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Merja Mäntyniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.10.2020 alkaen.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.10.2020

10/2020

4 (19)

§ 128
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 totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ympäristölautakunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti ympäristöpäällikön
ehdotuksen mukaisesti.
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§ 129
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Reetta Junttila ja varalle Timo
Lappalainen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.10.2020.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 27.10.2020 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 29.10.2020 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Seija Hiltunen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Merja Mäntyniemi ja varalle Raimo
Miettunen.
Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen
mukaisesti.
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§ 130
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto / taloustilanne
- esitys selvityksen käynnistämisestä lyhytaikaisvuokraukseen liittyvien
lainsäädäntömuutosten arvioimiseksi
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan
lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja
valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 131
Ilmoitusasiat
Eurofins Ahma Oy:n raportti Tornion-Muonionjoen yhteistarkkailun tuloksista
vuodelta 2019, Rovaniemi.
Kehotus 698-15-2414-3
Lapin ely-keskuksen päätös, jolla Lapin ely-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -
vastuualueelle on myönnetty lupa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä.
Lupa koskee tikankontin ja laaksoarhon niittämistä tiealueelta, Tervola, Rovaniemi.
Metsähallituksen Luontopalveluiden Teppo Helolle myöntämä tutkimuslupa
liikkumiseen ja sieninäytteiden ottamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla koko maassa.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Kalasydän Oy:n hakemuksesta
Runkausjoen alaosan kalataloudelliseksi kunnostamiseksi, Tervola
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Rovaniemen kaupungin hakemuksesta
vesialueen täyttämiseksi Kemijoen ranta-alueella tilalla Valajas-Nurmela 698-401-25-
79, Rovaniemi.
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin oikaisuvaatimus ympäristölautakunnan
päätökseen Sierilän voimalaitosrakennuksen rakennusluvasta. Rovaniemen
kaupungin rakennusvalvonta on siirtänyt asian oikealle valitusviranomaiselle, Pohjois-
Suomen hallinto-oikeudelle, eikä ympäristölautakunnalla ole tarvetta tässä yhteydessä
käsitellä asiaa.
Varsinais-Suomen ely-keskuksen päätös, jolla Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle on
myönnetty poikkeuslupa rauhoitetun lintulajin hallussapitoon ja kuljettamiseen. Lupa
koskee maakotkan siirtämistä ja hallussapitoa, Ranua.
Ympäristölautakunnan jätelain mukainen hallintopakkopäätös 27.5.2020 § 72
Vikajärvellä. Sillan rakentamisen yhteydessä paikalle jääneet rautapukit on poistettu ja
asia ei vaadi enempiä toimenpiteitä.
Ylitornion teknisen lautakunnan päätös 14.10.2020 84 §.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§ 132
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 17.9. - 13.10.2020, 143 - 163 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 17.9. - 13.10.2020, 234 - 278 §
Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 17.9. - 13.10.2020, 124 - 145 §
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 17.9. - 13.10.2020, 66 - 69 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 17.9. - 13.10.2020, 44 - 48 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 17.9. - 13.10.2020, 33 - 35 §
Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 17.9. - 13.10.2020, 31 - 40 §
Ylitornion kunnan päätökset 17.9 - 13.10.2020, 4 kpl
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 8 Vakuuden hyväksymispäätös, Lappset Group Oy, 2020-668, Oikeus aloittaa
rakennustyöt ennenkuin lupapäätös on saanut lainvoiman MRL 144 §, 17.09.2020
§ 9 Vakuuden palauttamispäätös, rakennuslupa 2020-80, Kiinteistö Oy Rovaniemen
Muonakuja, 13.10.2020
Ympäristöpäällikkö
§ 24 Vakuuden hyväksymispäätös, Koneurakointi Tapani Koukkula Oy, R2/2020,
30.09.2020
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 §
mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ympäristöpäällikön 24 §
päätöksiin.
Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin
päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastaja 8-9 §
päätökseen.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.10.2020

10/2020

9 (19)

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä
pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Hannele Simonen saapui paikalle tämän asian päätöksenteon jälkeen.
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§ 133
Luonnonmuistomerkin perustaminen tilalle 698-402-320-4 Sarila, Rovaniemi
ROIDno-2020-2849
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Sivonen
sari.sivonen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ro_luonnonmuistomerkki_esityksen_liite.pdf
Esitys luonnonmuistomerkin perustamisesta tilalle Sarila 698-402-320-4
Asian tausta, vireilletulo ja kuuleminen
Yksityinen kiinteistön omistaja esittää Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle
omistamallaan maalla Sarilan tilalla (698-402-320-4) kasvavaa metsämäntyä (Pinus
sylvestris) rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain mukaisena luonnonmuistomerkkinä
(vireille sähköpostitse 2.9.2020). Kohde sijaitsee Rovaniemellä; sen tarkempi sijainti on
esitetty päätöksen liitteenä olevassa kartassa. Maisemallisten arvojen
lisäksi aihkimännyt ovat tutkimuksellisesti arvokkaita; niiden vuosilustoista voidaan
tutkia kunkin vuoden lämpötiloja/sateita aina 200 – 400 vuoden taakse sitten kun puu
kuolee tai kaatuu. Aihkimännyt sisältävät erittäin hyvää geneettistä ainesta; ne ovat
selviytyneet pitkään vaihtelevissa olosuhteissa ja jakavat eteenpäin hyvää
perintöainesta monimuotoistaen mäntyjen perimää.
Hakija esittää, että kohteen nimeksi tulee Eelin mänty. Hakijan mukaan kyseessä oleva
ikivanha aihkimänty on ollut Siika-Kämän kylän maamerkkinä siitä alkaen, kun kylästä
kulki vain kinttupolku Ranua-Rovaniemi -tiehen.
Asiasta on kuultu viereisen tien ylläpitäjää (Lapin ELY-keskus) ja lähimmän kiinteistön
omistajaa. Asiasta ei jätetty muistutuksia kuulemisajan päättymiseen mennessä.
Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen
päättää seuraavasti:
Kyseinen aihkimänty täyttää luonnonsuojelulain 23 §:ssä mainitut
luonnonmuistomerkin kriteerit. Ympäristölautakunta päättää luonnonsuojelulain 26 §:
n mukaisesti rauhoittaa Sarilan tilalla 698-402-320-4 Rovaniemellä sijaitsevan männyn
"Eelin mänty" juurineen luonnonmuistomerkkinä sen maisemallisen
merkityksen, tutkimuksellisen arvokkuuden ja monimuotoisuuden lisäämisen
perusteella. Tieto luonnonmuistomerkin perustamisesta välitetään Metsähallitukselle
ja luonnonmuistomerkki merkitään kunnan toimesta selvästi erottuvalla tavalla.
Päätöksen perustelut
Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan ”Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä
vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti
suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi".
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Luonnonsuojelulain 26 §:n mukaan ”Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta
tai suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun, yksityisen omistamalla maalla olevan
luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Luonnonmuistomerkin merkitsemisestä ja
rauhoituksesta on voimassa, mitä 23 §:ssä säädetään.” Viranomaisen tai laitoksen on
huolehdittava luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla.
Liite

Kartta ja kuva

Sovelletut oikeusohjeet:
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 23§, 26§, 61§
Hallintolaki (434/2003) 49b§, 49c§, 49d§
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Lisätietoja:
Ympäristötarkastaja Sari Sivonen, puh. +358 40 620 9809, sari.sivonen@rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kiinteistön omistaja/hakija, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus
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§ 134
Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Hannukaisen maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa
ROIDno-2018-603
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Napapiirin Kuljetus Oy:lle
29.4.2020 § 55 maa-ainesluvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristöluvan
murskaamiseen. Ottopaikka sijaitsee Hannukaisen entisellä kaivosalueella ja luvan
haltija käyttää toimintaansa Hannukaisen kaivoksen sivukiveä. Lupa myönnettiin n.
150 000 m3 otolle. Hakemuksen mukaan alueella on ollut ottotoimintaa
aikaisemminkin, mutta sille ei ole Kolarin kunnan toimesta edellytetty lupaa.
Päätöksessään ympäristölautakunta myönsi myös toiminnalle aloittamisoikeuden
ennen lupapäätöksen lainvoimasuutta.

Sittemmin päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen Lapin ELY-keskuksen ja
Juhani Rosnellin sekä asiakumppaneiden toimesta.
Vaasan hallinto-oikeus teki asiassa 17.7.2020 välipäätöksen, jossa se kielsi
ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon. Nyt Vaasan hallinto-oikeus on
pyytänyt Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa.
Lapin ELY-keskuksen ja Juhani Rosnellin sekä asiakumppaneiden valitukset
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta viittaa 29.4.2020 § 55
tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
vaasa.hao@oikeus.fi Drno 00726/20/5701

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.10.2020

10/2020

13 (19)

§ 135
Rakennusvalvonnan yhteistyösopimuksen irtisanominen Ylitornio
ROIDno-2020-3181
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ylitornion kunnalla ja Rovaniemen kaupungilla on ollut vuodesta 2013 alkaen
yhteistoimintasopimus rakennusvalvonnan tehtävien hoitamisesta Rovaniemen
kaupungissa ja Ylitornion kunnassa.
Ylitornion kunnanvaltuusto on päättänyt 22.6.2020 § 14, että Ylitornion kunta irtisanoo
Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen
kohdan 9 mukaan sopimus on 1.1.2015 jälkeen irtisanottavissa 9 kuukauden
irtisanomisajalla päättymään irtisanomista seuraavan vuoden alusta lukien, ellei
osapuolten välillä toisin sovita. Sopimuksen irtisanomisehdon mukaan irtisanominen
astuu voimaan 31.12.2021. Rovaniemen kaupunki on ilmoittanut keskustelussa
Ylitornion kunnan johdon kanssa, että Rovaniemen kaupungilla on valmius sopia
tarvittaessa nopeampikin irtisanomisaika. Molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on,
että rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.
Tämä ratkaisu mahdollistaa riittävän perehdytyksen Ylitornion omalle
rakennusvalvontaa jatkaville henkilöille. Sopimuksen irtisanomisaika kohdistuu myös
uusien luottamusmieselimien aloitusajankohtaan. Rakennuslupakäsittelyn
jatkuvuuden varmistamiseksi ja Ylitornion uusien työntekijöiden riittävän
perehdytyksen turvaamiseksi Ylitornion rakennustarkastajan viran täyttäminen tulee
toteuttaa jo alkuvuodesta 2021.
Ylitornion tekninen lautakunta on 14.10.2020 tehnyt asiasta päätöksen, jonka mukaan
irtisanominen astuisi voimaan 30.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää, että Ylitornion kunnanvaltuuston irtisanoma
rakennusvalvonnan yhteistyösopimus päättyy 30.6.2021.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Ylitornion kunta
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§ 136
Jupon Erä ry:n myönnetyn ympäristöluvan lupa-määräysten muuttaminen
ROIDno-2017-10
Valmistelija / lisätiedot:
Harri Katainen
harri.katainen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Päätös ympäristöluvan lupamääräysten muutoshakemuksesta
Jouni Vaaraniemi, Ari Rovanperä ja Teijo Rovanperä ovat hakeneet muutosta
Metsästyseura Jupon Erä ry:lle 2014 myönnettyyn ampumaradan ympäristölupaan.
Hakemuksessa haetaan muutosta kilpailukalenterin julkaisutapaan, vaaditaan
ampumaradan sulkemista kesäajalle / siiheksi kunnes ampumamelua on mitattu,
vaaditaan meluraja-arvojen soveltamista myös vanhoille radoille sekä yleisesti
lupamääräysten noudattamista.
Ympäristönsuojeluviranomainen on ottanut asian tutkittavaksi ympäristönsuojelulain
89 §:n mukaisena parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoasiana. Kyseessä on
jo toinen kyseisen luvan muutoshakemus osittain samojen hakijoiden toimesta.
Liite 1. Päätös
Ympäristötarkastaja Harri Katainen:
Ympäristötarkastaja esittää että Jupon Erä ry:lle 26.6.2014 myönnetyn ympäristöluvan
lupamääräystä neljä muutetaan päätöksestä ilmenevällä tavalla, muilta osin
muutoksenhaku hylätään.

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakijat, Jupon Erä Ry, Rovaniemen kaupunki terveydensuojeluviranomainen, Lapin
ELY-keskus
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Hallintovalitus
§133
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
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3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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Hallintovalitus
§136
Hallintovalitus
OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 760
Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
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4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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Muutoksenhakukielto
§128, §129, §130, §131, §132, §134, §135
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.

