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Rovaniemen Tilapalvelukeskuksen purkamislupahakemus 2020-265 Muurolan
lukiorakennus, Koulukaari 12 Muurola

§ 84

Maa-aineslupa Koneurakointi Tapani Koukkula Oy, Niskavaara, Ranua

§ 85

Asunto Oy Rovaniemen Kiviloiste rakennuslupahakemus 2020-393,
asuinkerrostalon rakentamiseen, Kivikatu 22

§ 86

Napapiirin Residuum Oy:n rakennuslupahakemus 2020-390, kierrätyshallin
rakentamiseen, Betonitie 1, 698-9-9068-3

§ 87

Kristo Invest Oy:n rakennuslupahakemus, 2020-408, terminaalihallin laajennus,
Teollisuustie 64

§ 88

Päätös vesilain mukaisesta asiasta, Tervola
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Ympäristölautakunnan talousraportti 1.1.-30.5.2020

§ 90

Lausunto pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
24.06.2020

7/2020

2 (34)

Saapuvilla olleet jäsenet
Heikki Luiro, puheenjohtaja
Aatos Nätynki, 1. varapuheenjohtaja
Hannele Simonen
Raimo Miettunen
Rauno Kelahaara, saapui 17:00
Seija Hiltunen
Teijo Penders, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri
Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Aapo Honkala, nuorisovaltuuston edustaja
Kalervo Björkbacka, kaupunginhallituksen edustaja
Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri
Sini-Sisko Kilpeläinen, vs. terveysvalvonnan johtaja
Marita Kuoksa, hallintosihteeri/tekninen sihteeri, pöytäkirjanpitäjä § 82 aikana
Poissa

Hanna T. Mäkelä
Hanna-Mari Romakkaniemi
Jouko Lampela
Juha Laine
Merja Mäntyniemi
Reetta Junttila
Risto Vanhatalo
Timo Lappalainen
Jukka Ylinampa, talouspäällikkö
Hannu Kangas, rakennustarkastaja

Allekirjoitukset

Heikki Luiro
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.06.2020

Maarit Tervo
Sihteeri
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Seija Hiltunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
30.6.2020 alkaen.

hallintosihteeri Maarit Tervo
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§ 77
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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§ 78
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Reetta Junttila ja varalle Jouko
Lampela. Seuraavana vuorossa Seija Hiltunen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.6.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 30.6.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 2.7.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Seija Hiltunen ja varalle Hannele
Simonen.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 79
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- ympäristölautakunnan seminaari keskiviikkona 26.8.2020

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
Nuorisovaltuuston edustaja Aapo Honkala poistui tämän asian käsittelyn aikana.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 80
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallituksen päätös 18.5.2020 216 §, Rovaniemen
jälleenrakennussuunnitelma koronakriisin hallinnassa.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Kuusiselän kaatopaikan biologisen tarkkailun (kalasto)
tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Ylitornion suljetun kaatopaikan ympäristötarkkailun
tuloksista vuodelta 2019, Ylitornio.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Pirkanmaan ely-
keskuksen ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi
kiinteistöllä 683-402-2-40 (os. Kirkkotie 1), Ranua.
Liikenne- ja viestintäviraston lupa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
hakemuksesta helikopterilentokentän rakentamiseksi Lapin Keskussairaalan
rakennuksen katolle.
Metsähallituksen luontopalveluiden äyriäistyöryhmälle myöntämä tutkimuslupa,
joka oikeuttaa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Napapiirin Vesi Oy:n hakemuksesta
paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi Norvajärven ranta-alueelle.
Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen hakijan peruttua
hakemuksensa, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Velhon Kota Oy:n hakemuksesta
riippusillan rakentamiseksi Äkäsjoen yli. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn
sikseen hakijan peruttua hakemuksensa, Kolari.
Romutustodistus, ROIDNo-2019-2827 Tapani Hepoaho Tmi, Tervola, paikka siivottu
ei tarvitse edetä uhkasakon tuomitsemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 81
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 20.5. - 15.6.2020, 63 - 76 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 20.5. - 15.6.2020, 102 - 145 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 20.5. - 15.6.2020, 29 - 72 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 20.5. - 15.6. 2020, 15 - 22 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 20.5. - 15.6.2020, 14 - 23 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 20.5. - 15.6.2020, 5-10 §
Ylitornion kunnan päätökset 20.5. - 15.6.2020, 12 kpl
Terveysvalvonnanjohtaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
Muu päätös:
§ 4 Elintarvikelain 15 §:n mukainen päätös liha-alan laitoksen hyväksymisestä ja siitä
perittävästä maksusta, 19.05.2020
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Valvontainsinöörin viran täyttö, 04.06.2020
§ 17 Valvontainsinöörin viran täyttö, 04.06.2020
Muu päätös:
§ 18 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Nookapalo,
Rovaniemi, 719/2020, 15.06.2020
§ 19 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kuuroselkä, 720-
2020, 15.06.2020
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 28 Maa-aineslupa Metsähallitus Metsätalous Oy Rävässelkä, Rovaniemi, 09.06.2020
§ 29 Maa-aineslupa Juha Veikanmaa Oy Ulkomerkkivaara, Rovaniemi, 12.06.2020
§ 30 Maa-aineslupa Mikko Sarajärvi Petäjäniemi, Ranua, 12.06.2020
Muu päätös:
§ 26 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 29.05.2020
§ 27 Päätös ympäristönsuojelulain 156 d§ mukaisesta poikkeamishakemuksesta
jätevesikäsittelyyn. , 08.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
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Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 §
mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 16-19
§ päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta terveysvalvonnan
johtajan 4 § ja ympäristötarkastajan 26-27 § päätöksiin.
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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Ympäristölautakunta, § 73,27.05.2020
Ympäristölautakunta, § 82, 24.06.2020
§ 82
Ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Jokkavaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-321
Ympäristölautakunta, 27.05.2020, § 73
Valmistelijat / 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.
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Ympäristölautakunta, 24.06.2020, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 2 sijaintikartta
2 Liite 1 ympäristölupapäätös
3 Liite 3 lausunnot
4 Liite 4 muistutukset / mielipiteet
5 Liite 5 vastinee lausuntoihin
6 Liite 6 vastineet muistutuksiin / mielipiteisiin
7 Liite 7 Raimo Miettusen muutosesitykset
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 kolme (3) lausuntoa ja jätettiin kaksi (2) muistutusta /
mielipidettä. Hakija on antanut vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin /
mielipiteisiin.
Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan
myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt
muistutukset ja mielipiteet. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten
vaatimukset.
Ympäristölupapäätöksessä esitetään yleisperustelu luvan myöntämiselle. Myös
lupamääräykset tulee perustella yksilöidysti, mutta tarvittaessa useita määräyksiä
voidaan perustella myös yhdessä. Lupamääräysten perustelujen tulee olla selkeästi ja
ymmärrettävästi kirjoitettuja ja niiden tulee sisältää sekä asiaperustelu että
laillisuusperustelu.
Lupamääräyksiä on muutettu ympäristölautakunnan 27.5.2020 kokouksen jälkeen.
Perjantain murskausaikaa on lyhennetty (kello 7:00–17:00) sekä kirjoitettu arkipyhät (=
uudenvuodenpäivä, loppiainen, vappu, helatorstai, helluntai, pyhäinpäivä,
itsenäisyyspäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, joulupäivä, tapaninpäivä,
uudenvuodenpäivä, loppiainen).

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan
liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on noudatettava
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa
lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden. Ennen laitoksen sijoittamista
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alueelle valvontaviranomaiselle on esitettävä em. maaperäsuojausta koskevat
tarkemmat suunnitelmat rakennusmateriaaleineen ja mitoitustietoineen sekä
suojarakenteiden rakentamisaikataulu.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Äänestykset
Ympäristöpäällikön esitys kelloaikojen kannalla JAA ja Raimo Miettusen esityksen
mukaisia kellonaikoja EI.
Jaa
Heikki Luiro
Hannele Simonen
Ei
Aatos Nätynki
Seija Hiltunen
Raimo Miettunen
Teijo Penders
Esityksen mukaisen maaperän suojaustavan kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat
erityisesti NeVen ja Elyn lausunnon mukaisen suojaustavan kannalla äänestävät EI.
Jaa
Heikki Luiro
Hannele Simonen
Ei
Seija Hiltunen
Aatos Nätynki
Raimo Miettunen
Teijo Penders
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.

Raimo Miettunen esitti Aatos Nätyngin ja Seija Hiltusen kannattamana, että
murskausta, rikotusta ja kuormausta sekä sen edelleenkuljetus kellon aikoja
muutetaan seuraavasti: saa tehdä murskausta ja rikotusta ma-to klo 8–20 ja pe 8-16
sekä kuormausta ja sen edelleenkuljetusta ma-to klo 7-20 ja pe klo 7-17.

Ympäristöpäällikön pohjaesitys kelloaikojen kannalla JAA ja Raimo Miettusen
esityksen mukaisia kellonaikoja EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä ja nolla
(0) äänesti tyhjää.
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Puheenjohtaja totesi, että Raimo Miettusen esitys on tullut ympäristölautakunnan
päätökseksi.

Raimo Miettunen esitti Aatos Nätyngin kannattamana, että suojaus tehdään NeVen ja
Elyn lausunnoissa olevalla tavalla. Tukitoiminta-alue varustetaan salaojituksella ja
öljynerottimella. Tukitoiminta-alueen hule- ja sadevesiä ei saa imeyttää maahan
elleivät ne ole menneet öljynerottimen kautta.
Esityksen mukaisen maaperän suojaustavan kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat
erityisesti NeVen ja Elyn lausuntojen mukaisen suojaustavan kannalla äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA -ääntä ja neljä (4) EI -ääntä ja nolla
(0) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että Raimo Miettusen esitys on tullut ympäristölautakunnan
päätökseksi.

Ympäristölautakunta päätti muilta osin ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.30 - 17.46.
Esteellisyys
Maarit Tervo
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Napapiirin Vesi Oy, Rovaniemen kaupungin
terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 83
Rovaniemen Tilapalvelukeskuksen purkamislupahakemus 2020-265 Muurolan
lukiorakennus, Koulukaari 12 Muurola
ROIDno-2020-1596
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, purkamislupapäätös
2 Asemakaavaote 1_2000.pdf, liite
3 Asemakaavamääräykset.pdf, liite
4 20200407_100121 .jpg, liite
Koulurakennuksen purku
Rovaniemen Tilapalvelukeskus hakee purkamislupaa koulurakennuksen rakennuksen
purkamiseksi (purkamislupa 2020-265) kiinteistö 698-406-4-61, osoitteeseen
Koulukaari 12, 97140 Muurola.
Tarkoitus on purkaa tontilla sijaitseva koulu rakennus. Alueella on voimassa oleva
Asemakaava joka on hyväksytty 7.6.2004. Kaavamääräys tontilla on YO, jonka mukaan
alue on kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi. Asemakaava ei edellytä rakennuksen säilyttämistä suojelumerkinnällä.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan purkamisluvan 2020-265.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös
Nuorisovaltuuston edustaja Aapo Honkala palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn
alkaessa.

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

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
24.06.2020

7/2020

15 (34)

§ 84
Maa-aineslupa Koneurakointi Tapani Koukkula Oy, Niskavaara, Ranua
ROIDno-2019-2235
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 sIjaintikartta
3 Liite 3 lausunto
Koneurakointi Tapani Koukkula Oy on hakenut maa-aineslupaa Ranuan
Niskakankaalta tilalta Ranuan kunnan valtionmaan V RN:o 683-893-14-1
(Niskakankaan sora-alue).
Jatkolupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 12 700 m3:n
suuruiselle soran otolle. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt
12.2.2009 alueelle maa-ainesluvan R1/2009, joka on päättynyt 30.6.2019. Luvanhaltija
on toimittanut jatkolupahakemuksen sora-alueelle ennen maa-ainesluvan päättymistä.
Hakemuksesta annettiin yksi lausunto.

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 sijoittuu 2 luokan vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (Niskakangas
12683118). Lupapäätöksessä on annettu määräys suojakerrospaksuudesta sekä
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 (M).
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 Koneurakointi Tapani Koukkula Oy:lle maa-
ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ranuan edustaja Rauno Kelahaara liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 85
Asunto Oy Rovaniemen Kiviloiste rakennuslupahakemus 2020-393, asuinkerrostalon
rakentamiseen, Kivikatu 22
ROIDno-2020-1637
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös
2 Kaavaote 1_1000.pdf, liite
3 Havainnekuva 2020-0404-3d-1.pdf, liite
Asunto Oy Rovaniemen Kiviloiste hakee rakennuslupaa uuden kolmikerroksisen
asuinkerrostalon rakentamiselle tontille 698-4-201-8, osoite Kivikatu 22, Rovaniemi.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-393.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 86
Napapiirin Residuum Oy:n rakennuslupahakemus 2020-390, kierrätyshallin rakentamiseen,
Betonitie 1, 698-9-9068-3
ROIDno-2020-1969
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös
2 kaavaote .pdf, liite
Napapiirin Reiduun Oy hakee rakennuslupaa kierrätyshallin rakentamiseksi tontille
698-9-9068-3, osoite Betonitie 1.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-390.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 87
Kristo Invest Oy:n rakennuslupahakemus, 2020-408, terminaalihallin laajennus,
Teollisuustie 64
ROIDno-2020-1970
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös
2 Asemakaavaote 1_2000.pdf, liite
3 Kaavamääräykset.pdf, liite
Kristo Invest Oy hakee rakennuslupaa terminaalirakennuksen laajentamiselle tontille
698-401-25-70 ja 698-9-9074-2, osoite Teollisuustie 64.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-408.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 88
Päätös vesilain mukaisesta asiasta, Tervola
ROIDno-2020-2115
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 ulkuniemi liite 1.pdf
2 ulkuniemi liite 2.pdf
3 Liite 3, Kartta_ja_kuvaliite__Ulkuniemi.pdf
Vesilain mukainen asia Ulkuniemi, Tervola
Asian taustaa
Kesällä 2013 joukko maanviljelijöitä joilla on viljelyksiä Lapinojan / Lapinjängän
alueella, ovat yhteistuumin peranneet Lapinojaa sekä Jurvanojaa parantaakseen
peltojensa vesitaloutta. Kyseisillä perkaustoimilla ei ole ollut vesilain mukaista lupaa
eikä asiassa ole suoritettu ojitustoimitusta. Juhani Ulkuniemellä on omakotitalo sekä
kiinteistöön kuuluva tontti heti Romsinvaarantien eteläpuolella Jurvanojan varrella,
tontti rajoittuu käytännössä Jurvanojaan. Heti perkaustoimien jälkeen Ulkuniemi on
asioinut Meri-Lapin ympäristövalvontaan ja kritisoinut perkaustoimien rajuutta ja työn
jälkeä. Ulkuniemi on tuoreeltaan ilmaissut pelkonsa tonttinsa maiden vyörymisestä
Jurvanojan laidalla ja vaatinut perkauksen jälkien ennallistamista.
Meri-Lapin ympäristölautakunta on aiemmin käsitellyt asiaa ja antanut tapauksessa
viisi päätöstä vuosina 2014-2016. Meri-lapin ympäristölautakunta mm. velvoitti
ojituksen toteuttajia esittämään ennallistamissuunnitelma johon perustuen korjaavat
toimet voidaan tehdä, suunnitelma tehtiin mutta ennallistoimet ovat jääneet
tekemättä. Meri-Lapin viimeksi antamallaan päätöksellä 21.6.2016 §62 lautakunta
siirsi asian käsittelyn Pohjois-suomen aluehallintovirastoon vesilain mukaiseen
käsittelyyn. PS Avi katsoi kuitenkin ratkaisussaan 9.5.2017 ettei lautakunta ole voinut
siirtää asian käsittelyä aluehallintovirastoon ja on täten palauttanut asian uudelleen
käsiteltäväksi.
Ulkuniemi on hakenut Kho:sta lainvoimaisen päätöksen purkua, Kho on päätöksellään
6.11.2018 hylännyt purkuhakemuksen ja toteaa ettei asian uudelleen käsittelyyn ole
estettä. Kho:n päätös liite 1.
Asian käsittely Rovaniemen ympäristövalvonnassa
Tervolan kunnan ympäristöasiat ovat tulleet Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnalle 1.1.2019. Ulkuniemen asiamies on lähestynyt
ympäristövalvontaa 10.6.2019 ja tiedustellut asian käsittelyn tilaa. Asian
selvittämiseksi paikalle on tehty kaksi katselmusta 28.6.2019 sekä 20.5.2020.
Katselmukselle 28.6.2019 oli kutsuttu ojittajat ja Ulkuniemi. Katselmuksen tarkoitus oli
kuulla molempia osapuolia ja saada ajantasaiset havainnot paikan päällä. Kysyttäessä
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Ulkuniemeltä hän ilmoitti kärsimiksi vahingoikseen noin metrin kaistaleen tonttimaata
maanvyörymän seurauksena ja mansikkapenkin sekä viinimarjapensaan.
Uusi katselmus 20.5.2020 tehtiin sen vuoksi että saadaan havainnot korkean veden
aikaan.
Molemmilla katselmuksilla on Ulkuniemeltä kysytty hänen vaatimuksensa asiassa.
Molemmilla kerroilla hän on vastannut että vaatimukset ovat seitsemän kohtaa joka
on kirjattu hänen asiamiehensä Jarkko Kiihan kirjeeseen 26.11.2018. liite 2

Asiassa saatu näyttö ja päätös
Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka ovat perkanneet
Lapinojan sekä Jurvanojaa ilman vesilain mukaista lupaa tai ojitustoimitusta.
Ojituksesta on aiheutunut Juhani Ulkuniemelle maisemallista haittaa sekä pihamaan
pienentymistä ojan sortumisen myötä. Lisäksi sortuman ja ojan reunan jyrkkenemisen
vuoksi katsotaan menetetyksi mansikkapenkin sija, penkassa alaspäin luisunut
viinimarjapensas ja yksi voimakkaasti kallistunut pihapuu (mänty). Verrattaessa
vuoden 2013 valokuviin joissa näkyy tuore kaivuun jälki nykyhetkeen kevät 2020
voidaan arvioida ojan penkan sortumisen/ jyrkkenemisen vieneen Ulkuniemen
pihamaata noin metrin kaistaleen 30 metrin matkalta.
Kartta - sekä kuvaliite.

Ympäristötarkastaja
Ojittajat Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka määrätään

korvaamaan yhteisvastuullisesti Ulkuniemelle menetetystä piha-alueesta 30 m2 246€,
mansikkapenkin arvona 50 € , menetetty viinimarjapensas 20 € ja pihapuu 50€ sekä
kertakorvauksena 1500€ ojan reunan kiveämiskustannuksista sekä maisemahaitasta,
yhteensä 1866 €

Päätöksen perustelut
Ojittajat ovat suorittaneet ojituksen luvatta eikä Ulkuniemi ole ollut tietoinen
kaivuutöiden laajuudesta ja vaikutuksista hänen tonttinsa kohdalla. Ojituksessa on
kajottu myös Ulkuniemen pihamaan puolelle, aiheuttaen aluemenetystä sekä
maisemahaittaa. Näin ollen Ulkuniemi on oikeutettu edellä määrättyihin korvauksiin.
Korvaus menetetystä piha-alueesta 30 m2 on laskettu tonttimaan arvon 15 000€
mukaan kertaa kaksi. Ulkuniemen tontti 0,367 ha ja käytettäessä arvoa 15 000€ yhden
neliömetrin arvoksi tulee n. 4,1€. 4,1 *30 = 123 € tämä kerrottuna kahdella antaa 246€
tonttimaan hinta on korotettu kahdella koska kyseessä on jo valmiiksi rakennettu piha.
Mansikkapenkin 4 metriä arvoksi saatiin 50€ katselmuksilla Ulkuniemi on ilmoittanut
että ko penkissä on kasvatettu mansikkamaalta otettuja taimia.
Viinimarjapensaan taimen arvo 10€ korotettuna kahdella 20€ koska kyseessä
täysikasvuinen marjaa tuottava pensas
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Kallistuneen männyn arvo sellupuuna/pikkutukkina on 10-15€ korotettuna 50 € koska
kyseessä pihapuu.
Ulkuniemen vaatimuskirjeessä liite 2 on vaadittu alueen ennallistamista, mm.
luiskaamista ja ojan reunojen kiveämistä. Molemmilla katselmuksilla 2019 ja 2020
voitiin todeta ettei ojan penkassa näy uusia vyörymiä ja alue on nurmettunut. Kuten
aiemmin on todettu ja Ulkuniemi 2019 katselmuksella totesi aluemenetys grillikodalta
tontin rajalle 30 matkalta on noin 1 metrin luokkaa. Sama voidaan todeta verrattaessa
valokuvia 2013 ja 2019/2020 vuosilta. Grillikodalta ylävirtaan päin ojanreunan
sortuminen on ollut vähäisempää, sitä on vaikea kuvista todeta.
Koska näyttää siltä että päätöksentekohetkellä kesäkuussa 2020 ojan sortuminen on
lakannut ja alue on nurmettunut, ei ole välttämätöntä tarvetta luiskaamiseen joka
edelleen pienentäisi Ulkuniemen tonttia eikä ojan reunan kiveämiseen. Päätöksessä
on määrätty kuitenkin 1500€ korvausta jota voidaan käyttää ojan reunan
kiveämiskustannuksiin mikäli Ulkuniemi haluaa sen varotoimena tehdä.
Vaatimuskirjeessä on myös vaadittu asianajokuluja. Lautakunta katsoo ettei vesilain
mukaisessa ratkaisussa voida ottaa niihin kantaa, vaan asiassa määrätty korvaus
koskee suoraan ojituksesta koituneiden menetysten korvaamista.
Sovelletut oikeusohjeet: Vesilaki (587/2011) 5 luku 5§, 7§, 9§ ja 10§

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Juhani Ulkuniemi, Pekka Nieminen, Juha Lampela, Ismo Lahti ja Matti Vuolukka
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§ 89
Ympäristölautakunnan talousraportti 1.1.-30.5.2020
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Ympäristölautakunta Talousraportti 5 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."
Toukokuun kirjanpito valmistui 15.6.2020. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla toukokuun jälkeen 41,67 %.
Ympäristölautakunnan käyttöprosentti on toukokuun jälkeen 40,41 %.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. -30.5.2020.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 90
Lausunto pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi
ROIDno-2020-2127
Valmistelija / lisätiedot:
Sini-Sisko Kilpeläinen
sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
terveystarkastaja
Lausunto Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne hakemuksesta pohjaveden
ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupungin terveydensuojelu-
ja ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntoa Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne
hakemuksesta dnro PSAVI/2420/2020 pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0,
Rovaniemi.
Mats Rinne / Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenne hakemus koskee pohjaveden
ottamista lähteestä. Hakemuksen mukaan lähde sijaitsee Auttin kylällä noin 70 km
Rovaniemeltä itään. Nykyään lähteestä otetaan olemassa olevan vedenottokaivon
kautta talousvettä viiteen lähialueen kiinteistöön. Lähdevettä on tarkoitus pullottaa
erikseen rakennettavassa laitoksessa noin 8000 l/vrk. Varsinainen pullotuslaitteisto
sijaitseen kiinteistölle tuotavassa konttirakennuksessa. Toiminnan arvioitu
aloittamisajankohta on kesäkuu 2020. Lähdevettä ei imetä lähteestä, vaan
pullotukseen otetaan se osa vedestä, joka vuotaa yli. Lähteelle on tarkoitus rakentaa
yksi kaivo lisää nykyisen kaivon viereen. Ensimmäisestä kaivosta menee ylivuotoputki
toiseen kaivoon. Vesi otetaan toisesta kaivosta. Kaivon päällä on tällä hetkellä
suojarakennus, joka on tarkoitus uusia. Lähde on noin 200 metriä lähimmästä
kantatiestä.
Hakemuksen mukaan vaikutukset ympäröivään alueeseen ovat vähäiset, koska
alueella on jo olemassa mm. tieliittymä, suojarakennus sekä käytössä oleva viljelyalue.
Hakemuksen mukaan vaikutukset pohjaveden määrään on olemattomat, koska nyt
lähteestä ylimenevä vesi virtaa Kemijokeen. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole
vaikutuksia pohja-tai pintavesien laatuun. Toiminnalla ei ole arvioitu olevan
merkittäviä vaikutuksia ympäröivään asutukseen, maankäyttöön tai luontoon.
Hakemuksen mukaan melun ja liikenteen määrä on vähäistä. Rakennusvaiheessa
maansiirtoon käytettävien koneiden ääniä. Pullotuksen aloittamisen jälkeen vähäistä
kuljetuksen aiheuttamaa melua.
Lausunnot:
Vs. terveysvalvonnan johtaja:
Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle
annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen esittää lausuntonaan
seuraavaa:
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Mikäli pohjavedenottamiselle myönnetään lupa, tulee pohjavedenottamishanke
toteuttaa siten, ettei se missään vaiheessa vaaranna hankealueelta otettavan
talousveden laatua tai riittävyyttä.
Lisäksi tulee huomioida, että mikäli hakija aloittaa veden pakkaamisen, tulee siitä
tehdä elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä
viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista Rovaniemen kaupungin
elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Ympäristötarkastaja:
Kun hanke toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla jossa hyödynnetään lähteestä
purkautuvaa ylivuotovettä, ympäristölautakunnalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätietoja antavat:
terveystarkastaja Riitta Vilmilä, puhelin 0400 397 705, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja Harri Katainen, puhelin 016 322 2120, etunimi.
sukunimi@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää vs. terveysvalvonnan johtajan ja ympäristötarkastajan
esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
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Hallintovalitus
§84
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
§83, §85, §86, §87
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
§88
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
§82
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
§89, §90
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.

