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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
15.9.2020 alkaen.

hallintosihteeri Marja Marjetta
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§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
valtuutettujen esteilmoitukset
kokouskutsut ja kuulutukset
hyväksytään työjärjestys
Päätös
Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Poissa varsinaisista valtuutetuista olivat Harri
Rapo, Jouko Lampela, Merja Mäntyniemi ja Timo Tolonen. Varajäsenistä läsnä olivat
Maija Pirttijärvi, Ari Karvo ja Jaakko Raivio. Läsnä valtuustosalissa olivat puheenjohtaja
Heikki Autto sekä valtuutetut Liisa Ansala, Aatos Nätynki, Matti Henttunen, Pertti
Lakkala, Esko-Juhani Tennilä, Jaakko Portti, Mika Kansanniva, Juhani Juuruspolvi ja Kari
Tuominen. Muut läsnäolevat valtuuston jäsenet osallistuivat etäyhteyden kautta.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä
Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 1.9.2020.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 1.9.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi
Rovaniemi lehdessä 2.9.2020.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 66
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Ansala ja Riitta-Maija
Hokkanen. Seuraavina vuorossa ovat Kaisu Huhtalo ja Jaakko Huttunen.
Päätös
Pöytäkirjantarakstajiksi valittiin Riitta-Maija Hokkanen ja Kaisu Huhtalo.
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Tekninen lautakunta, § 120,25.09.2018
Elinvoimalautakunta, § 13,04.02.2020
Kaupunginhallitus, § 73,24.02.2020
Kaupunginhallitus, § 231,01.06.2020
Kaupunginhallitus, § 276,17.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 67, 07.09.2020
§ 67
Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen
ROIDno-2018-2747
Tekninen lautakunta, 25.09.2018, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:
Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen
asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella
olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa
julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue
rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran
asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon
toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin
olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja
sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli
Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva
kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja
liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista
yhdyskuntatekniikkaa.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
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Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon
välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus
saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 04.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 24.1.2020:
Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille
12.10.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille sekä
sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä teknisen lautakunnan kaavapäätös pidettiin yleisesti
nähtävillä 15.10.-29.10.2018. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -
sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä sekä Lapin Ely -
keskuksen lausunto. Mielipiteisiin ja lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake joka
käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä
kaupunginhallituksessa.
Suunnittelualueelle on laadittu 12.12.2018 päivätty asemakaavaluonnos.
Luonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia (AO ja AR), yksi
liikerakennusten tontti (KL) ja yksi yleisten rakennusten tontti (Y) sekä yksi yleinen
pysäköintialue (LP). Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu alueen tulevan
rakentamisen osalta myös tuleville ylijäämämassoille maantäyttöalue (tä).
Alueelle muodostettu yleisten rakennusten tontti (Y) on aluevaraus, mikäli
Vaaralammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja sijoittaa se tulevalle
Mäntyvaara - Heposuo kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, niin
aluevaraus voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin johonkin muuhun
käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai pitää aluevaraus tulevaisuutta varten ennallaan.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on ilmoitettu kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa
sekä kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen
toimijoille. Asemakaavaluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen
kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.10.- 30.10.2019. Asemakaavaluonnokseen on
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ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana
saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.
Saapuneiden mielipiteiden, lausunnon sekä alueelle laadittujen selvitysten osalta on
alueen asemakaavaluonnokseen tehty teknisiä lisäyksiä ja täydennyksiä
kaavamääräyksiin sekä kaavaselostusta täydennetty. Tehdyt lisäykset ovat käsittäneet
mm. alueelle 2019 valmistuneessa meluselvityksessä osoitettua meluesteen
sijoittamista moottoriurheilukeskuksen puoleiselle suojaviheralueen (EV) osalle ja
luonto- ja moottorikelkkareittien sijoittamista sekä tammikuussa 2020 valmistuneen
pohjavesiselvityksen mukaisen pohjavesialuerajan osoittamisen kaava-alueen
etelänpuoleiselle virkistysalueen osalle. Kaavassa maantäyttöaluetta on myös
pienennetty yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti sekä sijoitusta muutettu
Heposuo -alueen länsiosaan, lähemmäksi vanhaa käytöstä poistettua kaatopaikka-
aluetta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt tarkennukset ja
lisäykset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavan uudelleen nähtäville asettaminen
olisi tarpeellista. Muutoin kaava-alueen rakenne aluerajoineen on säilynyt
12.12.2018 laaditun kaavaluonnoksen mukaisena. Mäntyvaara - Heposuo -alueen
asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy
Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.02.2020, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
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2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.10.2019
3 Asemakaavakartta korjattu 23.1.20
4 kaavaselostus 24.1.20
5 Vuorovaikutuslomake vireille ja valmisteluvaihe
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8.
kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -
keskuksen lausunto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 231
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava korjattu 23.1.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset korjattu 23.1.2020
4 kaavaselostus päivitetty 12.5.2020
5 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2020:
Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista
varten julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin
17.3.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaehdotukseen on
voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut kirjattuja
muistutuksia. Pyydettynä saatiin Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausuntoon on
laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.
Mäntyvaara - Heposuo alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista
kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä 1 liikerakennusten
tontti ja 1 yleistenrakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa mm.
kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä
julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös
yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.
Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta
varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on
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muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun
meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella
sekä mahdollisen melun leviämisen asuinalueelle. Kaavassa Oinaanvaarantie yhdistyy
Mäntyvaarantiehen. Katualue toteutuessaan parantaa alueelle järjestettävien
tapahtumien osalta myös alueen liikenteen toimivuutta sekä liikennejärjestelyjä.
Kaavoitus esittää, että Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavaehdotus
hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 8.
kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja
23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Perustelut: Uudelleen valmistelussa tulisi varmistaa, että kaikki huomautukset ja
mielipiteet on otettu vastaan ja niihin on vastattu. Kaavassa yleisten rakennusten
korttelialue on laaja. Asemakaavassa kyseistä aluetta tulisi tarkastella niin, että
rakentamisoikeutta harkitaan osittain myös liiketilarakentamiselle. Kaupungin
rakentamien toimintojen meluvaikutukset tulisi kuvata selkeämmin
kaavaselostuksessa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun
päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava korjattu 23.1.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset korjattu 23.1.2020
4 kaavaselostus päivitetty 7.8.2020
5 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe, täydennetty
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 7.8.2020:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan
uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti, että kaikki huomautukset ja mielipiteet on
otettu huomioon ja niihin on vastattu. Asemakaavan ehdotusvaiheen
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vuorovaikutuslomaketta on täydennetty kahden muistutuksen osalta, jotka on kirjattu
nähtävilläolon jälkeen asianhallintajärjestelmään 8.6.2020 ja 10.6.2020.
Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista
varten julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin
17.3.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaehdotukseen on
voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut kirjattuja
muistutuksia. Pyydettynä saatiin Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausuntoon ja
nähtävilläolon jälkeen saapuneisiin muistutuksiin on laadittu täydennetty
vuorovaikutuslomake kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Täydennetty
vuorovaikutuslomake on esityksen liitteenä.
Mäntyvaara - Heposuo alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista
kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä 1 liikerakennusten
tontti ja 1 yleistenrakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa mm.
kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä
julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös
yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.
Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta
varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on
muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun
meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella
sekä mahdollisen melun leviämisen asuinalueelle. Kaavassa Oinaanvaarantie yhdistyy
Mäntyvaarantiehen. Katualue toteutuessaan parantaa alueelle järjestettävien
tapahtumien osalta myös alueen liikenteen toimivuutta sekä liikennejärjestelyjä.
Kaavoitus esittää, että Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavaehdotus
hyväksytään.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 8.
kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja
23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Toimialajohtaja Antti Lassila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.51.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.09.2020

4/2020

13 (36)

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava korjattu 23.1.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset korjattu 23.1.2020
4 kaavaselostus päivitetty 7.8.2020
5 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaihe, täydennetty
Ehdotus
Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 276 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 8. kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018
päivätyn ja 23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Päätös
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät
Hilpi Ahola (Kesk.)
Miikka Keränen (Vihreät)
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Tekninen lautakunta, § 46,26.03.2019
Elinvoimalautakunta, § 34,25.02.2020
Kaupunginhallitus, § 94,16.03.2020
Kaupunginhallitus, § 244,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 46,15.06.2020
Kaupunginhallitus, § 291,31.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 68, 07.09.2020
§ 68
Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
ROIDno-2019-738
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Hakemus Apukka Resort Oy
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Apukka
Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-
Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi
asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt
maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort
Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan
matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.
Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet
maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä
kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain
mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan
osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään
asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§
mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei
kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
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Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään
tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten
yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen
toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti
maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien
katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai-
haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä
kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 25.02.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:
Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin
Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on
ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa,
kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana
saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa
alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti,

kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen
koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville
22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä
ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua
nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin
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internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin
mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen
jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden
selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -
keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä
merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella
olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty
kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä
rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan
rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös
kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä
tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet
luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa
uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään
jatkokaavoituksen pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan
alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava
saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 94
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
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timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 11.2.2020
5 Vastine mielipiteisiin
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen.
Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä
pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat
kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman.
Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 244
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 16.3.2020
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.5.2020:
Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä
24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä
kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua
nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon
aikana ei saapunut.
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Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen
lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia.
Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella
aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja
ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle
kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.
Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava
hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.
Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja
rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt.
Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden
toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019
hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava 11.2.2020
3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2020
4 Kaavaselostus 16.3.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 244 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan
mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö-
ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt.
Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden
toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
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haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019
hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 291
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava, korjattu 10.8.2020
3 Apukka kaavaselostus, päivitetty 18.8.2020
4 Vuorovaikutuslomake, täydennetty 10.8.2020
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 20.8.2020:
Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 46 palauttaa Apukan asemakaavan uudelleen
valmisteltavaksi asianhallintajärjestelmään kirjaamatta jääneen Ely:n lausunnon
vuoksi. Ely:n 25.5.2020 päivätty lausunto on kirjattu asianhallintajärjestelmään sekä
huomioitu asemakaavan valmistelussa. Lausunnon osalta kaavaan on
lisätty tulvamääräys, tarkentamalla alimpia maanpinnan ja kastuvien rakenteiden
korkeustasoja, sekä hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Maanomistajan osalta
lumialueen määräystä on tarkennettu, niin että se sallii kesällä alueen käytön myös
leiri- ja vesipuistoalueena. Koska tarkennukset kaavaan ovat olleet vähäisiä ja lähinnä
teknisiä korjauksia ja niihin on saatu maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaisesti
maanomistajan suostumus 20.8.2020, niin kaavan asettamista uudelleen nähtäville ei
ole tarvetta suorittaa.
Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä
24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä
kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua
nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävilläpidon aikana ei
saapunut. Asemakaavasta on saapunut 25.5.2020 päivätty Ely:n lausunto. Lausuntoon
on laadittu kaavanlaatijan toimesta vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on
esityksen liitteenä.
Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue
RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen
lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia.
Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella
aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja
ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle
kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.
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Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty ja 10.8.2020 korjattu
Apukan asemakaava hyväksytään.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26.
kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun
kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta
maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta
on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten
alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun
toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy
kaupunginvaltuusto.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Apukka asemakaava, korjattu 10.8.2020
3 Apukka kaavaselostus, päivitetty 18.8.2020
4 Vuorovaikutuslomake, täydennetty 10.8.2020
Ehdotus
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 291 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020
korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita
toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen
lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja
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muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -
haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin
maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve
laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen
mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Kaupunginhallitus, § 294,31.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 69, 07.09.2020
§ 69
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
ROIDno-2020-914
Kaupunginhallitus, 31.08.2020, § 294
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Juotasniemi, Arto Sarala, Rauni Jokelainen, Jari Airaksinen, Maaret Eero, Riina
Koskiniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi, rauni.
jokelainen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi, maaret.eero@rovaniemi.fi, riina.
koskiniemi@rovaniemi.fi
controller, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, laskentatoimen
asiantuntija, vs. erityisasiantuntija
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1-6 2020
2 Osavuosikatsaus 1-6_2020, peruskaupunki
3 Osavuosikatsaus 1-6_2020, konserniyhteisöt
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitus saa kuukausittain
tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion
osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.
Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous- ja toimintaraportit.
Osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.- 30.6.2020.
Alkuvuoden aikana kaupungin väkiluku on kasvanut 312 asukkaalla, asuntoja on
valmistunut 328 kappaletta ja työttömyysaste kivunnut 18,1 prosenttiin.
Rovaniemen kaupungin taloutta rasittaa tällä hetkellä poikkeustilan aiheuttama
verotulotilitysten lasku sekä rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino.
Verotulotilitysten kertymä on kesäkuun lopussa 1,9 miljoonaa euroa suurempi kuin
edellisvuonna vastaavana ajankohtana, mutta talousarviossa odotettuun nähden
kasvu on liian pientä. Nettomenot ovat kasvaneet 2,1 miljoonaa euroa eli
1,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.
Nettomenojen kasvu selittyy toimintatuottojen vähenemisellä (-2,8 M€), huolimatta
toimintakulujen vähenemisestä (-0,7 M€) verrattuna viime vuoteen. Henkilöstökulut,
avustukset ja vuokrat ovat kasvaneet noin 1,0 miljoona euroa per menolaji. Palvelujen
ostot ovat vähentyneet noin 3,1 miljoonaa euroa sekä aineet tarvikkeet ja tavarat
ovat vähentyneet 0,7 miljoonaa euroa. Tilapalvelukeskuksen alijäämä on 0,5 miljoonaa
euroa. Ruoka- ja puhtauspalvelujen alijäämä on 0,1 miljoonaa euroa. Peruskaupungin
investointien toteuma on kesäkuun lopussa 3,8 miljoonan euroa. Investoinnit
painottuvat kolmannelle vuosineljännekselle.
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Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -10,5 milj. euroa. Viime vuonna
vastaavaan aikaan alijäämää oli -17,7 milj. euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin
alijäämäksi arvioidaan noin 6,0 miljoonaa euroa. Mahdollinen loppuvuodelle ajoittuva
poikkeustila voi lisätä alijäämää.
Merkittävistä konserniyhteisöistä Neven tulos on positiivinen, mutta LSHP:n, REDU:n ja
RoMa:n tulokset ovat negatiivisia. Konsernin alijäämä on 11,9 miljoonaa euroa
kesäkuun jälkeen. Konsernin lainakanta 30.6.2020 oli noin 333 miljoonaa euroa eli
5285 euroa/asukas.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan
osavuosikatsauksen. Mahdollisten talousarviomuutosten tarpeellisuus arvioidaan
elokuun toteuman pohjalta.
Päätös
Liisa Ansala poistui kokouksesta klo 14.30. Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta
Mällinen. Liisa Ansala palasi kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 15.17 ja
jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota, controller
Janne Juotasniemeä, toimialajohtaja Antti Lassilaa ja toimialajohtaja Jukka Kujalaa.
Talous- ja rahoitusjohtajana 1.9.2020 aloittava Saara Saari osallistui etäyhteyden
kautta osavuosikatsauksen esittelyyn.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Sanna Karhu liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.59 ja Hilpi Ahola poistui klo
14.59.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Juotasniemi, Arto Sarala, Rauni Jokelainen, Jari Airaksinen, Maaret Eero, Riina
Koskiniemi
janne.juotasniemi@rovaniemi.fi, arto.sarala@rovaniemi.fi, rauni.
jokelainen@rovaniemi.fi, jari.airaksinen@rovaniemi.fi, maaret.eero@rovaniemi.fi, riina.
koskiniemi@rovaniemi.fi
controller, talouspäällikkö, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, laskentatoimen
asiantuntija, vs. erityisasiantuntija
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1-6 2020
2 Osavuosikatsaus 1-6_2020, peruskaupunki
3 Osavuosikatsaus 1-6_2020, konserniyhteisöt
Ehdotus
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Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 294 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedoksi.
Mahdollisten talousarviomuutosten tarpeellisuus arvioidaan elokuun toteuman
pohjalta.
Päätös
Ryhmäpuheenvuoron käyttivät
Susanna Junttila (Kesk.)
Terhi Heikkilä (SDP)
Sanna Luoma (Kok.)
Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
Kalervo Björkbacka (PS)
Raimo Miettunen (KD)
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
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§ 70
Valtuustoaloite uusi koronatestilaitteisto Rovaniemelle
ROIDno-2020-2815
Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-suomalaiskeksintö lupaa testituloksen
sekunnissa." https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mullistava-koronatesti-
kokeiluun-turussa-suomalaiskeksinto-lupaa-testituloksen-sekunneissa/?
shared=1137663-98d5f150-500. Koronaepidemia on tuonut taloudellisia ja henkisiä
rasitteita kuntalaisille. He ovat ottaneet yhteyttä asiassa. Suomen Kuvalehdessä oli
3.9.2020 mielenkiintoinen artikkeli: "Mullistava koronatesti kokeiluun Turussa-
suomalaiskeksintö lupaa testituloksen sekunnissa..". Edellä esitetyn perusteella
Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää tutkimaan mahdollisuudet
kyseisen laitteiston hankkimiseen Rovaniemelle niin Rovaniemeläisten kuin
matkailutoimijoidenkin käyttöön."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 71
Valtuustoaloite osakesäästäminen oppiaineeksi
ROIDno-2020-2885
Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Taloudenpito ja osakesijoittaminen opinaiheeksi koululaisillemme. Olemme tärkeän
asian äärellä. Olen keskustellut aiheesta Juho Mutkan kanssa, joka on ollut
Rovaniemen Osakesäästäjät Ry:n puheenjohtajana pitkää. Hänellä on valmiita visioita
asian eteenpäin vietäväksi jolloin näin käytännöntoimin tuotaisiin nuorisollemme
taloudenhallinnon sekä osakesäästämisen taitoja joita me jokainen elämässämme
tarvitsemme. Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen
Perussuomalaistenvaltuustoryhmä pyytää Rovaniemen
kaupungin koulutuslautakuntaa ja toimialajohtajaa tutkimaan kaikki ne
mahdollisuudet joilla nuorisollemme taloudenpidon ja osakesäästämisen tietoutta
elämänhallinnan mekanismina kehitettäisiin huomisen varalle."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 72
Valtuustoaloite lähiöprojektin käynnistäminen
ROIDno-2020-2886
Jaakko Portti ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Projektissa selvitetään eri kaupunginosien tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja -
haasteita. Nykytilan mahdollisuuksia ja merkittävimpiä uhkatekijöitä. Kaupunginosien
asukkaiden aktiivisuus on syytä koota yhteen. Se on omiaan lisäämään asukas
viihtyisyyttä kaupunginosissa.
PERUSTELUT: Hallitus on käynnistänyt tämän vuoden alussa suurimpia kaupunkeja
koskevan lähiöprojektin. Rovaniemen kaupunki oli osoittanut projektiin kiinnostusta,
mutta projekti on suunnattu vain suurimpiin kaupunkeihin. Keskustelussa
valmistelevan virkamiehen kanssa tällaisen lähiöprojektin tarpeellisuus tuli esille,
esimerkiksi Rovaniemellä.
Aikoinaan Ounasrinteellä asuntomessujen yhteydessä toteutettiin
“Ounasrinneprojekti”. Sen tulokset olivat hyviä, vaikutus asukasviihtyisyyteen ja
asukasaktiivisuuteen olivat huomattavia.
Sittemmin projektin käytännön vaikutukset vähitellen hiipuivat pois ja jopa
olemattomiin. Otettiin tuntuvia taka-askeleita asukasviihtyvyyden, aktiivisuuden ja
ympäristön siisteyden suhteen.
Nyt tuossa samankaltaisella negatiivisella kehitys tiellä on Korkalovaaran
kaupunginosa. Alueella on tyhjiä liiketiloja, nuorisotilat puuttuvat, koulu toimii
evakkotiloissa, paikoin romuautoja ja hylättyjä kiinteistöjä on rumentamassa
kaupunkiympäristöä. Asukkaat ovat aiheellisesti huolissaan kaupunosansa nykytilasta
ja tulevaisuudesta.
Lähiöprojekti käynnistetään ensimmäisenä Korkalovaaran kaupunginosaa koskevana."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 73
Valtuustoaloite mielenterveysavun lisääminen
ROIDno-2020-2887
Miikka Keränen ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Matalan kynnyksen mielenterveysavun puute on ollut valtava ongelma jo aiemmin,
mutta koronapandemian vuoksi tarve sille on kasvanut entisestään. Esimerkiksi
nuorille akuuttiapua tarjoavan Sekasin-chatin käyttäjämääriä tarkastellessa selviää,
että chatissa on käyty tämän vuoden aikana jo yli 21 000 keskustelua, mikä on
enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Mielenterveyden häiriöiden perusteella
sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä on kasvanut vuosien 2016 ja 2019 välillä
peräti 43 %. Kaikista mielenterveyden häiriöstä puolet alkaa ennen 14 ikävuotta ja 75
prosenttia ennen 24 ikävuotta. Viime vuonna mielenterveyssyistä
työkyvyttömyyseläkkeellä oli kaksi kertaa enemmän alle 30-vuotiaita kuin 2000-luvun
alussa.
Mielenterveysongelmien hoito ja ennaltaehkäisy on sekä taloudellisesti että
inhimillisesti tärkeää. Toimivassa kaupungissa jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa ja
eväitä onnelliseen, turvalliseen arkeen. Monille hoitoon hakeutumisen estää kuitenkin
epätietoisuus oikeasta hoitopaikasta, pelko stigmasta ja avun saamisen hitaus.
Me allekirjoittaneet esitämme, että
1. Rovaniemi selvittää kokeilua kynnyksettömästä pääsystä
mielenterveyspalveluihin esimerkiksi tiettyinä asiointiajankohtina, eli niin
sanottua avointa mielenterveysklinikkaa.
2. Lisäksi esitämme, että selvitetään mahdollisuus tuoda tiivis mutta kattava mielen
terveyden ensiapukurssi Rovaniemen kouluihin: kouluissa voitaisiin toteuttaa
oppilaille ja opettajille esimerkiksi kahden koulupäivän mittainen koulutus, joka
sisältää mm. mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet,
ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja
oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden
häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden
ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan
avulla."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 74
Valtuustoaloite hyvinvointipassi
ROIDno-2020-2888
Sakke Rantala ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
“Hyvinvointipassi on oikeudenmukainen ja kustannustehokas tapa järjestää
hyvinvointipalvelut laadukkaasti – oikeaa digiajan demokratiaa.”
Mistä on kyse? Hyvinvointipassijärjestelmän kuvaus lyhyesti (ohessa myös
havainnekuva konseptin luonnoksesta):
osa hyvinvointipalveluiden määrärahoista annetaan kuntalaisten käyttöön
suoraan hyvinvointipassijärjestelmän kautta (esim. 200€/kaupunkilainen)
kaikilla kaupunkilaisilla käytössään hyvinvointipassi (digitaalinen järjestelmä,
esim. sovellus tai kortti)
passilla voi maksaa hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka toimielin on
hyväksynyt.
Palvelut jaetaan eri koreihin, esim.
A) kaikki kustannukset katetaan budjettivaroilla
B) osa kustannuksista katetaan tulorahoituksella, jota voidaan saada
hyvinvointipassista tai ulkoisista tuloista
C) osa kustannuksista soveltuisi maksettavaksi hyvinvointipassilla
Perusteluja:
Ensiksi, hyvinvointipassi olisi oikeudenmukainen, koska kaikki kaupunkilaiset saisivat
saman verran1 rahaa käyttöönsä ja siten saman mahdollisuuden ja kannusteen
käyttää hyvinvointia parantavia palveluja. Jos 5% hyvinvointitoimialan määrärahoista
jaettaisiin hyvinvointipassin kautta, jokainen kaupunkilainen saisi käyttöönsä 200
euroa. Hyvinvointijärjestelmän rahoitusta voi myöhemmin kasvattaa.

Toiseksi, hyvinvointipassi lisäisi arjen demokraattisuutta nykyaikaisella tavalla.
Toimielin hyväksyisi pelisäännöt eri palveluiden sisällyttämisestä järjestelmään, varaisi
rahat passijärjestelmään sekä valvoisi järjestelmän toimintaa. Toisin sanottuna
kuntalaiset voisivat äänestää jaloillaan ja käyttää passille varatut rahansa
haluamissaan kohteissa, tapahtumissa ja palveluissa. Tämä tuottaisi tietoa
tarpeellisista palveluista ja auttaisi kehittämään palveluja tarpeen mukaan.
Järjestelmän piiriin voidaan ottaa lisää palveluntuottajia myöhemmin.
Kolmanneksi, hyvinvointipassi parantaisi palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta.
Kun yksikkö kilpailee asiakkaiden passirahavirrasta, muodostuu kannuste parantaa
laatua.
1

Tulonjakopoliittinen keskustelu ja ratkaisut ovat valmisteluvaiheen asioita. On
kuitenkin syytä huomioida, että oikeudenmukainen tulonjako huomioidaan jo
verotuksessa.
Vastaavasti yksiköiden tulosvastuu korostuisi (pois lukien kori A). Samoin
palveluiden rahoituksen läpinäkyvyys parantuisi.
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Hyvinvointipassi ei ole leikkaus, vaan rakenneuudistus, jonka tarkoitus on torjua
hyvinvoinnin polarisoitumista. Sama rahamäärä tulisi käytettäväksi
hyvinvointipalveluihin aiempaa oikeudenmukaisemmin ja tehokkaammin. Lisäksi
ulkoista rahaa toisivat mm. turistit ja palveluiden suurkäyttäjät.
Yhteenvetona: hyvinvointipassi parantaisi oikeudenmukaisella tavalla i) palveluiden
laatua, kun palveluntarjoajat pääsevät kilpailemaan rehdisti asiakkaista, ii) olisi
demokratian digiloikka sekä iii) parantaisi julkisten varojen käytön tehokkuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Valtuustoaloitteen allekirjoittaneina esitämme,
että kaupunginhallitus mm.
resursoi, aikatauluttaa ja valvoo suunnittelun2,
laatii reunaehdot kokeilulle ja
valmistelee asiaa tarvittavalla tavalla esitettäväksi kaupunginvaltuustolle
2

Suunnitteluvaiheessa esim. kolme kaistaa:
1. kehitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. palvelumuotoilija) kanssa
hyvinvointipassi- rakennetta asiakkaan ja palvelujen näkökulmasta
2. kokeillaan ulkopuolisen asiantuntijan (esim. ohjelmistotoimittaja) kanssa
maksu- ja rahoitus- järjestelmää (esim. mobiilisovellus tai tyky-kortti sekä
maksujen välittyminen palveluntarjoajille)
3. selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan (esim. juristi) tuella, millä
reunaehdoilla järjestelmä voidaan panna toimeen hallinnollisesta
näkökulmasta"

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 75
Valtuustoaloite uuden frisbeegolf-radan paikan määrittämiseksi
ROIDno-2020-2889
Eemeli Kajula ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Frisbeegolf on urheilulaji, jossa heitetään frisbeekiekkoa koreihin ja tavoitteena on
läpäistä rata mahdollisimman vähin heitoin. Nimensäkin mukaisesti laji on hyvin
samankaltainen golfin kanssa. Frisbeegolf on kuitenkin tavanomaisesta golfista
poiketen laji, joka ei vaadi harrastajalta suuria investointeja, vaan harrastaa voi jo
yhdellä kiekolla (10€), koska ratojen käyttö on Suomessa pääosin maksutonta.
Frisbeegolfia harrastaa niin lapset, nuoret ja aikuiset kuin myös eläkeläiset ja
lapsiperheetkin.
Koronavirusepidemian myötä lukuisat sisäharrastukset jäivät maaliskuussa tauolle
kontaktisen luonteensa vuoksi. Jo entuudestaankin suosittu ulkolaji, frisbeegolf
saavutti rovaniemeläisten keskuudessa uudenlaisen suosion. Rovaniemellä
sijaitsevalle Toramon frisbeegolf-radalle asennettiin 22.6.2020 kävijälaskuri ja
ensimmäisen kuukauden aikana rataa käytti 8500 ihmistä. Tämä laskettuna klo 10 - 21
vuorokautisella käyttöoletuksella tarkoittaa noin 24 käyttäjää per tunti.
Todellisuudessa radan käyttö painottuu klo 16 - 21 välille ja täten rata on on ollut
hyvin ruuhkainen, kun parhaimpina keleinä käyttäjiä on ollut päivässä yli 500. Hyvin
useana päivänä ihmisiä on joutunut kääntymään pois, koska odotusaika on ollut liian
pitkä.
Rovaniemellä oleva toinen 18-väyläinen rata Ounasvaaran hiihtokeskuksella ei ole
saavuttanut tavoiteltua käyttäjämäärää johtuen radan suurista korkeuseroista ja siten
se ei sovellu heikompi kuntoisille harrastajille. Hiihtokeskuksen maasto on myös
sellaista, johon kiekot helposti hukkuvat. Näin ollen Rovaniemelle suunniteltavan
toisen frisbeegolf-radan tulisi myös olla niin sanotusti tasamaarata, jotta se palvelee
kuntalaisia mahdollisimman poikkileikkaavasti.
Rovaniemen kaupungin olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää tukea näitä matalien
kustannuksien harrastuksia, jotka soveltuvat poikkileikkaavasti kaikille kuntalaisille
heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.
Esitän, että Rovaniemen kaupungin kaavoitusyksikkö ja liikuntatoimi ottavat yhteiseksi
tavoitteekseen löytää yhdessä Rovaniemen Rolffareiden kanssa myös toisen paikan
harrastaa lajia ensi kesään mennessä. On jo kartoitettu, että Rovaniemen kaupungilta
ei vaadita muuta kuin osoitus sopivasta pitkäaikaisesta paikasta ja paikalliset
harrastajat hoitavat itse radan pystytyksen ja näin ollen investointikustannukset
kaupungille ovat hyvin pienet."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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§ 76
Valtuustoaloite runkolukittavien pyörätelineiden määrän kasvattamiseksi
ROIDno-2020-2890
Reino Rissanen ym. valtuutetut jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Pyörävarakaudet Rovaniemellä puhututtavat paljon sosiaalisessa mediassa. Näyttäisi
siltä, että varkaudet ovat muuttumassa yhä ammattimaisempaan suuntaan ja lukko ei
pidättele varasta, koska lukittuja pyöriä nostetaan suoraan pakettiautojen kyytiin.
Sähköpyörien, maastopyörien lisääntyminen sekä kasvava työmatkapyöräily on
tuonut mukanaan tuottoisan bisneksen varkaille. Pyörä sen hinnasta riippumatta voi
olla ainut kulkuväline sen omistajalle. Mielipahan lisäksi arkielämän hankaloituminen
voi olla huomattava.
Pyöräily on myös ympäristöystävällinen tapa liikkua ja sen terveyttä ja muuta
hyvinvointia edistävä merkitys on suuri.
Runkolukittavien pyörätelineiden lisääminen Rovaniemellä olisi hyvä keino vähentää
polkupyörävarkauksia. Uskon, että kaupungilla, ostoskeskuksilla, vakuutusyhtiöillä
olisi tässä yhteinen intressi. Runkolukittaviin pyörätelineisiin voitaisiin laittaa sen
sponsoroineen yhtiön mainokset taikka Rovaniemen kaupungin uudistettu logo,
mikäli kaupunki sen kustantaa.
Esitän, että Rovaniemen kaupunki on aktiivinen paikallisiin yrityksiin,
vakuutusyhtiöihin, ostoskeskuksiin niin, että runkolukittavien pyörätelineiden määrä
kasvaa kaupungilla huomattavasti.”
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
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Kunnallisvalitus
§67, §68
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun
valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
se, jota päätös koskee,
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa
kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan
hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran
puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalituksen maksu
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.)
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
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
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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.

Rovaniemen kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
07.09.2020

4/2020

36 (36)

Muutoksenhakukielto
§65, §66, §69, §70, §71, §72, §73, §74, §75, §76
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

