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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
24.11.2020 alkaen.
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§ 137
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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§ 138
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Reetta Junttila ja varalle Timo
Lappalainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 24.11.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 24.11.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 26.11.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 139
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- Seutulanharjun hoivakodin rakennushankkeen tilanne
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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§ 140
Ilmoitusasiat
Ari-Pekka Johanssonin ilmoitus karjan lannan levityksestä poikkeustilanteessa, Ranua.
Ekomac Oy:n raportti Tervolan sirotetehtaan vesistö- ja pohjavesitarkkailun tuloksista
vuodelta 2020, Tervola.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan pohjavesi- ja
vesistövaikutusten velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2020, Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Ranuan suljetun kaatopaikan ja vanhan lietekaatopaikan
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Ranua.
Jani Sääskilahden ilmoitus karjan lannan levityksestä poikkeustilanteessa, Ranua.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö (Roidno-2020-3444)
Maaningan tuulivoimapuisto - Jumisko 110 kV voimajohtohankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä. Sähkölinja loppuu
Kemijärvelle lähelle Räisälän kylää, eli kunnan rajalle on matkaa yli 40 km.
Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Auttin kauneuspadon kalatietä koskevan
lupapäätöksen lupamääräyksen 3 muuttamisesta, Rovaniemi.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Iso-Törmänkijärven vesioikeudellisen
yhteisön hakemuksesta, joka koskee Iso-Törmänkijärven keskivedenkorkeuden
pysyvää muuttamista, vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistamista ja
vesistötoimikunnan 4.10.1954 Vähä- ja Iso-Törmänkijärven laskemiseen myöntämän
luvan rauettamista Iso-Törmäkijärven osalta, Rovaniemi.
Tiedoksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö PSAVI/5671/2020
Puolustusvoimat, Jääkäriprikaatin ampumaradan ympäristölupamääräysten
muuttaminen Rovaniemi
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
18.11.2020

11/2020

8 (32)

§ 141
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 13.10. - 10.11.2020, 164 - 168 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 13.10. - 10.11.2020, 279 - 305 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 13.10. - 10.11.2020, 146 - 163 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala,13.10. - 10.11.2020, 70 - 75 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 13.10. - 10.11.2020, 49 - 51 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 13.10. - 10.11.2020, 36 §
Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 13.10. - 10.11.2020, 41 - 49 §
Ylitornion kunnan päätökset 13.10. - 10.11.2020, 4 kpl
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 10 Vakuuden palauttamispäätös, Napapiirin Residuum Oy, 2020-390, 19.10.2020
§ 11 Vakuuden palauttamispäätös, Asunto Oy Rovaniemen Kaitakuja 4, 2020-623,
27.10.2020
Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 25 Hankintapäätös, selvityksen laatimisesta Päläs/Hovila, 26.10.2020
Muu päätös:
§ 26 Vakuuden hyväksymispäätös, Matti Kelloniemi Oy, Hautainmaan hiekka-alue,
Rovaniemi, 723/2020, 30.10.2020
§ 27 Vakuuden hyväksymispäätös, Niukkanen Kimmo ja Sari, Taka-Lapinvaara,
Rovaniemi, 725/2020, 30.10.2020
§ 28 Vakuuden hyväksymispäätös, Rudus Oy, ympäristölupa 8/2020, Betonitie 2,
Rovaniemi, 02.11.2020
§ 29 3-2014 ympäristöluvan vakuuden palauttamispäätös, Rudus Oy, Betonitie 2,
Rovaniemi, 03.11.2020
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 34 Maa-aineslupapäätös Metsähallitus Metsätalous Oy Kienajan sora-alue Kolari,
27.10.2020
§ 35 Maa-aineslupa Koivula Juho, Rovaniemi, 29.10.2020
§ 36 Maa-aineslupa Kuljetus Matila Oy Kettupieska, Rovaniemi, 29.10.2020
Ehdotus
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Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
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 25-
29 § päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 10-11
§ päätökseen.
Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 142
YmLa:n lausunto: Jätehuoltomääräysten päivittäminen (Rovaniemi, Pello, Ranua)
ROIDno-2020-3096
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Sivonen
sari.sivonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1_JH-määräysten muutettavat pykälät.pdf
Liitteet
Ranua)

1 Liite Jätehuoltomääräysten muutettavat pykälät (Rovaniemi, Pello ja

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on
pyytänyt ympäristöviranomaisen sekä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa
Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräysten
päivittämisestä. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomainen toimii myös Ranuan ja Pellon kuntien
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Jätehuoltomääräyksistä
esitettiin päivitettäväksi erikseen lajiteltavat jätejakeet ja keräysvälineiden
tyhjennysvälit.
Jätelakia ollaan uudistamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuolella.
Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että jätehuoltomääräyksiä päivitetään vain
välttämättömiltä osin (lajittelu) ja ne päivitetään laajemmin vasta uuden jätelain
valmistuttua.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan
jätehuoltojaostolle annetaan seuraava ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:
Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään
ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä.
Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen.
Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki:
“Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen
paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita
vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen
lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen
kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden
jätelain valmistuttua.
Vs. terveysvalvonnan johtaja:
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Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin
elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava
terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin
keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi
keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille
jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä
jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava
asianmukaisesti."
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja vs. terveysvalvonnan johtajan
esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto, Ranuan
kunnanhallitus, Pellon kunnanhallitus
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§ 143
YmLa:n lausunto: Pellon jätteenkuljetuksen järjestäminen
ROIDno-2020-3095
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Pellon kunnan jätteenkuljetuksen
järjestämisestä. Napapiirin Residuum Oy:n hallitus on esittänyt Pellon kunnalle, että
kunta tekisi aloitteen jäteviranomaiselle kuljetusjärjestelmän muuttamisesta kunnan
kilpailuttamaksi kuljetusjärjestelmäksi, jolloin kaikki taloudet voitaisiin velvoittaa
liittymään jätteen kuljetusjärjestelmään jätelain edellyttämällä tavalla. Pellon kunnan
elinvoimalautakunta (9.6.2020 § 42) päätti tehdä asiasta aloitteen Rovaniemen
kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle.
Pellossa on käytössä ns. kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön
haltija sopii jäteastioiden tyhjentämisestä ja jätteenkuljetuksesta sopivaksi
katsomansa jätehuoltoyrityksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta
antaa jätehuoltojaostolle seuraavan ympäristönsuojeluviranomaisen
lausunnon:
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa esityksestä.
Pellossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.
Jätehuoltoviranomaisen tekemien selvitysten mukaan Pellon kunnan alueen
kiinteistöistä 37 % ei kuulu järjestetyn jätehuollon piiriin. Näillä kiinteistöillä jätelain ja
jätehuoltomääräysten velvoitteet eivät täyty. Määrä on korkea ja olemassa olevassa
tilanteessa ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee jonkin verran ilmoituksia liittyen
puuttuviin jätehuoltosopimuksiin. Tapaukset liittyvät useimmiten ilmoitettuihin
hajuhaittoihin, epäsiisteyteen, jätekasoihin maastossa, jätteenpolttoon sekä jäteastian
liian pitkään tyhjennysväliin tai kokonaan puuttuvaan jäteastiaan. Sekä jätehuolto-
että ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet huolehtia jätelain ja
jätehuoltomääräysten velvoitteiden täyttymisestä olisivat kunnan järjestämässä
jätteenkulkujetuksessa nykyjärjestelmään verrattuna selkeämmät ja helpommin
järjestettävissä.
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätelain sekä jätehuoltomääräysten
velvoitteiden täyttymiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja kansallisten
kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi, kansalaisten tasapuolisen kohtelun
toteutumiseksi sekä roskaantumisen ja laittoman jätteenpolton ehkäisemiseksi
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kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen koko Pellon kunnan alueella on
ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan perusteltua.
Keskitetyllä kuljetuslogistiikalla voidaan myös vähentää jätteenkeräyksen
ilmastovaikutuksia.
Ympäristönsuojeluviranomainen muistuttaa kuitenkin, että myös jatkossa tulee taata
valinnanvapautta yksittäisen kiinteistön tarpeisiin perustuen esim. kiinteistökohtaisen
jäteastian pidemmän tyhjennysvälin muodossa kun kiinteistöllä kompostoidaan
biojätettä. Valinnanvapaus toimii kannustimena lajitteluun ja jätemäärän
vähentämiseen, kun kiinteistönhaltijalle jää edes jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa
kiinteistönsä jätemaksuihin. Tämä tulee muistaa myös jätehuoltomääräyksiä
uudistettaessa.
Kaiken kaikkiaan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan kunnan
järjestämä jätteenkuljetus koko kunnan alueella olisi kokonaistaloudellisempi,
toimivampi ja kattavampi ratkaisu nykytilanteeseen verrattuna.
Päätös
Esittelijä poisti tämän asian esityslistalta.
Tiedoksi
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto, Pellon kunnan
elinvoimalautakunta

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
18.11.2020

11/2020

14 (32)

§ 144
Velvoittaminen poistamaan pengertie tilalla Metsäonnela, Rovaniemi
ROIDno-2020-3266
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Keskeyttämispäätös Ylitulkkila.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Ilmakuva Ylitulkkila Paavalniemi.doc
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvonnan lausuntoa Paavalniemen pengertieasiassa
(PSAVI/5354/2020). Lapin ELY-keskus on velvoittanut Lauri Ylitulkkilaa poistamaan
rakentamansa pengertien ja laittanut vireille hallintopakkohakemukseen
aluehallintovirastoon.
Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja on 1.12.2014 joutunut tekemään
keskeyttämispäätöksen ilman toimepidelupaa aloitetusta maanrakennus, maankaivu
ja maanajotöistä kiinteistöllä Metsäonnela 698-401-12-40. Tällöin Ylitulkkila oli jo
rakentanut vedenkulun estävän umpinaisen pengertien lahden yli. Tämän jälkeen
tilanteen korjaamiseksi rakennustarkastaja on hakemuksesta myöntänyt 4.9.2015 §
230 toimenpideluvan pengertielle ehdolla, että siihen rakennetaan veden vaihtumisen
ja veneellä kulun mahdollistava silta. Hanketta ei ole kuitenkaan toteutettu
hakemuksen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Lausuntonaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja
rakennusvalvontaviranomainen toteaa seuraavaa:
Vastineessaan Ylitulkkila esittää runsaasti asian kannalta epäolennaisia ja asiaan
kuulumattomiakin seikkoja. Tämän johdosta ympäristölautakunta haluaa paikallisena
valvontaviranomaisena tuoda esille seuraavia kiistattomia tosiasioita:
Vastineessaan Ylitulkkila ilmoittaa saaneensa ennakkolausunnon ympäristötarkastaja
Pehkoselta, jonka mukaan estettä rakentamiselle ei ollut. Lausunto koskee
nimenomaan suunniteltua siltaa, ei putaan sulkevaa pengertietä.
Loppupäätelmässä mainittu ”Alkuperäinen toimenpidelupapäätös (2014–1033, § 230)
on ollut lainvoimainen päätös, jonka mukaan olen asiassa toiminut” on epätosi. Luvan
haltija ei ole toteuttanut hankettaan toimenpidelupapäätöksen mukaisesti.
Nimenomaan ei ole toteutettu siltaa, jolla on aivan olennainen merkitys asian
kannalta. Sillan puuttumista ei voi loppukatselmuksessa merkitä puutteeksi,
pengertien avaaminen päädystä kaarevalla aukolla ei millään tavalla vastaa
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toimenpideluvan ehtoja. Selityksessä vastaavana työnjohtajana esiintyvän ajatukset
voi perusteettomina jättää omaan arvoonsa, hän ei näytä ymmärtävän asian vesilain
mukaista merkitystä.
Vesilain 3 luvun 2 § mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos
se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai
vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos:
2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai
pohjavesiesiintymän tilan huononemista;
3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai
kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;
6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille;
7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle;
9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.
Ylitulkkilan rakentama pengertie päädystä avatulla hankalasti kuljettavalla kaarevalla
aukolla aiheuttaa ainakin edellä mainittujen kohtien mukaisen haitan. Haitta on
selkeästi todettavissa liitteenä olevista viistoilmakuvista.
Edelleen vesilain 3 luvun 4§:ssä todetaan, että lupaa ei saa myöntää, jos
vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa
huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa
ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Alkuperäisen toimenpideluvan vastaisesti tehty pengertie aiheuttaa koko ajan haittaa
virkistyskäytölle ja luonnon olosuhteisiin. Yleisen ja yksityisen edun vuoksi on tärkeää,
että se puretaan mahdollisimman nopeasti. Ympäristölautakunnan mielestä Lapin ELY-
keskuksen hallintopakkohakemus on perusteltu ja tulee toimeenpanna välittömästi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-suomen aluehallitovirasto PSAV/5354/2020 www.avi.fi/muistutus
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§ 145
Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta
ROIDno-2017-3274
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille 18.11. 2020, rakennusvalvonta.doc
Ympäristölautakunta on päättänyt 26.6.2019 § 105 edellisen kerran ratkaisuvallan
delegoinnista viranhaltijoille. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
Rakennusvalvonnan lupaprosessia ja sisäistä työnjakoa on kehitetty koko ajan.
Rakennusvalvonnassa on eläköitymisen myötä muutettu virakanimikkeitä aikasempaa
selkeämmäksi. Tarkastusrakennusmestarin ja toimistoinsinöörit virat on muutettu
valvontainsinöörin viroiksi ja virkoihin on julkisen haun kautta valittu uudet
viranhaltijat kesällä 2020. Toiminnasta saatujen hyvien kokemuksien perusteella
aikaisempaa delegointipäätöstä on syytä tarkistaa. Nyt esitetyssä
muutosehdotuksessa poistetaan vanhat nimikkeet, tarkennetaan toimivallan
rajapintaa uudisrakentamisesen osalta ja määritetään sijaisuudet toimivammaksi.
Päätösesityksessä toimivallan rajapinta ympäristölautakunnan ja sen alaisten
viranhaltijoiden välillä on säilynyt ennallaan. Muutokset on merkitty keltaisella.
Päätöksen peruste
Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 §110 ja 20.1.2020 §7 hyväksymän ja 1.1.2020 voimaan
tulleen hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa
alaiselle viranomaiselle. Ympäristölaukunnan alainen toiminta on hallintosäännön
37 §:n mukaista erityislainsäädännöllä ohjattua viranomaistoimintaa. Käytännön
töissä lupa- ja tarkastussuoritteita tehdään yli tuhat kappaletta vuosittain. Jotta
toiminta voidaan järjestää joustavasti ja asiakaspalvelu huomioiden on lautakunnalle
osoitettua toimivaltaa mielekästä siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoiden tekemistä
lupapäätöksistä luvanhaltijalla ja asianosasilla on aina mahdollisuus
tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle ja saattaa siten asia toimielimen
käsittelyyn. Pakkokeinoja tms. asioita ei voida delegoida viranhaltijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennusvalvonnan ratkaisuvallan siirtämisestä
viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.
Päätöstä sovelletaan myös Ylitornion kunnassa sopimuskauden loppuun saakka.
Päätös on voimassa toistaiseksi ja päätöksen saa panna täytäntöön 1.12.2020 alkaen.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 146
Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksujen, asiakirjamaksujen
tarkistaminen
ROIDno-2018-3667
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Rakennusvalvonnan lupa- ja viranomaismaksut 01.01.2021, Rovaniemi.pdf
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen ja
asiakirjamaksujen tarkistus.
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja
on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista
viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
hyväksymässä taksassa.
Kustannusten yleisen kehityksen vuoksi on tarpeen tarkastaa rakennusvalvonnan
taksaa riittävin väliajoin. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnan nykyinen
rakennusvalvontataksa on tullut voimaan 1.2.2019. Rakennusvalvonnan käytännön
asiakaspalvelun työn vuoksi indeksitarkistusta ei ole perusteltua tehdä vuosittain,
vaan taksan kokonaistarkistus toteutetaan muutaman vuoden välein.
Taksassa on esitetty korotuksia perusmaksuihin sekä pinta-ala hinnoitteluihin
jaotellen rakennushankkeita, sekä korotuksia muihin toimenpiteisiin ja viranomaisen
päätöksiin ja palveluihin liittyen.
Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsittelemän talousarvion 2021 mukaan
ympäristölautakunnan talouden tasapainotussuunnitelma vuosille 2021–2023
edellyttää rakennusvalvonnan maksutuottojen lisäystä.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä oleva
rakennusvalvontaviranomatehtävistä suoritettavat maksut taksan ja ne tulevat
voimaan 1.1.2021.
Muutokset merkitty punaisella / yliviivoitettuna, taksa kirjoitetaan puhtaaksi
päätöksen mukaisesti. Ylitornion kunnan maksutaksa pysyy ennallaan.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
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Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, ympäristönvalvonta
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§ 147
MHK-Kuljetus Oy rakennuslupahakemus 2020-924, kylmä varastohalli Vasaratie 4, Rovaniemi
ROIDno-2020-3465
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 2020-924 rakennuslupapäätös
2 Kaavaote
3 Kaavamääräykset
MHK-Kuljetus Oy hakee rakennuslupaa kylmän varastohallin rakentamiseksi tontille
698-9-9062-2, osoite Vasaratie 4.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-924.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija
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§ 148
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Luosu, Kolari
ROIDno-2020-545
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Peuranen
pekka.peuranen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
2 Lähestymiskartta
Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa hiekan ja soran
ottoon ja murskaamiseen Kolarin kunnassa sijaitsevalta Metsähallituksen tilalta 273-
893-10-1. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia ja siitä on pyydetty Rovaniemen
terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat, Rovaniemen kaupungin
ympäristöterveydensuojeluviranomainen
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§ 149
Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan muuttamiseksi,
Anttilanvaara, Rovaniemi.
ROIDno-2020-2015
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristölupapäätös.pdf
Napapiirin Kuljetus Oy jättänyt lupaviranomaiselle hakemuksen, joka koskee yhtiölle
myönnetyn ympäristöluvan muuttamista. Napapiirin Kuljetus Oy:lle on myönnetty
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa pilaantumattoman maa-ainesjätteen ja
betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittelyä ja välivarastointia sekä
maankaatopaikkatoimintaa varten kiinteistölle Anttilanvaara 698-401-15-1. Kiinteistö
sijaitsee Alakorkalossa noin kuuden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta
lounaaseen.
Ympäristölupaan haetaan nyt muutosta siten, että maankaatopaikalle saataisiin
sijoittaa pilaantumatonta mutta kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-
ainesta. Lupaa haetaan sellaisten öljyhiilivetyjä sekä polttoaineiden lisäaineina
käytettäviä oksygenaatteja ja aromaattisisia hiilivetyjä sisältävien maa-ainesten
sijoittamiselle, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) asetetut ko.
aineita koskevat alemmat ohjearvot. Luvanhakija hakee lisäksi lupaa aloittaa työt
ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävälle maa-ainesjätteelle perustetaan alueelle
erillinen sijoituspaikka jonka maaperä tiivistetään kaatopaikka-asetuksessa annettujen
pysyvän jätteen kaatopaikkaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Täytön sisäiset
suotovedet poistetaan tiivistyskerroksen päälle asennettavan salaojituksen avulla ja
valumavedet alueelta ohjataan ympärysojia käyttäen hallitusti alueen ulkopuolelle.
Pohjaveden ja alueelta pois johdettavan valumaveden laatua seurataan kahdesti
vuodessa otettavilla vesinäytteillä.
Toiminnan muutos ei lisää alueelle sijoitettavan maa-ainesjätteen
kokonaismassamäärää, liikennöintiä alueelle eikä melu- pöly- tai tärinähaittoja.
Täyttöalueen pohjarakenteen johdosta toiminnasta ei uskota aiheutuvan myöskään
päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Valumavesien mukana ympäristöön voi
huuhtoutua pieniä määriä haitta-aineita. Ympäristöön huuhtoutuvan
öljyhiilivetypitoisuuden on laskennallisesti arvioitu olevan 10,8 mg/l. Valumavesillä ei
arvioida olevan vaikutusta vastaanottavan vesistön (Kuolajoki) veden laatuun tai
eliöstöön.
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Hakemuksen mukainen alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaa
pohjavesialuetta eikä luonnonsuojelualuetta. Alueella tai sen lähiympäristössä ei
sijaitse asutusta, talousvesikaivoja eikä viljelysmaita.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää muuttaa Napapiirin Kuljetus Oy:lle myönnettyä
ympäristölupaa liitteen 1 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen
lainvoimaisuutta ei myönnetä.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Käydyn keskustelun perusteella ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa
asia uudelleen valmisteluun niin, että pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta.

Tiedoksi
Hakija; Lapin ely-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen
kaupunkin/terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupunki /ympäristövalvonta
2 kpl

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
18.11.2020

11/2020

24 (32)

Hallintovalitus
§147
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
§149
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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Hallintovalitus
§148
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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Muutoksenhakukielto
§137, §138, §139, §140, §141, §142, §143, §144
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
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Oikaisuvaatimus
§145, §146
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole
allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero,
johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla
määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

