno-2020-322
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunto
4 Liite 4 vastine
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa hiekan ja soran ottamiseen
Tervolan Runkauksesta tilalta Uusikoskela RN:o 845-404-9-14 (Heiskarinselkä). Samalla
haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Päätöksen peruste
Vanhan ottoalueen maisemointiin tähtäävä ottamistoiminta ei aiheuta kauniin
maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu
arvokkaita perinnemaisemakohteita.
Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Alue sijoittuu 1 luokan tärkeälle pohjavesialueelle (Heiskarinselkä 1284536).
Lupapäätöksessä on määräys suojakerros paksuudesta sekä määräykset
polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai
antoisuuden vaarantumista.
Heiskarinselkä on luokiteltu Lapin POSKi-hankkeessa arvokkaaksi harjualueeksi. ELY-
keskuksen arvion mukaan ottotoiminta maisemointiottona on mahdollista, mikäli ei
levittäydytä liikaa luonnontilaiselle alueelle. Hakemuksesta on pyydetty ELY-keskuksen
lausunto.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Alue sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja puolustusvoimien alueen (EP)
suojavyöhykkeellä (sv).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
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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 Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan
liitteen 1 mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään. Lupaviranomainen
katsoo, ettei aloittamisluvan myöntäminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Hakemuksen mukainen toiminta-alue ei ole luonnontilainen ja alueelta saatavalle maa-
ainekselle on lähialueilla tarvetta.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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Ympäristölautakunta, § 53,29.04.2020
Ympäristölautakunta, § 70, 27.05.2020
§ 70
Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Reutuvaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-410
Ympäristölautakunta, 29.04.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 päätös 25.4.2020
2 Liite 2 sijaintikartta
Metsähallitus Metsätalous Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen kaupungin
Reutuvaarasta tilalta ROVANIEMEN MLK:N VM Vlll RN:o 698-893-17-1. Hakijalla on
maanomistajan suostumus toiminnalle. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana
toteutettavalle yhteensä 25 000 m3 suuruiselle maa-aineksen otolle. Maa-ainesta
tullaan käyttämään alueen metsäautoteiden rakentamiseen ja niiden ylläpitämiseen.
Ottoalue on uusi.
Päätöksen peruste
Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.
Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta
huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu
arvokkaita perinnemaisemakohteita.
Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin
eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.
Alue ei sijaitse tärkeällä 1 tai 2 luokan pohjavesialueella. Lupapäätöksessä on annettu
määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden
laadun tai antoisuuden vaarantumista.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MT).
Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.
Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman
vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten
mukaisesti.
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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 Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn aikana tauon klo 16.24 - 16.32.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Maa-ainesluvan
hakijalta pyydetään lisäselvityksiä.

Ympäristölautakunta, 27.05.2020, § 70
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 sijaintikartta
Metsähallitus Metsätalous Oy on antanut ympäristölautakunnalle lisäselvityksen
hakemuksesta. Selvitys lautakunnan oheismateriaalina.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta (2 kpl)
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§ 71
Maa-aines-ja ympäristölupa Teikomark Oy Sorvavaara, Pello
ROIDno-2020-554
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 sijaintikartta
3 Liite 3 lausunto
Teikomark Oy on hakenut maa-aineslupaa kalliokiviaineksen, soran ja hiekan
ottamiseen sekä ympäristölupaa louhintaan ja murskaamiseen Pellon Sorvavaaraan
tiloille Sarala RN:o 854-404-2-35 ja Sorvavaara 854-404-2-41. Samalla haetaan lupaa
aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Hakemuksesta
pyydettiin Pellon kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Teikomark Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan
liitteen 1 mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnetään. Lupaviranomainen
katsoo, ettei aloittamisluvan myöntäminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Hakemuksen mukainen toiminta-alue ei ole luonnontilainen ja alueelta saatavalle maa-
ainekselle on lähialueilla tarvetta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Reetta Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat, Pellon kunnan
terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen 2 kpl
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§ 72
Jätelain mukainen hallintopakkopäätös, Rovaniemi
ROIDno-2019-2847
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1, Siivouskehotus_ja_kuuleminen.pdf
2 Liite 2, kartta ja kuva
Uhkasakon asettaminen Veljekset Karjalainen Oy:lle, roskaantuneen alueen
puhdistaminen, Rovaniemi

Asian taustaa
Vikajärven kylässä Kemijärventien Kt 82 alkupäässä Raudanjoen sillan
kupeessa kiinteistöllä Voimala 5-10 on siltaremontin jäljiltä jo vuodesta 2010 ollut
isoja rautapukkeja joita on siltaremontin aikana käytetty varasillan rakenteissa.
Kyseiset rautapukit ovat kaupungin omistamalla maalla ilman lupaa, pukit ovat pahoin
ruostuneet ja rumentavat maisemaa. Rautapukkien välittömässä läheisyydessä on
vapaa-ajan asunto ja pienen matkan päässä myös vakituista asumista. Veljekset
Karjalainen Oy:tä Kari Karjalaista on useasti kehoitettu viemään rautapukit pois
alueelta. Kehoitukset ja siivousmääräys eivät ole tehonneet vaan ruosteiset pukit ovat
paikalla edelleen, ilman maanomistajan lupaa ja aiheuttaen maiseman
rumentumista.
Asian vireille tulo, kehotukset, kuuleminen
Siltatyömaalle jääneiden rautapukkien poisviemiseen on ensin kehoittanut tienpitäjä
ja siltaremontin tilaaja Lapin Ely-keskus. Rovaniemen kaupungin ympäristövalvontaan
asia tuli sähköpostitse Lapin Ely-keskukselta 6.8.2019. Siivouskehoitus asiasta on
lähtenyt Kari Karjalaiselle 8.8.2019. Siivouskehoitusta ei noudatettu ja siivousmääräys
sekä kuulemiskirje on lähetetty 19.9.2019.
Siivouskehoitus ja siivousmääräys liitteenä 1.
Siivousmääräyksen määräaika oli 15.10.2019 mennessä. Määräystä ei ole noudatettu.
Kari Karjalainen ei ole vastannut kuulemiskirjeeseen.
Liite 2, kartta ja kuva

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta katsoo että Veljekset Karjalainen Oy Kari Karjalainen on rikkonut
jätelain 72 §:län roskaamiskieltoa sekä jättänyt noudattamatta viranhaltijan antamia
siivouskehoituksia. Ympäristölautakunta vahvistaa viranhaltijan antamat
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siivouskehoitukset ja määrää Veljekset Karjalainen Oy:tä täyttämään
siivoamisvelvollisuutensa. Siivoamisvelvoitteen tehostamiseksi ympäristölautakunta
päättää asettaa seuraavan jätelain ja uhkasakkolain mukaisen juoksevan uhkasakon.
Veljekset Karjalainen Oy:lle asetetaan päävelvoitteen rautapukkien poisviennille
kiinteistöltä 5-10 Voimala, 5000 € uhkasakko. Uhkasakon kiinteän peruserän lisäksi
päävelvoitteelle määrätään 500 € juokseva uhkasakko jokaista kuukautta kohden,
jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu.

Päävelvoitteen tarkoittamat rautapukit on kuvattu liitteessä 2. Rautapukit on
toimitettava asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piiriin tai kierrätykseen
taikka muuhun asialliseen hyötykäyttöön. Kiinteistölle 5-10 Voimala ei saa
jättää mitään jätteitä tai tarvikkeita.
Päävelvoite rautapukkien poisvienti on tehtävä 31.7.2020 mennessä. Jollei
määräaikaa noudateta, ympäristölautakunta tuomitsee uhkasakon
maksettavaksi.
Päätöksen perustelut:
Hylätyt ruosteiset rautapukit ovat epäsiistit ja vähentävät alueen viihtyisyyttä sekä
aiheuttavat maiseman rumentumista. Rautapukit sijaitsevat näkyvällä paikalla
välittömästi Kt 82 Kemijärven tien varrella, Vikajärven kylän läheisyydessä.
Jätelain (646/2011) 72§:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta,
laitetta, tai muuta esinettä siten että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman
rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätelain 73 §:ssä säädetään; Roskaajan
on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava
roskaantunut alue. Ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen
täyttämään velvollisuutensa (JL 75§). Velvoitteen laiminlyönnin varalle asetettavasta
tehosteesta on säädetty jätelain 13 luvussa. Jätelain 129 §:ssä todetaan seuraavaa;
Valvontaviranomaisen on tehostettava jätelain nojalla antamaansa määräystä
uhkasakolla.

Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011) 72§, 73§, 75§ ja 129§
Uhkasakkolaki (1113/1990) 9§, 10§, 18§, 19§ ja 22§
Hallintolaki (434/2003) 34§

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
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Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Harri Katainen, puh. 050 3661430, harri.katainen@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen
mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Veljekset Karjalainen Oy, Kari Karjalainen (päätös todisteellisesti), Lapin Ely-keskus,
ympäristö- ja luonnonvarat, Lapin Ely-keskus, liikenne- ja infrastruktuurivastuualue
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§ 73
Ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Jokkavaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-321
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 2 sijaintikartta
2 Liite 1 lupaehdotus 27.5.2020
3 Liite 4 muistutukset / mielipiteet
4 Liite 6 vastineet muistutuksiin / mielipiteisiin
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa maa-aineksen murskaamiseen
Rovaniemen Jokkavaaraan tiloille Veijola RN:o 698-401-8-214 ja Iikanmaa RN:o 698-
401-8-222. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen
lainvoimaiseksi tuloa.
Hakemuksesta annettiin kaksi (2) lausuntoa ja jätettiin kaksi (2) muistutusta /
mielipidettä.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan
liitteen 1 mukaisesti.
Ennen laitoksen sijoittamista alueelle valvontaviranomaiselle on esitettävä em.
maaperäsuojausta koskevat tarkemmat suunnitelmat rakennusmateriaaleineen ja
mitoitustietoineen sekä suojarakenteiden rakentamisaikataulu. Alueella on pidettävä
aloitustarkastus ennen toiminnan aloittamista sekä toimitettava vaadittu
aloittamisvakuus.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Maarit Tervo poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Osallisuusjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom). Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon aikana toimi Marita Kuoksa.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 74
Päätös Lapin Timanttisahaus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
ROIDno-2019-617
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite1_Päätös_LapinTimanttisahaus.pdf
Lapin Timanttisahaus Oy on hakenut ympäristölupaa rakennusten purkutoiminnassa
syntyvän betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja käsittelyyn kiinteistöllä Mustikkamaa
RN:o 698-401-15-3. Kiinteistö sijaitsee Alakorkalossa Tapionvaaraan johtavan
yksityistien varrella.
Purkukohteista alueelle tuotavat jätekuormat ovat syntypaikallaan valmiiksi lajiteltuja.
Jätteet välivarastoidaan alueelle ja käsitellään murskaamalla siten, että jäte soveltuu
hyödynnettäväksi maarakennuskohteissa. Lupaa haetaan yhteensä enintään 10 000
tonnin vuosittaiselle betoni- ja tiilijätteen käsittelymäärälle.
Hakemuksen mukaisella alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa.
Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta. Alueen läheisyydessä tai
Tapionvaaran metsäautotien varrella ei sijaitse asuinkäyttöön tai loma-asumiseen
käytettäviä alueita. Alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaa
pohjavesialuetta eikä alueella tai sen läheisyydessä ole tiedossa olevia erityisiä luonto-
tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Lapin Timanttisahaus Oy:lle ympäristöluvan
betoni- ja tiilijätteen käsittelyä ja välivarastointia varten liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Lapin ely-keskus, Roi
kpi ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 75
Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Runkausjoen alaosan kalataloudellisesta
kunnostussuunnitelmasta, Tervola
ROIDno-2020-1719
Valmistelija / lisätiedot:
Sannamari Pehkonen
sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Tervolan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien Runkausjoen alaosan
kalataloudellista kunnostussuunnitelmaa (PSAVI/28/2020). Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon Tervolan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena kuntien välisen sopimuksen perusteella.
Kalasydän Oy hakee lupaa Runkausjoen alaosan (65.181) kalataloudelliseen
kunnostamiseen Tervolan kunnassa. Kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on
luoda lohelle ja meritaimenelle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Runkausjoen
vesistöalueella on aikanaan tehty puunuittoa varten jokiuoman perkauksia.
Uittoperkauksista aiheutuneet suurimmat vahingot ovat kohdistuneet kalastoon ja
kalastukseen, vesistön hydrologisiin toimintoihin sekä jokimaisemiin. Ala-Kemijoen
uittosääntö on kumottu vuonna 2004, mutta uoman kunnostusta ei pienissä sivujoissa
ole tehty. Alueella on nykytilassaan hyvin rajalliset edellytykset lohikalojen luontaisen
elinkiertoon kudusta vaelluspoikasikään sekä vähän suojapaikkoja eri-ikäisille ja
kokoisille jokipoikasille.
Suunnitelman kohteena on Yli- ja Ala-Runkausjoen yhtymäkohdan alapuolinen
jokiosuus eli Runkausjoen alaosa noin 17 kilometrin matkalta. Kunnostuksen myötä
virtavesialueiden pinta-ala kasvaa noin 90 % kun suvannot muutetaan virtaukseltaan
nivamaisiksi. Runkausjoen alaosalla on kymmenen virta-aluetta, jotka soveltuvat
ennallistamistoimiin. Alueiden välissä on matalia kovapohjaisia suvantoja.
Kunnostuksen tavoitteena on yhdistää pirstaloituneita virta-alueita yhtenäiseksi
tuotantoaluekokonaisuudeksi. Kunnostusalueet A1–A4 sekä A5–A8 muodostavat kaksi
suurempaa yhtenäistettävää aluetta, kohteet A9 ja A10 ovat yksittäisiä virta-alueita.
Kunnostustyöt tehdään kesäaikaan kun vedenkorkeus on laskenut tulvan jälkeen
kesäveden korkeuteen. Kunnostustöiden yhteydessä vältetään savimaan esiin
kaivamista. Aikaa ennallistamistoimiin kuluu noin 6–8 viikkoa. Virta-alueen
kunnostaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan yläosasta alavirtaan edeten.
Polttoaineiden käsittelyssä ja koneiden tankkauksissa noudatetaan erityistä
varovaisuutta ja viranomaisten määräyksiä.
Kunnostamistöiden aikana vesi samentuu väliaikaisesti kunnostettavilla alueilla sekä
niiden alapuolisella jokiosuudella. Väliaikaista samentumista voidaan havaita
muutaman kilometrin matkalla alapuolisella jokiosuudella. Samentuminen päättyy
heti konetöiden lakattua. Samentuminen nostanee hetkellisesti veden
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ravinnepitoisuuksia. Ravinteet ovat kuitenkin sitoutuneet kiintoainekseen, joten mm.
levien kasvua lisäävä vaikutus jää vähäiseksi. Hakemukseen on liitetty
tarkkailuohjelma.
Ennallistamistoimilla ja pohjarakenteiden muutoksilla on positiivinen vaikutus
vaelluskalojen ohella vesikasvillisuuteen ja pohjaeliöstöön. Toimien seurauksena myös
jokiravun elinympäristöt paranevat ja aluetta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää
myös raakun siirtoistutuksissa. Kunnostustoimenpiteillä on hyvin vähäinen vaikutus
kunnostettavien virta-alueiden ylä- tai alapuolisten vesistönosien vedenkorkeuksiin tai
virtaamiin. Kunnostushankkeella ei myöskään aiheuteta vahinkoa tai haittaa
yksityiselle edulle tai omaisuudelle.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että aluehallintovirastolle annetaan seuraava
Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa suunnitelman mukaisiin
varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen. Suunnitelma on
yleisesti ottaen riittävällä tarkkuudella ja asiantuntemuksella kuvattu.
Ympäristönsuojeluviranomainen haluaa kuitenkin huomauttaa suunnitelman
sisältämistä muutamista puutteista ja epätarkkuuksista.
Käytetty vedenlaatuaineisto olisi tullut liittää suunnitelman liitteeksi. Vedenlaadun
kuvauksessa ei käy ilmi kuinka laajaan ja esimerkiksi eri vuodenajat kattavaan
aineistoon kuvaus perustuu. Näytteenottopisteen sijainti suhteessa
kunnostusalueisiin olisi tullut esittää kartalla koordinaattitiedon lisäksi.
Pohjavesialueita suunnitelmassa mainitaan olevan Runkausjoen alaosan alueella
neljä. Mainituista alueista kuitenkin yksi (Perämaa, 1284529) sijaitsee Pahaojan
valuma-alueella (65.186). Myös pohjavesialueiden sijainnit suhteessa
kunnostusalueeseen olisi tullut esittää kartalla. Erityisesti Anttilankankaan
pohjavesialue, jolle kohdistuu kunnostuksiin liittyviä toimintoja, olisi ollut syytä esittää
esimerkiksi kartalla 7. Suunnitelmassa ei ole mainintaa, onko Anttilankankaan
pohjavesialueen suojelusuunnitelma huomioitu kunnostussuunnitelmassa.
Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta tulisi ensisijaisesti sijoittaa
pohjavesialueen ulkopuolelle. Suunnitelmasta ei käy ilmi, onko polttoaineiden
säilytyksen ja tankkaustoiminnan sijoittamista pohjavesialueen ulkopuolelle selvitetty.
Erityistä perustelua kyseisten toimintojen sijoittamiseen Anttilankankaan
pohjavesialueelle ei suunnitelmassa ole myöskään selkeästi esitetty.
Työnaikainen vedenlaadun ja samentumisen tarkkailu on kuvattu suunnitelmassa
ylimalkaisesti. Työnaikaista tarkkailua on esitetty suoritettavan vain yhdellä
kunnostuskohteella. Kunnostuskohteiden sijaitessa noin 17 kilometrin matkalla, jää
kyseenalaiseksi kuvaako vain yhden kohteen tarkkailu riittävällä tarkkuudella
samentumista ja sen vaikutuksia erityyppisillä jokiosuuksilla. Näytteenottopisteen
sijaintia suhteessa kunnostustoimiin ei myöskään ole kuvattu.
Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan tarkkailua tulee tarkentaa
valvovan viranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.
Suunnitelman luvussa 13 on todettu kunnostustoimenpiteille saadut luvat ja
suostumukset. Luvussa ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi, onko helikopterin
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laskeutumispaikan ja polttoainesäiliön sijoittamisesta soramontulle sovittu
maanomistajan kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköinen asiointipalvelu www.avi.fi/muistutus
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§ 76
Ympäristölautakunnan lausunto Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alueesta
ROIDno-2020-801
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Nave_toiminta-alue_selostus
2 Liiteluettelo
3 Liite_1 VJ_100-VJ_110
4 Liite_2 VJ_111-VJ_120
5 Liite_3 VJ_121-VJ_130
6 Liite_4 VJ_131-VJ142
7 Liite_5 JV_200-JV210
8 Liite_6 JV_211-JV223
9 Liite_7 HV_300
Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston
23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten
päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)
Vesihuoltolain mukaan:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan
astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001, muutettu 2014/684). Vesihuollon
järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Jos suurehkon
asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat,
kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan
vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi
(vesihuoltolaki 6 §).
Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen
soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta
kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on
tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille
mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus
tulla kuulluiksi.
Toiminta-alueiden nykytilanne:
Napapiirin Vesi Oy:lle on aiemmin määritetty toiminta-alueita. Rovaniemen kaupungin
tekninen lautakunta on tehnyt edellisen päätöksen toiminta-alueiden
hyväksymisestä vuonna 2011 (1.11.2011 201 §). Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehdyt
muutokset ovat asettaneet vaateita vesihuollon toiminta-alueen osalta.
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Voimassa olevassa vesihuollon toiminta-alueessa haja-asutusalueen
vedenjakelun kaikista toiminta-alueista ei ole ollut karttoja eikä toiminta-alueen kartat
ole olleet yleisesti tietoverkossa saatavilla. Voimassa olevan toiminta-alueen
esitystavassa ja toiminta-alueen rajauksissa on ollut myös tarkennettavaa Lapin ELY-
keskuksen silloisen lausunnon mukaisesti. Lisäksi Napapiirin Vesi Oy:n
vesihuoltoverkosto on laajentunut ja toimintaympäristö muuttunut, joten toiminta-
alueiden päivitys on tullut ajankohtaiseksi.
Toiminta-alueiden päivittäminen:
Napapiirin Vesi Oy esittää vesihuoltolain 8 § mukaisesti toiminta-alueen päivittämistä.
Esityksen mukaan toiminta-alueet säilyvät pääosin voimassa olevan toiminta-alueen
mukaisina. Oleellisimpana muutoksena päivityksessä on selkiyttää nykyisen toiminta-
alueen esitystapaa ja rajauksia sekä ajantasaistaa toiminta-alue nykyisen toiminta-
alueen ja verkoston mukaiseksi.
Toiminta-alueen päivityksessä on tarkennettu ja huomioitu mm. kaavarajojen
muutokset, uudet kaava-alueet ja verkostot, kiinteistörajat sekä vesistöjen ja teiden
vaikutukset toiminta-alueeseen. Toiminta-alueen selostuksessa on esitetty yksilöidysti
alueittain toiminta-alueiden määrittelyperusteet ja rajaukset sekä muutokset vuoden
2011 toiminta-alueeseen nähden. Toiminta-alue on esitetty piirustusluettelon
mukaisilla yksilöidyillä kartoilla.
Toiminta-alueen päivittämisen myötä sillä sijaitsevat taajamat ja kiinteistöt sekä
verkoston piiriin saatettavat alueet esitetään sähköisessä muodossa kartalla joka on
saatavilla tietoverkossa.
Hyväksymismenettely: Toiminta-alueesta pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta ja
ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä
Osviitassa ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin
Kansassa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Napapiirin Vesi Oy:n esitykseen
toiminta-alueiden päivittämisestä.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Elinvoimalautakunta
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Hallintovalitus
§67, §68
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
§69, §70
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
§72
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
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 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);
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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
§71, §73, §74
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
§75, §76
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.

