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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
22.12.2020 alkaen.
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§ 150
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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§ 151
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Timo Lappalainen ja varalle
Hannele Simonen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.12.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 22.12.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 29.12.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 152
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto ja taloustilanne
- talousarvion 2021 mukainen ympäristövalvonnan tilojen tiivistäminen ja
ympäristöterveydenhuollon muutto Mäntyvaarantielle
- lausunto Pellon jätteenkuljetusjärjestelmästä
- yhteenveto vuodesta 2020
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan
lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.
Päätös
Ylitornion jäsen Risto Vanhatalo liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 153
Ilmoitusasiat
Asunto Oy Hillapolku 16 vapautus hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta, 2020-
978 Päätös 23.11.2020 54 §
Eurofins Ahma Oy:n raportti Kemijoen vesistötarkkailun tuloksista vuodelta 2019,
Rovaniemi, Tervola.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Ounasjoen vesistötarkkailun tuloksista vuodelta 2019,
Rovaniemi.
Eurofins Ahma Oy:n raportti Lapin Nahka Oy:n nahkatehtaan ja turkismuokkaamon
velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2019, Rovaniemi.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Neste Markkinointi Oy:n
ilmoituksesta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöllä 683-
402-31-174 (os. Savutie 15), Ranua.
Lapin ely-keskuksen päätös jolla on hyväksytty Kemijoki Oy:n laatima Sierilän
voimalaitoksen rakentamisen aikainen tarkkailusuunnitelma, Rovaniemi.
Lapin ely-keskuksen päätös Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n jättämästä
meluilmoituksesta, joka koskee Tunturirallin järjestämistä 14.-16.1.2021, Rovaniemi,
Ranua.
Lapin ely-keskuksen päätös Rovaniemen kaupungin jättämästä ilmoituksesta
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi kiinteistöillä 698-401-152-0 ja
698-9-9022-1 (os. Hallitie 5-7), Rovaniemi.
Lapin ELY-keskuksen kuulutus Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojua voimajohtolinja
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Suunnitelman mukaan uusi
linja tulee Petäjäskoskelta etelään menevän linjan viereen ja se kulkee
Rovaniemen kaupungin alueella n. 9 km ja Tervolan kunnan alueella 13 km matkan.
Ympäristölautakunnalla ei ole tarvettta lausunnonantoon.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Hannukainen Mining Oy:n ympäristö-
ja vesitalouslupahakemuksesta Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeelle. Hakija
on peruuttanut hakemuksensa, minkä johdosta aluehallintovirasto on jättänyt asian
käsittelyn sillensä, Kolari.
Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös, jolla yksityishenkilölle on myönnetty
poikkeuslupa rauhoitetun lintulajin häirintään. Lupa koskee maakotkan pyydystämistä
ja varustamista GPS-lähettimellä sekä pesäkameran asentamista, Ranua.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyyntö lausunnon täydentämiseen asiassa
PSAVI/2420/2020. Pohjaveden ottaminen tilalla Mäkelä 143:0, Rovaniemi. Rovaniemen
ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisella ei ole täydennettävää
ympäristölautakunnan 24.6.2020 § 90 annettuun lausuntoon (ROIDno-2020-2127).
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Rovaniemen Jääkäriprikaatin
ampumaradan (Pahkamaa) ympäristöluvan muutoksesta. Ympäristö- ja
terveysvalvonnalla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.
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Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 154
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 10.11. - 9.12.2020, 169 - 180 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 10.11. - 9.12.2020, 306 - 310 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 10.11. - 9.12.2020, 164 - 166 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 10.11. - 9.12.2020, 75 - 83 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 10.11. - 9.12.2020, 52 - 54 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 10.11. - 9.12.2020, 37 §
Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 10.11. - 9.12.2020, 50 - 55 §
Ylitornion kunnan päätökset 10.11. - 9.12.2020, 5 kpl
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 30 Kaupungineläinlääkärin osa-aikaisen (60%) viran täyttäminen, 16.11.2020
§ 31 Kaupungineläinlääkärin osa-aikaisen (80%) viran täyttäminen, sijaisvirka,
16.11.2020
Muu päätös:
§ 33 Kuljetus Matila Oy:n maa-aineslain (MAL 12 §) mukaisen vakuuden
hyväksymispäätös, Rovaniemi, 728/2020, 25.11.2020
§ 34 Kaarakka Eino Olavi kuolinpesän maa-aineslain (MAL 12 §) mukaisen vakuuden
palauttamispäätös, Tervola, nro-39064, 30.11.2020
§ 35 Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen itseoikaisu, 01.12.2020
§ 36 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen, 08.12.2020. (tämä päätös
ilmoitusasioiden oheismateriaalina).
Ympäristötarkastaja
Maa-aineslupapäätös:
§ 37 Maa-aineslupa Niemelä Ilkka tmi Sammakkovaara, Ranua, 11.11.2020
Muu päätös:
§ 38 Päätös meluilmoituksesta: Suomen Moottoriliitto ry, jääspeedway, Ylitornio 2020,
30.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
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Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 §
mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 30-
36 § päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
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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§ 155
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 7.12.2019 § 409 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet.
Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin
hallintosäännön ohella vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä
ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja
vastuuhenkilöitä. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin
kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.
Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet
samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten
perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja
päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus
toteutuvat poikkeuksetta.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion
toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten
yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteessä olevan vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 156
Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021
ROIDno-2019-1618
Valmistelija / lisätiedot:
Rauni Jokelainen
rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
hallinto- ja talouspäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2021- Ympäristölautakunta
Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 16.12.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon
perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä.
Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden
ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä
päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko
toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai
ulkoisiin ostopalveluihin.
Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden
määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien
suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen
viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.
Ympäristölautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2021 ovat
yhteensä -6 450 180 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Hallinto- ja talouspäällikkö Rauni Jokelainen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
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§ 157
Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuoden 2021 eläkekertymää varten
ROIDno-2020-3821
Valmistelija / lisätiedot:
Sini-Sisko Kilpeläinen
sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
terveystarkastaja
Kunnaneläinlääkäreiden eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi
toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan
tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille
toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Kunnan vahvistaman palkkion
tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään saamiin palkkioihin.
Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja
palkansaajan eläkemaksut. Keva on vahvistanut vuoden 2021 palkkioiden
enimmäismääräksi 52.548,72 euroa. Päätökset eläinlääkäreiden
toimenpidepalkkioiden määrästä on tehtävä ja kunnan monijäsenisen toimielimen
tekemä vahvistuspäätös on toimitettava Kevaan sähköpostiosoitteeseen
palvelussuhderekisteri@keva.fi 31.1.2021 mennessä.
Päätösvaltainen toimielin asiassa on Rovaniemen ympäristölautakunta.
Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin.
Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen
eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä
palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole
vakinaisessa virassa. Rovaniemi toimii vastuukuntana Rovaniemen kaupungin ja
Ranuan, Ylitornion, Pellon sekä Kolarin kuntien eläinlääkintähuollon tehtävien
hoidossa. Alueella on vuonna 2021 yhteensä 11 vakituista praktikkoeläinlääkärin
virkaa, joista osa on osa-aikaisia. Viroissa toimii yhteensä 12 viranhaltijaa/-
sijaista. Toimenpidepalkkioiden määrä eläkekertymää varten vuodelle 2021 esitetään
eläinlääkäreittäin liitteessä, joka esitellään lautakunnan kokouksessa.
Liite 1: Kaupungineläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa palkkiot vuoden
2021 eläkekertymää varten; esitellään kokouksessa lautakunnan jäsenille (salassa
pidettävä, julkisuuslaki 621/1999 24 § 1 mom. 23 kohta).
Vs. terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen
Ehdotan, että lautakunta vahvistaa liitteen mukaiset kaupungineläinlääkäreiden ja
heidän sijaistensa toimenpidepalkkiot vuoden 2021 eläkkeen ja eläkemaksujen
määräämistä varten.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 158
Maa-aineslupa ja ympäristölupa Aarre Söderlund Kalliovaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-320
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Peuranen
pekka.peuranen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maa-aines ja Ympäristölupapäätösehdotus Aarre Söderlund Kalliovaara Roi 2020.pdf
2 Lähestymiskartta Kalliovaara kallionottolupa II
Aarre Söderlund on hakenut maa-aines ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen
louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen Alakorkalon tilalle Kalliovaara RN:o 698-
401-29-115. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on
pyydetty Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen ja
Museoviraston/ Lapin Maakuntamuseo lausunto.Aarre Söderlund on hakenut maa-
aines ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen Rovaniemen
Alakorkalon tilalle Kalliovaara RN:o 698-401-29-115. Hakemuksesta ei jätetty
muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty Rovaniemen
terveydensuojeluviranomaisen, Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston/ Lapin
Maakuntamuseo lausunto.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Aarre Söderlundille maa-aines- ja
ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun
lisäselvityksiä varten.

Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 17.00 - 17.11.
Tiedoksi
Hakija, Lapin ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat, Rovaniemen kaupungin
ympäristöterveydensuojeluviranomainen.
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§ 159
Ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Petäjävaara, Ranua
ROIDno-2020-2693
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1 lupapäätös
2 Liite 2 lupahakemus
3 Liite 3 lausunnot
4 Liite 4 vastineet
Napapiirin Kuljetus Oy hakee toistaiseksi voimassaolevaa ympäristölupaa maa-
aineksen murskaamiseen Ranuan kunnan Petäjäjärven kylässä Petäjävaarassa tilalla
Soravesala RN:o 683-402-88-15. Lisäksi Napapiirin Kuljetus Oy hakee lupaa aloittaa
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hakijalla on maanomistajan
suostumus hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Hakemuksen mukaisella tilalla
Soravesala RN:o 683-402-88-15 on 30.6.2025 saakka voimassa oleva maa-aineslupa.
Lisäksi viereisellä tilalla Metsämannila RN:o 683-402-320-0 on 30.6.2028 saakka
voimassa oleva maa-aineslupa.
Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa
(maksimissaan 40 000 t/a). Murskaustoiminta alueella on tuotantojaksoperiaatteella
toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2
kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on kerrallaan 1-4 viikkoa. Murskaamista
suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00. Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo
6.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00.
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Hakemuksesta on pyydetty Lapin ELY-
keskuksen ja Ranuan kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnot. Hakija on
antanut vastineensa lausunnoista.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan
liitteen 1 mukaisesti. Samalla hyväksytään, että tätä päätöstä on noudatettava
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa
lupapäätöksessä esitetyn hyväksyttävän vakuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 160
Päätös Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
ROIDno-2020-806
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristölupapäätös.pdf
Lassila & Tikanoja Oyj on hakenut ympäristölupaa jätteiden välivarastointiin ja
siirtokuormaamiseen Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan korttelin 9066 tontilla
numero 1. Tontti sijaitsee Teollisuuskylässä, osoitteessa Vasaratie 5. Hakijalla on
alueella hakemuksen mukaista mutta pienimuotoisempaa toimintaa. Toimintaa
laajennetaan nyt lisäämällä alueen kautta kulkevia jätejakeita ja jätteiden
massamääriä. Lupaa haetaan lisäksi toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta
huolimatta.
Laitoksella välivarastoidaan ja siirtokuormataan biojätettä, energiajätettä
(polttokelpoinen jäte), lasijätettä, metallijätettä, muovijätettä, pahvi-, kartonki- ja
paperijätettä, rakennus-, purku- ja puujätettä, tekstiilijätettä sekä vähäisessä määrin
vaarallista jätettä. Määrällisesti eniten laitoksen kautta kulkee energiajätettä (6 000 t
/v), rakennus- ja purkujätettä (4 000 t/v) sekä pahvia, kartonkia ja paperia (3 000 t/v).
Lupaa haetaan yhteensä 19 715 tonnin vuosittaisen jätemäärän kierrättämiselle
laitoksen kautta.
Alueen kautta kulkee vaarattomia ja edelleen kierrätykseen tai energiakäyttöön
toimitettavia jätejakeita. Jätemateriaalit vastaanotetaan valmiiksi lajiteltuna ja niiden
käsittelytarve on vähäistä. Toiminta alueella on pääasiassa kuormien purkua,
välivarastointia ja uudelleen lastausta. Puujätettä voidaan murskata. Toiminta
tapahtuu pääsääntöisesti kiinteistöllä sijaitsevassa kevytrakenteisessa hallissa. Biojäte
sekä rakennus- ja puujäte otetaan vastaan ja varastoidaan ja puujäte murskataan
ulkona laitoksen piha-alueella.
Laitoksen päivittäinen toiminta-aika on arkipäivinä klo 6.00—22.00. Lupaa haetaan
myös laitoksen käyttämiselle tarvittaessa viikonloppuisin ja arkipyhinä vastaavina
kellonaikoina.
Toiminta sijaitsee asemakaava-alueella teollisuus- ja varastorakennusten käyttöön
varatulla tontilla. Lähimmät asumiseen osoitetut alueet sijaitsevat noin 500 metrin
etäisyydellä valtatie 4:n toisella puolella.

Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää Lassila & Tikanoja Oyj:lle liitteenä 1 olevan
päätösesityksen mukaisen jätteiden välivarastointia ja siirtokuormausta koskevan
ympäristöluvan sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.
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Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lassila & Tikanoja Oyj/Hanna Huttunen, Lapin ely-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualue, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 161
Maa-ainesviranomaisen taksan tarkistaminen
ROIDno-2020-3682
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maa-ainestaksa 1.1.2021
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on
velvollinen suorittamaan maa-aineslain (MAL 555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL 132/99) 145 §:n nojalla kunnalle maa-ainestaksan mukaan
määräytyvän maksun. Maa-ainesten ottamista koskevan lupahakemuksen ja samaa
hanketta koskevan ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaisen
ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyssä ratkaistavan ympäristölupahakemuksen
käsittelystä ja ympäristöluvan mukaisen toiminnan valvonnasta luvanhakija tai
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan MAL 23 §:n sekä MRL 145 §:n
nojalla kunnalle maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt kunnan maa-ainesten
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista
viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen taksan 11.12.2019 ja taksa on tullut
voimaan 1.1.2020.
Maa-ainestaksaan esitetään korotuksia maa-ainesluvan tarkastus- ja
valvontamaksuun kustannusten yleisen kehityksen vuoksi.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunta päättää
tehtäväalueittensa lakisääteisten asiakasmaksujen yksityiskohtaisista perusteista ja
maksujen määristä.

Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin tarkistetun maa-ainestaksan ja
sen mukaiset maksut ja että, taksa tulee voimaan 1.1.2021 alkaen mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Lisäksi lautakunta päättää, että Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan kuntien
kanssa tehdyn ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoitamista
koskevan yhteistyösopimuksen voimassa ollessa Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja
Tervolan kunnissa sovelletaan Rovaniemen kaupungin maa-ainestaksaa.
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Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Pellon kunta, Ylitornion kunta, Kolarin kunta,
Tervolan kunta, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta
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§ 162
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
ROIDno-2020-3892
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristönsuojeluviranomaisen_taksa_2021.pdf
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 13.12.2017 ja taksa on tullut voimaan
1.1.2018. Taksan hyväksymisen jälkeen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia,
joiden osalta taksaa on tarpeen päivittää:
Jätelakiin on vuonna 2018 tehty muutos, joka oikeuttaa maksun perimisen
tietyistä jätelain tarkastus- ja valvontatehtävistä.
Ympäristönsuojelulain vuoden 2019 alussa voimaan tulleella muutoksella osa
aiemmin ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on siirretty lakiin lisättyyn
uuteen lupamuotoon, yleiseen ilmoitusmenettelyyn. Yleinen ilmoitusmenettely
on hallinnollisena prosessina ympäristölupamenettelyä kevyempi minkä vuoksi
näitä toimintoja koskevat maksut on tarpeen tarkistaa. Ympäristönsuojelulakiin
on tehty myös muita vähäisempiä muutoksia, joiden johdosta yksittäisiä
toimintoja voidaan poistaa maksutaulukosta tai lisätä taulukkoon.
Vuoden 2020 alusta on tullut voimaan maastoliikennelain ja
1.6.2020 vesiliikennelain muutokset, jotka antavat viranomaiselle oikeuden
periä maksun näiden lakien mukaisten lupa-asioiden käsittelystä.
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan esitetään tehtävän edellä mainituista
lakimuutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi maksuja esitetään
tarkistettavan siten, että ympäristölupia koskevia maksuja korotetaan 0,5 %,
poikkeuksena kuitenkin halvin maksuluokka, jota nostetaan yhdellä prosentilla.
Muiden toimintojen osalta maksua joko ei koroteta lainkaan tai korotus toteutetaan
kiinteänä 10 euron suuruisena summana. Korotus prosentteina vaihtelee näissä
tapauksissa 2—10 prosentin välillä.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan ympäristölautakunta päättää
oman tehtäväalueensa viranomais- ja asiakasmaksujen yksityiskohtaisista perusteista
ja maksujen euromääristä.

Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistetun taksan ja päättää, että taksa tulee
voimaan 1.1.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Lautakunta päättää lisäksi, että Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan kuntien
kanssa tehdyn ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoitamista koskevan
yhteistyösopimuksen voimassa ollessa, näissä kunnissa sovelletaan Rovaniemen
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Hanna Mäkelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Rovaniemen kaupunginhallitus; Kolarin kunta; Pellon kunta; Ranuan kunta; Tervolan
kunta; Ylitornion kunta; Ympäristönsuojelu
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§ 163
Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 2020-825
ROIDno-2020-3244
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
As Oy Ounaskivi on jättänyt 13.10.2020 oikaisuvaatimukset rakennuslupapäätökseen
2020-825, lupa koskee 2400mm korkean aidan rakentamista.
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii asian saattamista Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja vaatii, että:
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kohtuullistaa As Oy Ounaskiven
rajan tuntumaan tulevan aidan korkeutta sekä mahdollisesti elementin
valonsäteen läpäiseväksi
Oikaisuvaatimus sekä huomautus naapurin kuulemisesta ja muut
asiakirjat oheismateriaalina, oikaisuvaatimus on saapunut määräaikana.

Rakennustarkastaja on päätöksellään hyväksynyt rakennuslupahakemuksen 2020-825
§155, päätöspäivämäärä 29.09.2020 koskien edellä aitaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä
jätti huomautuksen ko. rakennuslupahakemukseen.
As Oy Ounaskiven naapurin kuulemisen huomautuksessa liittyen aidan
rakentamiseen on tuotu esille seuraavia epäkohtia / ongelmia:
Aita näkyisi paljaana pihalle ja olisi hurja näky
As Oy Ounaskivi vastustaa ehdottomasti kyseisen aidan rakentamista
Korkea puuaita, olemassa oleva puuvaja, 4 suurta kuivunutta mäntyä, sauna ja
autokatosrakennus sekä pienenpi hirsirakennus sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan.
Miten paloturvallisuustekijät pystytään takaamaan
Aita ei ole riittävän korkea, että näkösuoja As Oy Ounaskiven 2-3 kerroksiin
saavutettaisiin. Pihan näkösuojaksi riittäisi matalampi aita. Lisäksi korkea aita
varjostaa pihaa johon on tarkoitus istuttaa puita.
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on tuotu esille seuraavat asiat
As oy:n pihalta katsottuna se näkyy paljaana elementtinä ja on visuaalisesti
sopimaton muuten vehreään ympäristöön.
Korkea aita heikentää As Oy:n pohjakerrosten asuntojen arvoa.
Korkea aita estää valon pääsemisen btalon alapihalle.
As oy voisi hyväksyä 1,8 metriä korkean aidan
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Rakennustarkastajan päätöksessä sekä lupavalmistelussa on huomioitu
lupahakemukseen jätetty huomautus, lisäehtoja päätökseen ei ole katsottu
tarpeelliseksi.. Rakennuspaikalla on pidetty katselmus tilanteen hahmottamiseksi sekä
osapuolten kanssa on pyritty neuvottelemaan ratkaisusta ennen lupakäsittelyä.
Lupavalmistelussa on lisäksi pyydetty lausunto Kaupunginarkkitehdiltä.
Lausunnossaan Kaupunginarkkitehti on lausunnut seuraavaa:
”Mikäli tonttien välisen aidan tarpeellisuudesta, rakentamisesta tai kustannusten
jakoperusteista syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen. Aitaa
rakennettaessa rajamerkkiä ei saa siirtää tai hävittää. Kuusiaidan kaataminen on
muuttanut pihamaisemia suuresti ja kuusiaidan korvaamisen tarve on ymmärrettävä
yksityisyyden/piharauhan kannalta. 2400 mm korkea aita on kiistämättä huomattavan
korkea, mutta koska se sijaitsee kortelialueen keskellä, ei sillä ole kaupunkikuvallista
vaikuttavuutta. Kivikatu 10 voi halutessaan istuttaa pehmentävää kasvilisuutta, l. pensaita,
aidan läheisyyteen, kuitenkin sen verran siitä irti, että että kasvit eivät aiheuta (puu-)aidalle
lahovaurioriskiä.”

Esitys:
Ympäristölautakunta päättää hylätä As Oy Ounaskiven tekemän oikaisuvaatimuksen
ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa
rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä, luvanhakija
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§ 164
Rakkiareena Oy rakennuslupahakemus 2020-948, PVC-hallin rakentamiseen, Ounasrinne,
Rovaniemi
ROIDno-2020-3387
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2020-948.pdf
2 Liite, kaavaote suopunginkenttä.pdf
Rakkiareena Oy hakee rakennuslupaa puolilämpimänä pidettävän PVC-hallin
rakentamiseksi koiraurheilutarkoitukseen kiinteistölle 698-12-9904-0 muodostetulle
vuokra-alueelle.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-948.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti sillä
muutoksella, että vakuuden määräksi määrätään 15000,00 euroa sekä, että
lupaehtoihin lisätään vaatimus suunnitelmasta määräysten mukaisesta öljysäiliöstä ja
sen suojauksesta.
Tiedoksi
Hakija
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§ 165
Lausunto asemakaavan laatiminen tilalle 698-409-36-43, Vartioniemi
ROIDno-2019-1648
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Asemakaavakartta, Vartioniemi.pdf
Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa
asemakaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta 25. kaupunginosa korttelit 25020 ja
25021, Vartioniemi.
Asemakaavoitus on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavoittevalla
alueella on voimassa 18.6.2001 hyväksytty Oikaraisen yleiskaava. Maanomistajan
tavoitteena on asemakaavoittaa alue viereisen Vartioniemen asemakaavan korttelin
25018 tapaan asuinpientalojen korttelialueeksi, liitteen mukaisen
asemakaavaehdotuskartan mukaisesti.
Asemakaavassa esitetään kaksi uutta korttelia, korttelit 25020 ja 25021. Korttelit
osoitetaan asuinpientalojen kortteleiksi (AP). Kortteleihin muodostuu yhteensä viisi
tonttia. Rakennusoikeutta osoitetaan 350 k-m² / tontti. Kerrosluvuksi esitetään kaksi.
Liikenne osoitetaan hoidettavaksi yhdellä kadulla, rakentamisen ulkopuolelle jäävä
alue kaava-alueesta osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Tulvasuojelun osalta tonttien
rakennusalat sekä katualue korotettaisiin vaadittuun korkeuteen asemakaavassa
osoitetulla tavalla, jolloin rakennukset ja katu sijoittuvat tulvarajan yläpuolelle.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavehdotuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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§ 166
Lausunto Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekyläalueet
ROIDno-2019-456
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Kaavaehdotus 12102020
Kaava on vireillä maanomistajien aloitteesta. Osayleiskaavan muutoksen
tarkoituksena ja tavoitteena on mahdollistaa alueelle suunnitellun Lehtojärven
perinnekylän toteuttaminen. Suunnittelualue sijoittuu Lehtojärven kylälle n. 25
kilometrin etäisyydelle Rovaniemen keskustasta luoteeseen. Muutosalue koostuu
kahdesta erillisestä osa-alueesta, Lapaniemen alueesta ja Lehtopirtin (vanha koulu)
läheisestä alueesta. Kaava-alue laajenee kylätalon pohjoispuoliselle alueelle,
muutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 50 ha. Muutosalue on perinteistä
kyläaluetta, jonne on toteutunut pääasiassa vakituista asutusta. Suunnittelualue ei
sijoitu tulvauhka-alueelle.
Muutosalueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.4.2000 hyväksymä Lehtojärven
osayleiskaava. yleiskaavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta rakennettuun
ympäristöön. Lehtojärven kylän rakennettu ympäristö muodostuu pääosin omakoti- ja
loma-asunnoista. Kaavamuutos toteutuessaan eheyttää/tiivistää ja osin laajentaa
kylärakennetta, mutta rakennuspaikkojen suuren koon ansiosta riittävä väljyys säilyy
ja kyläraittimainen kyläkuva korostuu.
Muutosalueille muodostetaan uusia rakennuspaikkoja AP, AP-2, AP-3 sekä P ja PY
merkinnällä olevat alueet muutettaisiin yleiskaavamerkinnän PL mukaiseksi alueeksi
osayleiskaavan muutoskartassa esitetyn mukaisesti.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa yleiskaavehdotuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Ympäristölautakunta, § 88,24.06.2020
Ympäristölautakunta, § 167, 16.12.2020
§ 167
Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Jurvanojan perkausta koskevassa vesilain mukaisessa
asiassa, Tervola
ROIDno-2020-2115
Ympäristölautakunta, 24.06.2020, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

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

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

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

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

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

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 16.12.2020, § 167
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Juhani Ulkuniemi on valittanut Rovaniemen ympäristölautakunnan tekemästä
päätöksestä 24.6.2020 § 88. Ko. päätöksessä on annettu ratkaisu asiasta jossa joukko
maanviljelijöitä on ilman asianmukaisia lupia perkanneet Jurvanojan vesistöä.
Jurvanojaa on perkattu myös Juhani Ulkuniemen omistaman omakotitalon tontilta
(tontti rajoituu vesistöön), siten että kaivinkone on ollut ojan vastakkaisella puolella
Ulkuniemeen nähden mutta koneen kauha on ulottunut Ulkuniemen kiinteistön
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puolelle. Perkaustyössä Ulkuniemi on menettänyt ojan rannasta perkauksen /

maansortuman myötä n. 30 m2 pihamaataan sekä joitain istutuksia ja kasvimaata.
Ympäristölautakunnan valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty korvaukset
menetetystä pihamaasta, istutuksista sekä varotoimenpiteenä tehtävästä ojan reunan
kiveämisestä (yhteensä 1866 €).
Valituksessaan Ulkuniemi vaatii ojan ennallistamista, euromääräisiä korvauksia noin
kymmenkertaisena (vaatimus 20 000 €) sekä oikeudenkäyntikulujen
korvaamista. Ulkuniemen valitus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Ympäristötarkastaja
Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa ettei asiassa ole esitetty mitään uutta
olennaista tietoa. Valitus tulee hylätä perusteettomana ja pysyttää lautakunnan
24.6.2020 § 88 tekemä päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vaasan hallinto -oikeus, vaasa.hao@oikeus.fi
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§ 168
Ympäristölautakunnan kokouspäivämäärät 2021
ROIDno-2018-3735
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä
toimielinten koollekutsumisesta:
138 § Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
139 § Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan
kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla.
140 § Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja
saattaa sähköisesti saataville. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.
143 § Varajäsenen kutsuminen
Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian
käsittelyyn.
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun
varajäsenelle.
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144 § Läsnäolo kokouksessa
Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi ympäristölautakunnan kokouksessa on
läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi
päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää, että alkuvuoden 2021 lautakunnan kokoukset pidetään
keskiviikkoisin jäljenpänä määrättyinä päivinä klo 15:00 alkaen elinvoimatoimilan
kokoustiloissa Mäntyvaarantiellä.
Ympäristölautakunnan kokouspäivät alkuvuonna 2021 ovat:
27.1.2021
24.2.2021
24.3.2021
28.4.2021
26.5.2021
30.6.2021
Lisäksi ympäristölautakunta oikeuttaa hallintosäännön 144 §:n mukaisesti
rakennustarkastajan, terveysvalvonnan johtajan ja elinvoimatoimialan talouspäällikön
osallistumaan lautakunnan kokouksiin.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rakennustarkastaja, terveysvalvonnan johtaja, talouspäällikkö
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Hallintovalitus
§158, §159, §160
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
§163, §164
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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Muutoksenhakukielto
§150, §151, §152, §153, §154, §155, §156, §165, §166, §167, §168
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
§157, §161, §162
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.

