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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
02.02.2021 alkaen.
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§1
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 osallistujat. Todettiin että osallistujilla puhe- ja ääniyhteys
toimivat ja heillä on sähköinen kokousjärjestelmä käytössä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Hannele Simonen ja varalle Merja
Mäntyniemi.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 02.02.2021.
Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen
kaupunkia koskevien rakennuslupapäätösten ja maa-aines- ja
ympäristölupapäätösten antamispäiväksi määrätään 02.02.2021 ja Ranuan, Ylitornion,
Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi
määrätään 04.02.2021 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Jäsen Jouko Lampela ja Reetta Junttila sekä nuorisovaltuuston edustaja Aapo
Honkala liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
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§3
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:
Muun muassa:
- rakennuslupatilasto ja taloustilanne
- Kalliovaaran maa-aineslupa
- ympäristövalvonnan virkavalintoja
- Kairatien väistötilojen lupamenettely
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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§4
Ilmoitusasiat
Alkkulan Aluelämpö Oy:n ilmoitus energiantuotantolaitoksen rekisteröimiseksi
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Ainiovaarantie, Ylitornio). Toiminta on
rekisteröity 14.12.2020, Rovaniemi.
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on pyytänyt Rovaniemen
kaupungilta lausuntoa rakennusjärjestysluonnoksesta. Rovaniemen kaupungilla ei ole
tarvetta antaa lausuntoa tässä vaiheessa. (ROIDNo-2020-4161)
Lapin käräjäoikeuden 15.01.2021 antama tuomio Hannukaisen roskaamisasiassa,
Kolari.
Lapin ely-keskuksen hyväksyntä Vapo Oy:n ja Simon Turvejaloste Oy:n hakemuksesta
Lapin turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun muuttamiseksi vuosille 2021-2022.
Lapin ely-keskuksen Vanhojen Metsien suojelua toteuttava rauhoituspäätös,
Tervasselän luonnonsuojelualue, Rovaniemi.
Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden päätös, jolla Kemi-Tornion Lintuharrastajat
Xenus ry:lle on myönnetty tutkimus- ja liikkumislupa valtion hallinnoimille
suojelualueille Lapin läänin alueella.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Tmi Mats Rinne Kauppa ja Liikenteen
hakemuksesta, jolla on pyydetty lupaa pohjaveden ottamiseen tilalta Mäkelä 698-402-
143-0, Rovaniemi
Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hetetien asiassa. Korkein hallinto-oikeus
on antanut mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen Rovaniemen kaupungin
tekemästä valituksesta. Kaupungin lakimies on antanut lausunnon asiasta. (ROIDno-
2018-1728)
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Ranuan jäsen Rauno Kelahaara liittyi kokoukseen tämä asian käsittelyn aikana.
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§5
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan
kohdasta ajankohtaiset asiat.
Rakennustarkastaja Hannu Kangas, 9.12.2020 - 19.01.2021, 181-188 § ja 1 - 4 §
Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 9.12.2020 - 19.01.2021, 311-318 § ja 1- 5 §
Valvontainsinööri Juho Tapio, 9.12.2020 - 19.01.2021, 55-56 §
Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela, 9.12.2020 - 19.01.2021, 38 § ja 1 §
Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 9.12.2020 - 19.01.2021, 56 ja 1-9 §
Ylitornion kunnan päätökset 9.12.2020 - 19.01.2021, 6 kpl
Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 12 Vakuuden hyväksymispäätös, rakennuslupa 2020-948, Rakkiareena Oy. Oikeus
aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman., 22.12.2020
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ympäristötarkastajan vakanssinumero 71865 avoimen viran hoito, 11.01.2021
§ 37 Terveysvalvonnan johtajan irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 8910001,
14.12.2020
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden hyväksymispäätös, Metsähallitus Metsätalous Oy, Kienajan sora-alue,
Kolari, K4/2020, 07.01.2021
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 rakennustarjastajan 12 §
ja ympäristöpäällikön 1- 2 §, 37 § 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
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Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
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§6
Oikaisuvaatimus ympäristöpäällikön tekemään viranhaltijapäätökseen 08.12.2020 § 36
valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen
ROIDno-2020-3893
Valmistelija / lisätiedot:
Sini-Sisko Kilpeläinen, Hanna Haurinen
sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi
terveystarkastaja, henkilöstölakimies
Oheismateriaali
1 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen
2 Valvontaeläinlääkäri_vakituinen_virka_hakuilmoitus.pdf
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa on ollut haettavana valvontaeläinlääkärin
toistaiseksi voimassa oleva virka (vakanssinumero 73265001). Virka on ollut julkisesti
haettavana 18.11.2020 – 3.12.2020 välisen ajan. Hakuaikana virkaan haki 2 henkilöä,
joista molemmat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoista on tehty ansiovertailu. Hakijoita
ei ole haastateltu, vaan ympäristöpäällikkö on päätöksellään 8.12.2020 tehnyt
valinnan valvontaeläinlääkärin virkaan (vakanssinumero 73265001) ansiovertailun
perusteella.
Toinen hakijoista on 8.12.2020 tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen, jossa hän esittää
tulleensa syrjityksi työhönotto tilanteessa character assassination perusteella sekä
työnantajan syyllistyneen rotu-, ikä- ja henkilöpersoona -syrjintään. Hän vaatinut
valvontaeläinlääkärin viran valintapäätöksen kumoamista sekä
lisäksi korvauksena syrjinnästä, aliarvioinnista ja kunnian loukkaamisesta 30.000
euroa 8 prosentin viivästykorolla 12.12.2020 lukien.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto sekä
mikäli hakija on valmistunut eläinlääkäriksi muussa EU/ETA -maassa kuin Suomessa,
tulee eläinlääkärin olla tutustunut Suomen asianomaiseen lainsäädäntöön
ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Työn on kerrottu edellyttävän kykyä itsenäiseen
työskentelyyn, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suomen kielen taitoa, oman
auton käyttöä työajoissa sekä aktiivista ja joustavaa työotetta. Eduksi on kerrottu
katsottavan kokemus valvontaeläinlääkärin työstä ja elintarvikevalvonnan
kunnallisista viranomaistehtävistä.
Valvontaeläinlääkärin valinta on tehty hakijoiden itse hakemuksissaan esittämien
tietojen perusteella. Kumpaakaan hakijoista ei ole haastateltu, eikä työnantaja ole
saanut henkilöä koskevia tietoja ulkopuolisiltakaan tahoilta, kuten oikaisuvaatimuksen
tekijä oikaisuvaatimuksessaan väittää työnantajan uskoneen "luotettavia
juoruja". Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole rekrytoiville henkilöille aiemmin tunnettu
eikä rekrytoinnin yhteydessä ole ollut käytettävissä oikaisuvaatimuksen
tekijästä muita tietoja kuin ne mitä hän on itse hakemuksessaan esittänyt. Valinta on
tehty ansioiden perusteella. Molemmat hakijoista täyttää viran kelpoisuusehdot,
mutta virkaan valitulla on pidempi kokemus työtehtävistä, jotka ilmoitettiin
katsottavan eduksi valinnassa. Virkaan valittu on toiminut nykyaikaisessa
valvontaeläinlääkärin virassa ja tehnyt kunnallisia elintarvikevalvontatehtäviä.
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Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus sisältää eläinlääkinnän praktiikkatehtäviä
sekä jonkin verran eläinsuojeluvalvontaa ja hallinnollisia tehtäviä toisen viran ohessa,
mutta hänellä ei hakemuksessa esittämiensä tietojen perusteella ole työkokemusta
juuri valvontaeläinlääkärin virasta, kuten ei myöskään elintarvikevalvontatehtävistä.
Virkaan valitun todettiin olevan ansioituneempi työkokemuksen osalta. Lisäksi hänen
voitiin aiemman Rovaniemen kaupungilla työskentelyn perusteella todeta täyttävän
edellytykset henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta.
Valvontaeläinlääkärin haku- ja valintaprosessi on edellä kerrotuin tavoin hoidettu
ottaen huomioon virkaan hakeneiden tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus ilman
kenenkään hakijan syrjintää.
Oheismateriaalina viran hakuilmoitus, hakijoiden hakemukset ja ansiovertailu,
valintapäätös sekä oikaisuvaatimus.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Zibelina Armassalo
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Ympäristölautakunta, § 162,16.12.2020
Ympäristölautakunta, § 7, 27.01.2021
§7
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen
ROIDno-2020-3892
Ympäristölautakunta, 16.12.2020, § 162
Valmistelijat / 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
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Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistetun taksan ja päättää, että taksa tulee
voimaan 1.1.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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.

Ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristönsuojeluviranomaisen_taksa_01-02-2021.pdf
Ympäristölautakunta on käsitellyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
tarkistamisasiaa kokouksessaan 16.12.2020. Lautakunta päätti, ettei maksuja koroteta
ja palautti asian siltä osin uudelleen valmisteltavaksi. Edellisen nojalla
ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan esitetään tehtävän lakimuutoksista
aiheutuneet perittäviä maksuja koskevat tarpeelliset lisäykset ja poistot. Voimassa
olevan taksan maksuja ei koroteta.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 80 §:n nojalla ympäristölautakunta päättää
oman tehtäväalueensa viranomais- ja asiakasmaksujen euromääristä ja maksujen
yksityiskohtaisista perusteista.

Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Rovaniemen kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistetun taksan ja päättää, että taksa tulee
voimaan 1.2.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
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Ympäristölautakunta päättää lisäksi, että Kolarin, Pellon, Ranuan, Tervolan ja
Ylitornion 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 ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kolarin kunta, Pellon kunta, Ranuan kunta, Tervolan kunta, Ylitornion kunta,
Rovaniemen kaupunginhallitus, Rovaniemen kaupunki/ympäristövalvonta
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§8
Rovaseudun Hoivapalvelut Oy rakennuslupahakemus nro 2020-994, hoivakoti, Mummukka,
Seutulankuja 11, Rovaniemi
ROIDno-2020-3838
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2020-994 rakennuslupapäätös.pdf
2 Liite, Kaavaote.pdf
Rovaseudun Hoivapalvelut Oy 2110836-0 hakee rakennuslupaa hoivakodin sekä
varasto/vss rakennuksille tontille 698-401-250-0 (698-13-206-1), osoite Seutulankuja
10, 96800 Rovaniemi.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2020-994.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Kaupunginhallituksen edustaja Kalervo Björkbacka liittyi kokoukseen tämän asian
käsittelyn aikana.

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.
Ympäristölautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen 10 minuutin tauon.
Tiedoksi
Hakija sekä huomautuksessa erikseen pyytäneet
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§9
Rovaniemen seurakunta, rakennuslupa nro 2021-1 Laajennus Tavivaaran krematorio,
Tavivaara, Rovaniemi
ROIDno-2020-4058
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Rakennuslupapäätös 2021-1.pdf
2 Liite, lähestymiskartta.pdf
Rovaniemen seurakunta hakee rakennuslupaa Tavivaaran siunauskappeliin
krematoriolaajennuksen kiinteistölle 698-401-24-78.

Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan 2021-1.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Jäsen Raimo Miettunen ja Seija Hiltunen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 § 5 kohta)
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Esteellisyys
Raimo Miettunen, Seija Hiltunen
Tiedoksi
Hakija
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§ 10
Purkamislupahakemus 2021-22 , Oppipoika, Korkalonkatu 31, Rovaniemi
ROIDno-2020-4171
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, 2021-22 Purkamislupapäätös.pdf
2 Liite, Valokuva Oppipoika.JPG
3 Liite, Kaavaote.pdf
Rakennuksen purkaminen
Rakennusliike Jouko Pesonen Oy 0849855-2 hakee purkamislupaa rakennuksen
purkamiseksi kiinteistöllä 698-1-11-13, osoitteessa Korkalonkatu 31, 96200 Rovaniemi.
Tarkoitus on purkaa tontilla sijaitseva rakennus. Alueella voimassa oleva
asemakaava on hyväksytty 23.1.2017. Kaavamääräys tontilla on K-3, alue on
kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan sijoittaa
myös julkisia palveluita, asuntoja sekä palveluasumista. Asemakaava ei edellytä
rakennuksen säilyttämistä suojelumerkinnällä.

Rakennustarkastaja Hannu Kangas
Ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan purkamisluvan 2021-22
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan esityksen mukaisesti.

Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija, Lapin Ely-keskus, kaupunginhallitus
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Ympäristölautakunta, § 144,30.10.2019
Ympäristölautakunta, § 9,05.02.2020
Ympäristölautakunta, § 11, 27.01.2021
§ 11
Lausunto vastaselitykseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa Kemijoki Oy.
Sierilän voimalaitos, poikkeamislupa 2019-869
ROIDno-2019-2544
Ympäristölautakunta, 30.10.2019, § 144
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Liite, Poikkeamispäätös 2019-869
2 Liite, Karttaliite 4a Yleiskartta voimalaitosrakenteet
3 Eriävämielipide Reetta Junttila 30.10.2019
4 Eriävämielipide Timo Lappalainen 30.10.2019
Kemijoki Oy hakee poikkeamista Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylässä
sijaitseville Haapaharju 698-409-29-21 ja Sierilän Voimalaitos 698-409-29-2 nimisille
tiloille suunnitelluille Sierilän voimalaitokseen liittyville koneasema- ja
luukkurakennuksille. Koneasema 2158 k-m2 ja luukkurakennus 106 k-m2.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta myöntää poikkeamiset päätösehdotuksen 2019-869 (liite 1)
mukaisesti.
Äänestykset
Raimo Miettunen esitti Merja Mäntyniemen kannattamana, että asia käsitellään
seuraavassa lautakunnan kokouksessa. Käsittelyn jatkaminen Jaa, Miettusen esitys Ei.
Jaa
Reetta Junttila
Heikki Luiro
Jouko Lampela
Timo Lappalainen
Aatos Nätynki
Risto Vanhatalo
Hannele Simonen
Ei
Raimo Miettunen
Merja Mäntyniemi
Paula Kettunen
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Timo Lappalainen esitti Aatos Nätyngin ja Reetta Junttilan kannattamana, että
poikkeamislupaa ei myönnetä. Rakennustarkastajan esitys Jaa, Lappalaisen esitys Ei.
Jaa
Heikki Luiro
Raimo Miettunen
Hannele Simonen
Jouko Lampela
Risto Vanhatalo
Ei
Reetta Junttila
Aatos Nätynki
Paula Kettunen
Timo Lappalainen
Merja Mäntyniemi
Päätös
Raimo Miettunen esitti Merja Mäntyniemen kannattamana, että asia käsitellään
seuraavassa lautakunnan kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on
äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka
mukaan ne, jotka ovat käsittelyn jatkamisen kannalla tässä kokouksessa vastaavat Jaa
ja ne jotka ovat siirtämisen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.
Puheenjohtaja totesi että asian käsittely jatkuu.
Timo Lappalainen esitti Aatos Nätyngin ja Reetta Junttilan kannattamana, että
poikkeamislupaa ei myönnetä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on
äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka
mukaan ne, jotka ovat rakennustarkastajan esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne,
jotka ovat Timo Lappalaisen esityksen kannalla, vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä.
Äänestyksen tulos 5 - 5. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa rakennustarkastajan
esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.
Aatos Nätynki, Timo Lappalainen ja Reetta Junttila jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Ympäristölautakunta, 05.02.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa
antamaan lausunnon Suomen luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ry:n, Suomen

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

20 (42)

luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry:n, Alli Ovaskaisen ja Juha Ovaskaisen yhteiseen
valitukseen Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 §
144, poikkeamispäätös 2019-869, Kemijoki Oy.
Lausunnon antamisen määräaika oli 30.01.2020, jota on jatkettu
ympäristölautakunnan kokouksen siirtymisen vuoksi 10.2.2020 saakka.
Valituksen tekijät vaativat, että päätös on hylättävä lainvastaisena.
Rakennustarkastaja:
Ympäristölautakunnan 30.10.2019 kokouksessa tekemän päätöksen § 144,
poikkeamispäätös 2019-869 sekä hakemuksessa olevien asiapapereiden lisäksi
lautakunta toteaa seuraavaa:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista
uutta asiatietoa, jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi
kumota tai muuttaa. Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
rakennustarkastaja
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on varannut tilaisuuden Rovaniemen
ympäristölautakunnalle lausua vastaselityksessä esitetystä ympäristölautakunnan
toimivaltaa koskevasta valitusperusteesta.
Viite: Suomen luonnosuojeluliiton Lapin piiri ry:n, Suomen luonnonsuojeluliton
Rovaniemi ry:n, Alli Ovaskainen ja Juha Ovaskainen valitus Rovaniemen
ympäristölautakunnan päätöksestä 30.10.2019 § 144.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus lähettää ympäristölautakunnalle tiedoksi valittajilta
saadun valitusta koskevan vastaselvityksen sekä hallinto-oikeudelle
toimitetun valiltuksen täydennyksen. Vastaselvitys sekä täydennys valitukseen
oheismateriaalina.
Lausunnon antamisen määräaika oli 15.01.2021, jota on jatkettu
ympäristölautakunnan kokousajankohdan vuoksi 5.2.2021 saakka.

Rakennustarkastaja:
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Ympäristölautakunnan 30.10.2019 kokouksessa tekemän päätöksen § 144,
poikkeamispäätös 2019-869, hakemuksesssa olevien asiapapereiden
ja Ympäristölautakunnan 5.2.2020 kokouksessa tekemän päätöksen § 9 Pohjois-
Suomen hallintoikeudelle antamansa lausunnon lisäksi lautakunta toteaa seuraavaa:
Ympäristölautakunta on totetuttanut toimivaltaansa Rovaniemen kaupungin silloisen
hallintosäännön mukaisesti, Hallintosääntö 1.6.2017. Ympäristölautakunta päättää
poikkeamisesta rantasuunnittelun tarpeesta ranta-alueella, jolla ei ole voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei ole tullut esille sellaista uutta asiatietoa,
jonka nojalla Rovaniemen ympäristölautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa.
Valitus tulisikin hylätä ja pysyttää voimassa annettu päätös.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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Ympäristölautakunta, § 149,18.11.2020
Ympäristölautakunta, § 12, 27.01.2021
§ 12
Päätös Napapiirin Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Rovaniemi
ROIDno-2020-2015
Ympäristölautakunta, 18.11.2020, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

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

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

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

Ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ympäristölupapäätös_27-1-2021.pdf
Ympäristölautakunta on käsitellyt Napapiirin Kuljetus Oy:n ympäristöluvan
muutosasiaa kokouksessaan 18.11.2020. Lautakunta päätti palauttaa asian
valmisteluun siten, että hakemuksesta pyydetään Lapin ely-keskuksen lausunto. Lapin
ely-keskus on antanut asiassa lausuntonsa 12.1.2021.

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

Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
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Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hakija; Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue; Rovaniemen
kaupungin terveydensuojeluviranomainen, ympäristövalvonta 2 kpl
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§ 13
Wanha Autti Campingin oikaisuvaatimus leirintäalueilmoituksen itseoikaisusta
ROIDno-2020-924
Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite, Allekirjoitettu päätös 1.12.2020 § 35 Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen
itseoikaisu
2 Liite, Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen Dno-2020-924.pdf
Asian taustaa
Arctic Fantasy Oy on tehnyt 27.8.2013 ilmoituksen leirintäalueen perustamisesta
omistamilleen maille Auttin kylälle. Leirintäalueilmoitus on hyväksytty 6.9.2013
tarkastuspöytäkirjalla. Arctic Fantasy Oy on saanut omistukseensa lisää maa-aluetta
2017 kiinteistörekisteritunnus 698-402-16-3 Wanha Autti 3 (lainhuuto 6.9.2017) 9,73
ha.
Tilan 16-3 alueella sijaitsee kauppakirjaan rasitteeksi merkitty valaistu kuntorata / latu.
Auttin kuntorata / latu on rakennettu vuonna 1989 palvelemaan alueen asukkaiden
ulkoilumahdollisuuksia. Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten mailla.
Kuntorata perustettiin sopimalla, maanomistajien kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin
käyttöoikeussopimukset, joissa alueet luovutettiin korvauksetta reitin rakentamiseen.
Tämä oli tuolloin yleinen käytäntö.
28.2.2020 Arctic Fantasy Oy on tehnyt leirintäalueen laajentamisilmoituksen 3 ha tilan
16-3 alueelle aiemman 16-55 alueen lisäksi. Laajennettu leirintäalueilmoitus on
hyväksytty tarkastuspöytäkirjalla 17.6 2020. Sittemmin on käynyt ilmi että 17.6.2020
hyväksytty laajennettu leirintäalueilmoitus menee 1989 perustetun kuntorata /
latualueen päälle. Jolloin ko. tarkastuspöytäkirjaa on hallintolain mukaisena
itseoikaisuna korjattu poistamalla leirintäaluekäytöstä ulkoilureitin vaatima tila. Liite 1
Vips 1.12.2020 Ympäristöpäällikkö, Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen
itseoikaisu. Arctic Fantasy Oy Riitta Niemelä on valittanut tästä päätöksestä. Liite 2
Niemelän oikaisuvaatimus.

Asiasta saatu näyttö ja päätös
Asiassa on riidatonta että kauppakirjassa on maininta rasitteeksi jäävästä reitistä,
kauppakirja: ”kaupankohteeseen jää rasitteeksi valaistu kuntorata/latu” Tätä seikkaa
Niemelä ei edes kyseenalaista, Niemelän oikaisuvaatimus sivu 1: ”Myytävälle maa-
alueelle jää rasitteeksi valaistu kuntolatu” Maa-alueen kauppakirja 31.8.2017
oheismateriaalina.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

26 (42)

Päätöksen perustelut
Hyvän hallintotavan mukaan hakemuksen tekijän tässä tapauksessa
leirintäalueilmoituksen jättäjän olisi tullut antaa asiassa kaikki olennainen tieto. Arctic
Fantasy Oy on leirintäalueen laajentamisilmoituksessa 28.2.2020 jättänyt kertomatta
kauppakirjassa olevasta rasitteesta. Jolloin asiassa on käytetty Hallintolain mukaista
itseoikaisua asian korjaamiseksi. Leirintäalueilmoitus oheismateriaalina.
Huomionarvoista asiassa on myös että kuntoradan alueella, esim (saaressa)
laajennetussa leirintäalueilmoituksessa ei ole mitään palveluja taikka rakenteita jotka
osoittaisivat alueen olevan leirintäaluekäytössä. Myös pääsy (saareen) on vaikeaa
koska toinen silloista on pahoin rikkinäinen. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen
(saari) tulisi muutoinkin käytännössä poistaa leirintäaluekäytöstä.

Sovelletut oikeusohjeet
Hallintolaki 50, 52§
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Arctic fantasy Oy:n oikaisuvaatimus tulee hylätä ja pysyttää asiasta 1.12.2020
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Arctic Fantasy Oy, Lakiasiat Miikka Ruokamo
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Ympäristölautakunta, § 120,23.09.2020
Ympäristölautakunta, § 14, 27.01.2021
§ 14
Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari maa-aines- ja
ympäristölupa-asiassa
ROIDno-2020-638
Ympäristölautakunta, 23.09.2020, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite 1, maa-aines- ja ympäristölupapäätös
2 Liite 2, kiinteistorekisterin karttaote 4.9.2020.pdf
3 Liite 3 lausunto
4 Liite 4 muistutus
5 Liite 5 vastineet
Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari ovat hakeneet kalliokiviaineksen ottamiseen sekä
ympäristölupaa maa-aineksen louhintaan, murskaamiseen ja varastointiin
Rovaniemen Saarenkylän Taka-Lapinvaaraan tilalle Sammalmetsä RN:o 698-409-6-
194. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi
tuloa.
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä

70 000 m3:n suuruiselle kalliokiviaineksen otolle. Toiminta-alueen pinta-ala on noin
2,22 ha ja ottoalueen pinta-ala on 1,58 ha. Ottamissyvyydeksi 0–11 metriä. Alin
ottotaso hakemuksen mukaan pohjoisosassa +180.00 ja eteläosassa +194.39. Maa-
ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa. Tuotantojaksoja
alueella on arviolta 1-2 kappaletta, tuotantojakson ollessa 2-6 viikkoa kerrallaan.
Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 7.00–22.00 ja la klo 7.00–18.00, poraamista ma-
pe klo 7.00–21.00, rikotusta ma-pe klo 8.00–18.00, räjäyttämistä ma-pe klo 8.00–18.00.
Kuormaamista ja kuljetusta suoritetaan ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00– 18.00.
Ympäristötarkastaja:
Ympäristölautakunta päättää myöntää Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille maa-
aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Hakijalle myönnetään maa-aineslain 21
§:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen oikeus aloittaa toiminta
lupamääräyksien noudattaen päätöksessä määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja luvanhakija on toimittanut luvan
mukaisen vakuuden, alueelle myönnetty vanha maa-aineslupa 703/2019 lakkaa ja
vanhan luvan vakuus palautetaan Niukkanen Kimmolle ja Niukkanen Sarille.
Ehdotus
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Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Kimmo Niukkaselle ja Sari
Niukkaselle 23.9.2020 § 120 maa-ainesluvan sekä ympäristöluvan louhintaan ja
murskaamiseen Rovaniemen Saarenkylän Taka-Lapinvaaraan tilalle Sammalmetsä RN:
o 698-409-6-194. Samalla ympäristölautakunta myönsi toiminnalle aloittamisoikeuden
ennen lupapäätöksen lainvoimasuutta.
Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen Eeva-Liisa Hirvelän kuolinpesän
toimesta. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin
ympäristölautakunnan lausuntoa asiassa.
Eeva-Liisa Hirvelän kuolinpesän valitus oheismateriaalina.

Ympäristötarkastaja:
Lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölautakunta viittaa 23.9.2020 § 120
tekemäänsä päätökseen ja päätöksen perusteluihin.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
vaasa.hao@oikeus.fi Dnro 20199/03.04.04.04.23/2020
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§ 15
Lausunto Suhangon kaivoksen purkuputken YVA menettelyn tarpeesta
ROIDno-2021-209
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Peuranen
pekka.peuranen@rovaniemi.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite, Kuva Suhangon purkuputkihanke.pdf
YVA- menettelyn tarve Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen
purkuputken rakentamisessa sekä putken kautta tapahtuvan vesien
johtamisessa Kemijokeen. LAPELY/5264/2020

ASIAN TAUSTA
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta,
joka toimii myös Tervolan kunnan viranomaisena.
Arctic Platinum Oy suunnittelee kaivoshankkeen jäte- ja kuivatushankkeen johtamista
Kemijokeen Tervolan kunnan alueella Suukosken alapuolella ja noin 5.5 km
Ossauskosken voimalaitoksen yläpuolella. Putken linjaus ja purkupaikka tarkentuvat
maastotutkimusten ja suunnittelun jälkeen. Suunniteltu purkuputki on 41.33 km pitkä.
Sen alkupää on Suhangon kaivosalueella ja linjaus Kemijokeen kulkee aiemman
vaihtoehdon eli purku-uoman toimivaksi aiotun Konttijoen, eteläpuolella. Putkilinja
kulkisi alavilla metsä- ja suoalueilla. Suunnittelualueella ei ole suojelualueita.
Purkuputki tulisi vaatimaan noin 30 metriä leveän aukon rakentamista ja huoltotöitä
varten sekä huoltotietä varten
Kaivosyhtiö on teettänyt raportin Purkuputken YVA-menettelyn tarveharkinta
pvm. 26.11.2020 (AFRY 101013463-0059). Raportissa on käyty läpi purkuputken
rakentamisen vaikutukset 14 eri osa-alueen osalta. Näitä ovat maaperä, kallioperä,
pohjavesi, maisema, luontoarvot kuten linnut, kasvillisuus, asutus, vesistöt,
maankäyttö, suojelualueet ja perinnemaisemat, ihmiset ja yhteiskunta, porotalous,
liikenne. Hakijan käsityksen mukaan raportin tietojen perusteella ei olisi tarvetta
soveltaa YVA-menettelyä.

HAVAINNOT RAPORTISTA
Raportissa ei ole tarkoin osoitettu purkuputken reittiä vaan suunnitelma on
yleisluontoinen. Rakennushankkeena se on varsin laaja sekä tulee olemaan maastossa
ainakin koko kaivoksen toiminta-ajan ja mahdollisesti pitkään. On mahdollista että
hankkeella on ympäristövaikutuksia, joista olisi tarve saada laajemmin tietoa. YVA
menettely myös antaisi alueen asukkaille mahdollisuuden olla selvillä hankkeesta
tarkemmin sekä mahdollistaisi asukkaiden mielipiteiden vaikutuksen hankkeeseen.
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Ympäristötarkastajan esitys:
ROVANIEMEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä hankkeen ympäristövaikutukset tulee
selvittää riittävän kattavasti ja avoimesti, siten hankkeeseen on sovellettava YVA-
menettelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.
Päätös
Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
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Hallintovalitus
§8, §9, §10
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUSOHJE
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus
Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n perusteella.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
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Hallintovalitus
§12
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;

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

34 (42)

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
§13
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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Kunnallisvalitus
§6
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan
jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon
laillisuusvirheet.
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 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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. 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta.
Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.

Rovaniemen kaupunki
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

38 (42)

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen
asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö-
tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä,
suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

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.)
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.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §11, §14, §15
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
§7
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.

