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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
23.6.2020 alkaen.

Hallintosihteeri Airi Mattanen
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§ 78
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka
mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten
kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä
kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.
Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana
seuranneessa esityslistassa.
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä
(Hallintosääntö 149 § 2. mom).
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta
hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen.
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§ 79
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heikki Poranen ja varalle Jaakko
Portti.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

6/2020

6 (50)

§ 80
Ajankohtaiset asiat
Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsauksen
ajankohtaisista ja valistelussa olevista asioista.
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§ 81
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Kaavoituspäällikkö
Poikkeamispäätökset 22.5.2020 § 9-10, 5.6.2020 § 11-12

Lupainsinöörit Yleisten alueiden luvat 11.5. - 9.6.2020:
Kaivuluvat lupanrot: 43 - 99
Sijoitusluvat lupanrot: 72 - 86
Yleisten alueiden luvat nrot: 45 46, 49 - 52, 56, 59
Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 51 Tonttijaon muutos 18. kaupunginosan kortteliin 7020, 10.06.2020
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 38 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 39 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 40 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 41 Yksinyrittäjän avustushakemus, 05.05.2020
§ 42 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 43 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 44 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 45 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 46 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 47 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 48 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 49 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 50 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 51 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 52 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 53 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 55 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 56 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 57 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 58 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 59 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 67 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 68 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 69 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 70 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
§ 71 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 72 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
§ 75 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
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§ 76 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 77 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 20.05.2020
§ 78 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 20.05.2020
§ 80 Eduro- säätiö sr, kuntalisäpäätös 6/2020, 20.05.2020
§ 81 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 82 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 83 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 84 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 27.05.2020
§ 85 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 27.05.2020
§ 86 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 27.05.2020
§ 87 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 28.05.2020
§ 89 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 03.06.2020
§ 92 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 08.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 88 Kaupungingeodeetin viran tehtäväpalkka, 01.06.2020
§ 90 Kunnossapitopäällikön viran hoito 1.8-31.8.2020, 08.06.2020
§ 91 Kunnossapitopäällikön viran täyttäminen, 08.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala toimialajohtaja, Petteri Pohja
Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,
että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.
Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä
Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on
kuulutettu nähtäville erikseen. lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti
nähtävänä 17.6. - 8.7.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä,
Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää
Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo
(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan
ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi elinvoimalautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi ja päätti, että lautakunta ei
käytä otto-oikeutta seuraaviin viranhaltijapäätöksiin:
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut, Avustuspäätös:
§ 95 Eduro- säätiö sr, kuntalisäpäätös 7/2020, 10.6.2020
Paikkatietoinsinööri, Osoitepäätös:
§ 64 Tien nimeäminen / Sortosenpolku Paavalniemellä, 11.6.2020
§ 65 Tien nimeäminen Norvajärvellä / Lismanpisto, 11.6.2020
§ 66 Sortosentien tielinjauksen muuttaminen Paavalniemellä, 11.6.2020
Edellä luetellut päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin
verkkosivuilla.
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§ 82
Hakeutuminen Työkykyohjelmaan
ROIDno-2020-2030
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Mäensivu
sanna.maensivu@rovaniemi.fi
työllisyysasioiden erityisasiantuntija
Liitteet

1 Liite 1 STM hakuopas.pdf
2 Liite 3 Hankkeen talousarvio.pdf
3 Työkyky käyttöön_hankehakemus_lautakunta16062020.pdf
Taustaa:
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut rahoitushaun työkykyohjelman hankkeiden
valtionavustushakuun ja hallinnointiin. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman
mukaisesti osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma toteutetaan yhteistyössä
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken.
Suomen hallituksen tavoitteet työllisyysasteen nostamiseksi edellyttää, että myös
osatyökykyiset työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja vammaiset henkilöt voivat tehdä
työtä omalla työkyvyllään ja että työelämässä on valmiuksia työn mukauttamiseen ja
työn joustoihin. Työttömillä on työssä käyviä huonommat mahdollisuudet saada
työkykyä edistäviä palveluita. Osa työttömistä on tilanteessa, jossa heidän työkyvyn
tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarvettaan ei ole tunnistettu eivätkä he ole päässeet
tarvitsemiinsa palveluihin ja oikean etuuden piiriin. Ongelmat vaikeutuvat ja
kasautuvat, kun niitä ei tunnisteta tarpeeksi varhain.
Työkykyohjelman tavoitteena on saada yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön
tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä.
STM tukee työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä ja
toimeenpanoa myöntämällä valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai
kuntayhtymän toteuttamia. Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet
ovat 1) työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja 2) tuetun
työllistymisen menetelmät. Ohjelmalla on vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.
Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa
olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.
Lähtökohtana on että jokainen on työkykyinen johonkin työhön, jos se suunnitellaan
hänen tarpeidensa mukaan ja annetaan riittävä tuki. Työttömän näkökulmasta hänen
olemassa olevan työkykynsä käyttäminen merkityksellisessä tavalla on sekä
inhimillistä että taloudellisesti kannattavaa. Työ antaa taloudellista turvaa, luo
tulevaisuudenuskoa ja on yksilölle yksi merkittävimmistä hyvinvoinnin lähteistä.
Suomessa osatyökykyiset työttömät muodostavat mittavan hyödyntämättömän
työvoimapotentiaalin, joka on Työeläkeyhtiö Ilmarisen mukaan jopa 1,3 miljardia
euroa vuodessa.
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Osatyökykyisiä työttömiä on erityisesti seuraavissa sosiaalihuollon palveluissa:
vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, vammaisten henkilöiden
työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta ja työhönvalmennus sekä kuntouttava
työtoiminta. Osatyökykyisiä työttömiä löytyy lisäksi sosiaalisesta kuntoutuksesta ja
mielenterveys- ja päihdepalveluista. YK:n vammaissopimus korostaa vammaisten
henkilöiden oikeutta tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa ja ansaita elantonsa
palkkatyöllä.
Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet on kuvattu alla:
Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on
1. tunnistaa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen
tarpeet
2. rakentaa asiakkaiden tarpeisiin vastaava työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
3. varmistaa yksilölliset palvelupolut ja palvelujen saanti
4. vahvistaa ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista
Toimenpidekokonaisuudet kohderyhminä ovat TE-toimiston asiakkaina olevat
työttömät työnhakijat sekä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina
TE-toimistossa
Tuetun työllistymisen menetelmät –toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on:
1. vahvistaa ja selkeyttää työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua
2. ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen
työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta
3. vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista
Toimenpidekokonaisuuden kohderyhminä ovat: kuntouttavassa työtoiminnassa olevat
asiakkaat, vammaiset asiakkaat (sosiaalihuoltolain työllistymistä tukevan toiminnan ja
työtoiminnan, kehitysvammalain mukaisen työtoiminnan ja työhönvalmennuksen
asiakkaat), sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaat.
Työkyky käyttöön -hankehakemus
Rovaniemi ja Kemijärvi hakeutuvat ”Työkyky käyttöön” nimisellä hankehakemuksella
osaksi valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Hanke on valmisteltu kuntien työllisyys-,
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä. Lisäksi valmistelussa on osallistettu tiiviin
aikataulun puitteissa mahdollisuuksien mukaan myös seuraavia tahoja: TE-palvelut,
KELA, Lapin Liitto/TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, järjestöt (ml. vammaisjärjestöt). Rovaniemen
kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana
Hankkeen päätavoitteet kunnissa ovat seuraavat:
1. Edistetään palveluverkoston kykyä tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen
tarpeita ja niihin vastaamisen tapoja
2. Vahvistetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä. Näkökulmana
osatyökykyisen omat voimavarat ja työllistymisen mahdollisuudet muuttuneessa
työelämässä
3. Edistetään osatyökykyisten työhön pääsyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
4. Tuotetaan tietoa osatyökykyisten tarpeista palveluiden ja etuuksien
yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi
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Haettava kehittämiskokonaisuus linkittyy tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskus –
hankkeeseen johon on jätetty oma hakemus Lapin kuntien kesken. Tulevaisuuden
sote-keskus –hankkeessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on mallintaa työ- ja
toimintakyvyn arvioinnin palveluketju ja kehittää erityisesti sosiaali- ja
terveyspalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Haettava ”Työkyky käyttöön”
hanke puolestaan toimii yhdyspintana laajempaan työllisyyden edistämisen
ekosysteemiin ja monialaiseen toimijaverkostoon ja integroi eri organisaatioiden ja eri
hallintokuntien palvelut osaksi työkyvyn tuen kokonaisuutta.
Kaikissa hankkeen toimenpiteissä ja kehittämistyössä näkökulmana on
yhteiskehittäminen, jolla tarkoitetaan sekä palvelujen käyttäjien mukaan ottamista
palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin sekä koko
toimijaverkoston sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. Asiakasosallisuus on
huomioitu hankkeen suunnitteluvaiheessa ja siinä hyödynnetään Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen luomia asiakasosallisuuden toimintamalleja.
Työkyky käyttöön –hanke linkittyy myös tiiviisti mahdolliseen työllisyyden
kuntakokeiluun, joka alkanee vuoden 2021 alussa mikäli eduskunta hyväksyy sitä
koskevan lakiesityksen. Rovaniemen kaupunki on hakeutunut kuntakokeiluun yhdessä
Kemijärven, Tornion ja Sodankylän kuntien kanssa. Kokeilussa kuntien vastuulle siirtyy
osa TE-toimiston asiakkaista sekä TE-hallinnon resursseista. Kokeilun kohderyhmässä
on myös paljon osatyökykyisiä jotka tarvitsevat työkyvyn tuen palveluita sekä vahvaa
tukea työllistymiseensä. Haettava hanke tukee merkittävästi osaltaan myös
kuntakokeilun toimintaa ja onnistumista. Työkyky käyttöön -hanke linkittyy kunnissa
vahvasti myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön ja hankkeen
toteutusvaiheessa toiminnasta raportoidaan myös kaupungin HYTE-jaostolle.
Valtionavustushaussa työkykyohjelman hankkeille jaettavissa oleva enimmäismäärä
on yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtionavustuksella voi kattaa enintään 80%
hankkeen kustannuksista. STM vahvistaa vuosille 2021-2022 myönnetyn avustuksen
sen pohjalta, vahvistaako eduskunta ohjelman määrärahan tuleville vuosille. Tämän
vuoksi valtionavustus myönnetään vuosille 2021 ja 2022 ehdollisena. Hankkeen 20
prosentin omavastuu voidaan kattaa työpanoksella.
Valtionavustuksen hakuaika on 16.4.2020-15.6.2020. Ministeriöön on ilmoitettu, että
Lapin osalta hakemus jätetään 15.6 mennessä ja Rovaniemen kaupungin
elinvoimalautakunta päättää hankkeeseen lähtemisestä 16.6.2020 pidettävässä
kokouksessa. Mikäli lautakunta ei hyväksy esitystä hankkeen hakemisesta, vedetään
hakemus pois. Kemijärven osalta kunnan sitoumus tehdään 23.6.2020 pidettävässä
toimielimen kokouksessa, mikäli Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta tekee
hankkeesta myönteisen päätöksen. Kemijärven osalta päätös/sitoumus toimitetaan
ministeriöön heti kokouksen jälkeen. Myös kuntien välinen yhteistyösopimus
toimitetaan ministeriöön jälkikäteen.
Työkyky käyttöön –hankkeen kokonaisbudjetti on 544 230€ vuosille 2020-2022.
Valtionavustusta hankkeeseen haetaan 435 384€. Hankkeen omarahoitusosuus (108
846€) katetaan työpanoksella. Rovaniemen kaupungin osuus omarahoituksesta on 79
536€ ja Kemijärven kaupungin osuus 29 310€. Hankkeeseen rekrytoidaan
hankepäällikkö, 2 työhönvalmentajaa Rovaniemelle ja 1 työhönvalmentaja
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Kemijärvelle. Lisäksi hankkeessa on ostopalveluihin varattu rahaa 80 000€.
Ostopalveluilla voidaan hankkia erilaisia asiantuntijapalveluja työkyvyn arviointeihin
liittyen, muun muassa toiminnallisia työkykyvyn arvioinnin jaksoja. Ostopalvelujen
käytössä noudatetaan hankintalakia. Projektihallinnon työaika jakautuu siten, että
Rovaniemen osuus on noin 70% ja Kemijärven osuus noin 30%.
Liite 1 Työkykyohjelman hakuopas
Liite 2 Hankesuunnitelma liitteineen
Liite 3 Hankkeen talousarvio
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää
1. hakea valtionavustusta Työkykyohjelmaan osallistumiseksi hankesuunnitelman
(liite 2) ja hankkeen talousarvion (liite 3) mukaisesti edellyttäen, että
valtionavustus toteutuu haetun suuruisena
2. että hankkeeseen rekrytoidaan työllisyysyksikköön Rovaniemen kaupungin
osalta hankepäällikkö sekä kaksi työhönvalmentajaa hakemuksen mukaisesti
3. että työllisyysksikkö toimii hankkeen hallinnollisena vastuutahona ja avustuksen
hakijana
4. valtuuttaa elinvoimajohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kuntien välisen
yhteistyösopimuksen hankkeen toteuttamiseksi ennen hankkeen alkamista
Lisäksi esitetään, että elinvoimalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti ja oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna
Mäensivua.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo, Antti Lassila, Mirja Kangas, Paula Reponen,
Kaisa Kuusela, HYTE-jaosto
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§ 83
Elinvoimalautakunnan talousraportti 1.1.-31.5.2020
ROIDno-2019-481
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Elinvoimalautakunta Talousraportti 5 2020
Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion
täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:
"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista
koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja
talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta
ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin
toimenpiteisiin."
Toukokuun kirjanpito valmistuu 15.6.2020. Tasaisen toteuman mukaan
käyttöprosentin tulisi olla toukokuun jälkeen 41,67 %.
Elinvoimalautakunnan käyttöprosentti on toukokuun jälkeen 38,43 %.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousraportin 1.1. - 31.5.2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jukka Ylinampaa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 84
Elinvoimalautakunnan käyttösuunnitelma 2020 / uusi organisaatio
ROIDno-2019-1890
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Ylinampa
jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2020 Elinvoimalautakunta
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.5.2020 § 202 hyväksynyt uuden organisaation
mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022.
Kaupunginvaltuusto käsittelee uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 15.6.2020 § xxx.
Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen uuden
organisaation mukaiseen talousarvioon perustuvat vuoden 2020 käyttösuunnitelmat
sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt uuden organisaation
mukaisesta talousarviosta.
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.
Rovaniemen kaupungin uuden organisaation mukaisesti
Elinvoimalautakunnan käyttötalouden määrärahat ovat talousarviovuodelle
2020 yhteensä 20 662 835 euroa. Elinvoimalautakunnan alainen toiminta jakaantuu
kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä Tekniset
palvelut. Määrärahat jakautuvat palvelualueille siten että, Elinkeino- ja
työllisyyspalvelujen määräraha on 9 983 911 € ja Teknisten palvelujen määräraha
on 10 659 880 €.
Elinvoimalautakunnan uuden organisaation mukaisen talousarvion 2020
käyttösuunnitelma on esitetty liitteessä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden organisaation mukaisen
käyttösuunnitelman vuodelle 2020.
Päätös
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Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jukka Ylinampaa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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§ 85
Kaupungininsinöörin viran täyttäminen
ROIDno-2020-854
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Kujala
jukka.kujala@rovaniemi.fi
toimialajohtaja
Rovaniemen kaupungininsinöörin virka on ollut haettavana 28.04.2020-15.05.2020
välisen ajan. Virkaa haki 9 henkilöä.
Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa; kunnossapitopäällikkö, KM/insinööri YAMK
Anne Korhonen (Rovaniemi), laatuinsinööri, FM/insinööri AMK Johanna Mehtälä
(Rovaniemi), rakennuttamisjohtaja, insinööri YAMK Janne Alkki (Rovaniemi) ja
talouspäällikkö HM/insinööri AMK Jukka Ylinampa (Rovaniemi).
Haastatteluihin osallistuivat toimialajohtaja Jukka Kujala, kaupungininsinööri Olli
Peuraniemi ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Petteri Pohja. Haastattelut
pidettiin torstaina 28.5.2020.
Hakemusten ja suoritetun haastattelun perusteella parhaaksi hakijaksi
haastatteluryhmän mielestä osoittautui talouspäällikkö Jukka Ylinampa. Ylinampa
täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten viran
vaatimuksia. Jukka Ylinammalla on kokemusta kaupungininsinöörin tehtävistä ja
virkaan eduksi katsotut henkilökohtaiset ominaisuudet on Ylinamman
kohdalla todettu hyviksi.
Päätöksen perustelut:
Jukka Ylinampa on:
johtanut investointihankkeita: tarvekartoitus, suunnitteluttaminen,
kustannusarviot, rakennuttaminen, kilpailutukset ja hankinnat, työmaiden
valvonta, rahoittaminen, avustukset
koordinoinut ylläpitoa: ylläpitosopimukset, kilpailutukset, työmaiden valvonta,
asiakas- ja sidosryhmien verkostot
toiminut Rovaniemen kaupungilla kunnallisteknisten työmaiden johtotehtävissä
vuosina 2005-2008
toiminut vuosina 2008 – 2017 asiantuntijana vastaten liikuntapaikkojen
investointien toteuttamisesta sekä liikuntapaikkojen ylläpidon organisointi-,
hankinta- ja asiantuntijatehtävistä
ollut mukana toimielinten valmistelutyössä: talousraportointi, talousarviot ja
tilinpäätökset, suunnittelu, seuranta, selvitystyöt, hankinnat, tiedonhankinta,
neuvottelut, esityslista- ja viranhaltijapäätöstekstien laatiminen
osallistunut talousyksikössä Rovaniemen strategiatyöhön sekä palveluverkko-,
tarveselvitys- ja hankesuunnittelutyöhön
osallistunut Rovaniemen kaupungissa johtoryhmätyöskentelyyn:
elinvoimapalvelut, sivistyspalvelut, vapaa-ajan palvelut, investointiryhmä, sekä
ohjausryhmätyöskentelyyn: uimahallihanke, monitoimitalohankkeet
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Tämän lisäksi Ylinamman osaamisen painopisteitä ovat:
tekninen asiantuntijuus: rakennustekniikka, tekniset laitteet ja koneet,
tietotekniikka
palvelutuotantoprosessit, julkisen hankinnan prosessit, julkisen päätöksenteon
prosessit
toiminnan ja talouden yhteensovittaminen: toiminnan ja talouden
uudistamisohjelma, palvelualueiden talousarvioiden sopeuttaminen
verkostot, kehittämishankkeet ja investoinnit: tilaaja, toimittaja, käyttäjä,
viranomaiset, rahoittajat, muut sidosryhmät; toiminnan koordinointi,
rahoituksen ja hankintojen järjestäminen, tiedottaminen, reunaehdot ja
sopimukset, toimialan maankäyttöön liittyvät asiat
Päätöksen perusteena on myös haastattelussa saatu vahvistus Ylinamman
soveltuvuudesta kaupungininsinöörin tehtävään.
Haastatteluryhmä suosittaa talouspäällikkö HM/insinööri AMK Jukka Ylinamman
valintaa Rovaniemen kaupungininsinööriksi.
Kaupungininsinööri toimii yhdyskuntatekniikan yksikön päällikkönä sekä teknisten
palveluiden palvelualueen päällikkönä. Hallintosäännön mukaan toimielin
päättää palvelualuepäälliköiden henkilövalinnoista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungininsinöörin virkaan valitaan
talouspäällikkö Jukka Ylinampa esittelyosassa todetuilla perusteilla.
Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan.
Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös
Jäsen Aarne Jänkälä ja talouspäällikkö Jukka Ylinampa ilmoittivat esteellisyydestä ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1
kohta, osallisuusjäävi).
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Aarne Jänkälä, Jukka Ylinampa
Tiedoksi
Hakijat/Kuntarekry, Antti Määttä, Olli Peuraniemi, Kirsi-Maria Petrelius, Sarastia,
Lappica
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§ 86
Kuntalaisaloite Rovaniemen kaupunki vesistökaupungiksi
ROIDno-2020-1559
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Peuraniemi
olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Kuntalaisen aloite
2 Toteutussuunnitelma_Kemijoenranta_lopullinen Yhteensopivuustila.pdf
Valtuutettu Matti Henttunen on 7.5.2020 välittänyt kuntalaisen aloitteen
jatkojalostettavaksi. Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut
aloitteen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Aloitteessa on esitetty Rovaniemen kesämatkailun kehittämiseksi vierasvenesatamien
toteuttamista kaupungin keskustaan. Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on
kokouksessaan 25.5.2010 § 96 hyväksynyt Kemijoen ranta-alueen yleissuunnitelman.
Yleissuunnitelma on osa Rovaniemen keskustan vetovoimaisuuden
kehittämishanketta ja yleissunnitelman lisäksi laadittiin myös rakennussuunnitelmat
Ounas-Kemijoen rannan välille Arktikum-Kirkkolammen puisto. Hanke käynnistyi
kesällä 2009 ja suunnittelutyöhön myönnettiin valtion ja Euroopan
aluekehitysrahaston avustusta. Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti laajassa
yhteistyössä viranomaisten, paikallisten yrittäjien ja matkailualan toimijoiden kanssa.
Suunnitelmassa on esitetty mm. seuraavaa; Koskikadun pään kohdalle Kemijoen
rantaan rakennetaan kiinteä ranta- ja vierasvenelaituri. Koskikadulta johtavat leveät
portaat laiturille veden rajaan. Laiturilla on tilaa tilapäisesti tuleville veneille sekä
kaupallisessa käytössä oleville veneille ja laivoille. Laiturin kohdalla ylätasanteelle
rakennetaan aukio, jolle saadaan lisää tilaa tukimuureilla. Aukiolle on mahdollista
sijoittaa kaupallisia palveluja kuten kahvila tai kioski. Esteetön liikkuminen on
huomioitu rakentamalla laiturin molemmista päistä luiska laiturille. Suunnitelmassa
on esitetty myös laitureiden lisäämistä Valtakadun päähän ja myös näitä paikkoja
voidaan käytännössä varata vierasveneiden käyttöön.
Jokivarren kehittämishankkeen kustannusarvio on n. 9,12 milj.€ ja tästä
Sairaalanniemen osuus on n.2,13 milj.€. Sairaalanniemessä on asemakaavoitus
meneillään ja niemen osalta tulee suunnitelmaa päivittää, jolloin kustannukset tulevat
näiltä osin muuttumaan.
Ranta-alueen toteuttamista on esitetty kaupungin investointiohjelmaan useamman
kerran, mutta tiukka talousraami ei ole mahdollistanut toteuttamista.
Matkailukaupunki Rovaniemen on syytä pyrkiä kehittämään kesämatkailun puitteita ja
keskustan viihtyisyyttä myös tulevaisuudessa. Riippuen puiteohjelmista ja niiden
sisällöstä Rovaniemen on syytä pyrkiä hankkimaan ulkopuolista rahoitusta hankkeen
toteuttamiseen.
Ehdotus
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Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja
yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen tiedokseen. Samalla lautakunta päättää,
että Rovaniemen kaupungin talouden niin mahdollistaessa ja mahdollisen
ulkopuolisen rahoituksen varmennuttua ranta-alue toteutetaan hyväksytyn
yleissuunitelman pohjalta lukuunottamatta Sairaalanniemeä, jonka osalta
suunnitelmat tulee päivittää alueen asemakaavan tultua hyväksytyksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valtuutettu Matti Henttunen
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Kaupunginvaltuusto, § 91,21.10.2019
Kaupungin johtoryhmä, § 284,05.11.2019
Elinvoimalautakunta, § 87, 16.06.2020
§ 87
Valtuustoaloite rantavalvonnalla turvallisuutta
ROIDno-2019-3173
Kaupunginvaltuusto, 21.10.2019, § 91
Valuutettu Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkilöä. Suuri osa hukkumiskuolemista
tapahtuu kesän uintiretkillä ja muun muassa viime kesänä eri puolilla Suomea
uimarannoilla hukkui useita ihmisiä (ml. lapsia). Toisaalta tiedossa on myös lukuisia
tapauksia, joissa rantapelastaja on oikea-aikaisella toiminnalla onnistunut
pelastamaan ihmisen hukkumiselta. Yleisten uima rantojen rantavalvontaa
tehostamalla rannoista saataisiinkin turvallisempia.
Vastuu yleisten uimarantojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, joka voi olla
kunta tai vaikkapa leirintäalueen pitäjä. Rantojen on oltava turvallisia riippumatta siitä,
kenen vastuulla ne ovat tai siitä, ovatko palvelut maksullisia tai maksuttomia. Laki
kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta edellyttää, että
palveluntarjaaja tuntee riskit ja varautuu niihin asianmukaisesti.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehittänyt rantavalvontatyökalun
apuvälineeksi yleisten uimarantojen valvontatarpeen arviointiin. Työkalun
tarkoituksena on auttaa kuntia ja muita rantojen ylläpitäjiä tunnistamaan ne
uimarannat, joille tulisi vakavasti harkita uinninvalvonnan järjestämistä. (https://tukes.
fi/rantavalvontatyokalu)
Suomessa on 36 kpl yli 30 000 asukkaan kuntia. Näissä kunnissa 20:ssä rantavalvonta
on järjestetty vähintään yhdellä rannalla (2019). Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto (SUH) kannustaa rantojen ylläpitäjiä, kuten kuntia,
rantavalvonnan järjestämiseen ja näin hukkumiskuolemien sekä muiden tapaturmien
ehkäisemiseen.
Rannoilla tulee olla riittävästi valvojia, jotka ovat päteviä toimimaan uinninvalvojina eli
omaavat riittävät pelastus- ja ensiaputaidot. SUH järjestää rantapelastajakursseja, joka
on yksi tapa osoittaa pätevyys työskennellä uimarannalla valvojana. Rannoilla
toimiessa on huomioitava, että luonnonvedet eroavat allasolosuhteista.
Rantapelastajan tulee tuntea oman rannan erityispiirteet sekä kyetä tositilanteessa
muun muassa pelastamaan tummassa vedessä veden varaan joutunut, antamaan
ensiapua ja hälyttämään apua. Valvojat huolehtivat rannan turvallisuudesta,
siisteydestä, järjestyksestä ja ohjauksesta sekä neuvonnasta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen Ounaskosken
uimarannalla aloitetaan rantavalvonta kesällä 2020, jotta varmistetaan rannan
käyttäjien turvallisuus ja noudatetaan Tukesin ja Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliiton suosituksia. Koska toiminta vaatii eritysvälineistöä ja osaamista,
tulee toiminnan toteutuksessa harkita toiminnan kilpailuttamista."
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä
varten.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupungin johtoryhmä, 05.11.2019, § 284
Ehdotus
Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Päätös
Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen liikuntajohtajan ja turvallisuuspäällikön
valmisteltavaksi.

Elinvoimalautakunta, 16.06.2020, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Kari Lukkarinen
kari.lukkarinen@rovaniemi.fi
metsätalousinsinööri
Valtuutettu Petteri Pohja ja ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen rantavalvonnan
aloittamisesta Rovaniemen kaupungin Ounaskosken uimarannalla kesäkautena 2020.

Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutustunut
Petteri Pohjan ja ym. jättämään aloitteeseen ja toteaa seuraavaa.
Yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt kuluneen talvena alustavan tarjoutuman
rovaniemeläisiltä uimaseuroilta; Swimming Club Rovaniemi ry ja Rovaniemen
Uimaseura ry.
Molemmat seurat eivät pysty tarjoamaan kesäkaudelle 2020 rantavahteja
Ounaskosken uimarannalle.
Syitä olivat seuraavat seikat; Seuran ikärakenne. Joko seurassa ei ole yli 18-vuotiaita,
joka on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) järjestämän
rantapelastuskurssin alaikäraja tai seurassa on yli 18-vuotiaita, mutta kenelläkään ei
ole tuota vaadittavaa kurssia suoritettuna.
Korona-epidemian johdosta Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto peruutti
kaiken koulutustoiminnan keväkaudella 2020 ja kyseistä rantapelastajakurssia ei ole
tarjolla tällähetkellä SUH koulutustarjonnasssa.
Tarjoutuma uusitaan kok. uimaseuroille ja pyydetään heitä koulututtamaan
rantapelastajia.

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

6/2020

22 (50)

Tulevalle uimavesikaudelle ei voida asettaa rantapelastajia Ounaskosken uimarannalle.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Suomessa vallitsevan koronavirusepidemian ja siitä johtuvien rajoitusten ja
epävarmuuden johdosta, ei tässä vaiheessa voida taata, että Ounaskosken
uimarannalle saadaan rantavahteja kesäkaudeksi 2020.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Jukka Kujala, Petteri Pohja, Kari Lukkarinen
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§ 88
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Suivakkotien ja Peuratien
asukkaiden valitukseen
ROIDno-2020-716
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Peuraniemi
olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Lausunto PohjoisSHao Rovaniemen kaupungininsinöörin päätöksestä 2020-716 §21
tehdyn valituksen johdosta_Ounasrinteentie.pdf
2 Liite 1 Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittamisohjelma 2030_KH_12092016§354
3 Liite 2 OUNASRINTEENTIEN_JKPPTIE_ASEMAPIIRUSTUS
4 Liite 3 JKPP_Korkalovaarantien_asemapiirustus
5 Liite 4 Etäisyydet
6 Liite 5 Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittamisohjelma_
Pyöräverkkokartta_koko_alue
7 Liite 6 Asemakaavaote_Ounasrinne
Suivakkotien ja Peuratien asukkaat ovat tehneet valituksen Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle kaupungininsinöörin päätöksestä ROIDno-2020-716 § 21
(katusuunnitelman hyväksymnen Ounasrinteen jk+pp-tie välille Linnuntie-Rekimatka).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 4.5.2020 lähetteellä pyytänyt Rovaniemen
kaupunkia/kaupungininsinööriä antamaan lausuntonsa tehdyn valituksen johdosta
1.7.2020 mennessä (alkuperäinen määräaika 1.6.2020) ja liittämään asiakirjoihin
valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat.
Oheismateriaali: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 4.5.2020 asiassa 01958/19
/4302
Tehdyn valituksen johdosta kaupungininsinööri ja kaupunginlakimies ovat laatineet
lausunnon vastauksena hallinto-oikeudelle. Vastaus on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää antaa pyydettynä lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle liitteenä olevan kaupungininsinöörin ja kaupungin lakimiehen laatiman
lausunnon ja lisäksi toimittaa hallinto-oikeudelle luettelon lausunnon liitteenä olevista
asiakirjoista. Elinvoimalautakunta pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään tehdyn
valituksen ja siinä esitetyt vaatimukset. Rovaniemen kaupunki pyytää
hallintotuomioistuimelta välipäätöstä siitä, että kaupungininsinöörin päätös ROIDno-
2020-716 § 21 saadaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.
Päätös

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
16.06.2020

6/2020

24 (50)

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vs. kaupungininsinööri Aku Raappanaa.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
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Kaupunginhallitus, § 162,06.04.2020
Elinvoimalautakunta, § 89, 16.06.2020
§ 89
Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue
ROIDno-2020-801
Kaupunginhallitus, 06.04.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Peuraniemi
olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Nave_toiminta-alue_selostus
2 Liiteluettelo
3 Liite_1 VJ_100-VJ_110
4 Liite_2 VJ_111-VJ_120
5 Liite_3 VJ_121-VJ_130
6 Liite_4 VJ_131-VJ142
7 Liite_5 JV_200-JV210
8 Liite_6 JV_211-JV223
9 Liite_7 HV_300
Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston
23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten
päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)
Vesihuoltolain mukaan:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan
astuneeseen vesihuoltolakiin (119/2001, muutettu 2014/684). Vesihuollon
järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Jos suurehkon
asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat,
kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan
vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi
(vesihuoltolaki 6 §).
Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen
soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta
kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on
tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille
mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus
tulla kuulluiksi.
Toiminta-alueiden nykytilanne:
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Napapiirin Vesi Oy:lle on aiemmin määritetty toiminta-alueita. Rovaniemen kaupungin
tekninen lautakunta on tehnyt edellisen päätöksen toiminta-alueiden
hyväksymisestä vuonna 2011 (1.11.2011 201 §). Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehdyt
muutokset ovat asettaneet vaateita vesihuollon toiminta-alueen osalta.
Voimassa olevassa vesihuollon toiminta-alueessa haja-asutusalueen
vedenjakelun kaikista toiminta-alueista ei ole ollut karttoja eikä toiminta-alueen kartat
ole olleet yleisesti tietoverkossa saatavilla. Voimassa olevan toiminta-alueen
esitystavassa ja toiminta-alueen rajauksissa on ollut myös tarkennettavaa Lapin ELY-
keskuksen silloisen lausunnon mukaisesti. Lisäksi Napapiirin Vesi Oy:n
vesihuoltoverkosto on laajentunut ja toimintaympäristö muuttunut, joten toiminta-
alueiden päivitys on tullut ajankohtaiseksi.
Toiminta-alueiden päivittäminen:
Napapiirin Vesi Oy esittää vesihuoltolain 8 § mukaisesti toiminta-alueen päivittämistä.
Esityksen mukaan toiminta-alueet säilyvät pääosin voimassa olevan toiminta-alueen
mukaisina. Oleellisimpana muutoksena päivityksessä on selkiyttää nykyisen toiminta-
alueen esitystapaa ja rajauksia sekä ajantasaistaa toiminta-alue nykyisen toiminta-
alueen ja verkoston mukaiseksi.
Toiminta-alueen päivityksessä on tarkennettu ja huomioitu mm. kaavarajojen
muutokset, uudet kaava-alueet ja verkostot, kiinteistörajat sekä vesistöjen ja teiden
vaikutukset toiminta-alueeseen. Toiminta-alueen selostuksessa on esitetty yksilöidysti
alueittain toiminta-alueiden määrittelyperusteet ja rajaukset sekä muutokset vuoden
2011 toiminta-alueeseen nähden. Toiminta-alue on esitetty piirustusluettelon
mukaisilla yksilöidyillä kartoilla.
Toiminta-alueen päivittämisen myötä sillä sijaitsevat taajamat ja kiinteistöt sekä
verkoston piiriin saatettavat alueet esitetään sähköisessä muodossa kartalla joka on
saatavilla tietoverkossa.
Hyväksymismenettely: Toiminta-alueesta pyydetään lausunto Lapin ELY-keskukselta ja
ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä
Osviitassa ja nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin
Kansassa.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Kaupunginhallitus päättää pyytää Napapiirin Vesi Oy:n esittämän vesihuoltolaitoksen
toiminta-aluehdotuksesta lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta.
Esitys toiminta-alueesta pidetään julkisesti nähtävillä Osviitassa ja nähtävillä olosta
ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla ja Lapin Kansassa. Lausunnot pyydetään
toimittamaan 18.05.2020 mennessä.
Päätös
Kehityspäällikkö Jukka Kuoksa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:stä esitteli asiaa.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Marjo Rundgren poistui tämän asian esittelyn aikana klo 14.15.
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Elinvoimalautakunta, 16.06.2020, § 89
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Peuraniemi
olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
kaupungininsinööri
Liitteet

1 Nave_toiminta-alue_selostus
2 Liiteluettelo
3 Liite_1 VJ_100-VJ_110
4 Liite_2 VJ_111-VJ_120
5 Liite_3 VJ_121-VJ_130
6 Liite_4 VJ_131-VJ142
7 Liite_5 JV_200-JV210
8 Liite_6 JV_211-JV223
9 Liite_7 HV_300
10 Lapin ELY-keskuksen lausunto 12.5.2020
11 Pöytäkirjan ote-Ympäristölautakunta - 27.05.20201
Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue esitys on pidetty julkisesti nähtävillä 20.4 -
29.5.2020 Rovaniemen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Nähtävillä olosta on
ilmoitettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja sanomalehti Lapin Kansassa
18.4.2020. Toiminta-alue ehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Toiminta-alue esityksestä on pyydetty myös lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja
ympäristölautakunnalta. Lausunnot ovat liitteinä.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Napapiirin Vesi Oy:n esitykseen
toiminta- alueiden päivittämisestä.
Lapin ELY-keskuksella ei ole huomauttamista Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alue
esitykseen. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että toiminta-alue, sillä sijaitseva taajamat
sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet
esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen
hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa (VHL 8 §). ELY-keskus pyytää
lähettämään tiedoksi kaupungin päätöksen sekä hyväksytyt toiminta-alueet joko
paikkatietoainestoina tai karttoina.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Napapiirin Vesi Oy:n toiminta-alueen. Päätös
liitteineen toimitetaan Lapin ELY-keskukselle tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli kehityspäällikkö Jukka Kuoksan Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:stä esittelyn asiaan.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, § 130,22.10.2019
Elinvoimalautakunta, § 10,04.02.2020
Elinvoimalautakunta, § 90, 16.06.2020
§ 90
Asemakaavan muutos kortteli 549 tontti 2, Viirinkankaantie 33
ROIDno-2019-567
Tekninen lautakunta, 22.10.2019, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Raitio, Markku Pyhäjärvi
markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Voimassa oleva asemakaava
Perustelut
Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019
Hakija on esittänyt hakemuksessa 25.2.2019 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon
mukaisen tontintin 2 muuttamista rivi-/pienkerrostalotontiksi sekä vastaavaa
rakennusoikeuden korottamista, mikä vastaisi ympäristössä olevien rakennettujen
tonttien tehokkuutta. Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa
asemakaavassa tontilla 2 on erillispientalojen korttelialuetta AO I ja tehokkuus e=0,20.
Tontilla on v. 1947 valmistunut purkukuntoinen omakotitalo ja piharakennus.
Tontin 2 pinta-ala on 1817,5 m² ja rakennusoikeus 364 krs-m². Kaavoitus esittää
tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja
muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon mukaisen
tontin 2 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään
kaavoituskustannuksena 2900 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 04.02.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Raitio
timo.raitio@rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija
Liitteet

1 Asemakaavaselostus
2 Asemakaavan muutos
3 Asemakaavamerkinnät ja - määräykset
Perustelut
Kaavoitus/ maanmittausasiantuntija TR 22.1.2020
Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 23.12.2019.-10.1. 2020
palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200
Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi
/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.12.2019 sekä
kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavan
muutoksessa korttelin 549 tontin 2 kaavamerkintä muutetaan rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) kerrosluvulla I ja tehokkudella e=0,
25.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää 5.kaupunginosan korttelin 549 tontin 2 asemakaavan
muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 2 korttelissa 549
kaavamerkintä on AR I ja tehokkuus e=0,25. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin
internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta
hakijalta peritään 2900 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan
hyväksyy elinvoimalautakunta.
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Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 16.06.2020, § 90
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Raitio
timo.raitio@rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija
Liitteet

1 Asemakaavan muutoskartta
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavaselostus
Perustelut 4.6.2020 / maanmittausasiantuntija TR
Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 24.4.- 25.5.2020
palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200
Rovaniemi sekä kaavatorilla. Nähtävillä pidosta tiedotettiin lehtikuulutuksella Lapin
Kansassa 23.4.2020 sekä kirjeellä asianosaisille.
Asemakaavan muutoksella korttelin 549 tontin 2 kaavamerkintä muutetaan rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) kerrosluvulla I
ja tehokkudella e=0,25. Muistutuksia kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavan
hyväksyy elinvoimalautakunta.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen 4.10.2019 päivätyn
kaavakartan mukaisesti 5. kaupunginosan korttelissa 549 tontin 2. Asemakaavan
muutoksesta hakijalta peritään 2900 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus.
Asemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Tekninen lautakunta, § 161,19.11.2019
Kaupunginhallitus, § 165,06.04.2020
Elinvoimalautakunta, § 91, 16.06.2020
§ 91
Ranta-asemakaavan muutos kortteleiden 8 ja 9 välinen MT-alue, tila 698-405-5-13,
Marrasjärvi
ROIDno-2019-3214
Tekninen lautakunta, 19.11.2019, § 161
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
Liitteet

1 Navigointikartta
2 Osallitumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos
Kaavoitus kaavasuunitelija TH 29.10.2019:
Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 maanomistajat esittävät, että kaupunki
käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen tutkimisen. Alueella on voimassa entisen
Rovaniemen maalaiskunnan valtuuston 23.1.1989 § 7 hyväksymä ranta-asemakaava.
Kyseiselle emätilalle on osoitettu 7 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa,
joista yksi on vielä rakentamatta. Edellä mainituista rakennuspaikoista tuleva paikka
sijoittuisi kahden loma-asuntoja käsittävän korttelialueen väliselle maatalousalueelle
(MT). Alueelle on käynnistetty myös tilan halkomista koskeva maanmittaustoimitus
tulevan jaon helpottamiseksi maanomistajien kesken. Toimitus purkaisi
yhteisomistuksen ja jakaisi tilan useiksi tiloiksi omistajien kesken. Halkomistoimitus on
kuitenkin keskeytetty odottamaan alueen kaavan muuttamista. Kartta
muutosalueesta on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 3.
Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja
valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön
kaavoitusmenettelystä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on
toimittanut kaupungille hakemuksen ja valtakirjan sekä alustavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan
kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy vt. kaupungingeodeetti.
Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan RN:o 698-405-5-13
ranta-asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
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Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja
Tekninen lautakunta päättää, että Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 ranta-
asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä
valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan
muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000
€, sekä kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen
hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 06.04.2020, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2020
3 Voimassa oleva ranta-asemakaava ja -muutos 24.1.2020
4 Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset 24.1.2020
5 Ranta-asemakaavan selostus
Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston
23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten
päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)
Kaavoitus kaavasuunnittelija 27.3.2020:
Marrasjärven tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muutos on saatettu teknisen
lautakunnan päätöksen mukaisesti vireille asettamalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä päätös nähtäville 23.12.2019 - 10.1.2020. Vireilletulo
ilmoitettiin kuulutuksella 20.12.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen
lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus
tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin
internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.
Ranta-asemakaavan muutoksessa on alueelle laadittu luonnos jossa kortteleiden 8 ja
9 välille on muodostettu loma-asuntorakentamiseen mahdollistava tontti RA,
kerrosluvulla Iu1/2 ja rakennusoikeusmäärällä 120 k-m2. Alueelle muodostettu tontti
liitetään osaksi korttelia 9.

Alueelle laadittu 24.1.2020 päivätty ranta-asemakaavan muutosluonnos aineistoineen
on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.2020 -
24.2.2020. Valmisteluvaiheen nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 10.2.2020 Lapin
Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille.
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Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus tutustua nähtävilläolon aikana
kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla.
Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.
Teknisen lautakunnan vuoden 2019 päätöksen ja sen aikaisen hallintomenettelyn
osalta aiemmat ranta-asemakaavat ja -muutokset olivat alistettu aina
kaupunginvaltuuston toimivallan alaisuuteen päätettäväksi. Vuoden alusta voimaan
tullut organisaation uudistus ja hallintomenettely on muuttanut kaava-asioiden
hyväksymistä koskevaa päätösasiaa niin, että vähemmän merkittävien ranta-
asemakaavojen ja -muutosten hyväksyminen voidaan saattaa elinvoimalautakunnan
päätettäväksi. Nyt käsiteltävänä oleva kaava voidaan siten tulkita ns. siirtymäajan
kaavaksi, jossa kaupunginvaltuuston sijasta kaavan hyväksymispäätöksen tekeminen
voidaan alistaa elinvoimalautakunnalle, vaikka edellisessä teknisen
lautakunnan päätöksessä on kaavan hyväksyjäksi päätetty kaupunginvaltuusto.
Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon
keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan
kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen
saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai
kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.
Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että Marrasjärven tilaa 698-405-5-13 koskeva
ranta-asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.
Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283
kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Marrasjärven tilan 698-405-5-13 alueelle laaditun
ja 24.1.2020 päivätyn ranta-asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen
pohjaksi. Päättää ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja sen asettamisesta
ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan
muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000€
sekä kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy
hallintosäännön 183 §:n perusteella kaupunginhallitus.
Päätös
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen poistui esteelisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta, 16.06.2020, § 91
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Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hätönen
timo.hatonen@rovaniemi.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ranta-asemakaavakartta 24.1.2020
3 Ranta-asemakaavan selostus
Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 4.6.2020:
Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muutosehdotus on
pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020.
Nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-
alueen ympärillä oleville maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut
tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa
sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävillä olon aikana ei
saapunut.
24.1.2020 päivätyssä ranta-asemakaavan muutosehdotuksessa alueelle muodostuu
yksi uusi loma-asuntotontti RA, kerrosluvulla Iu1/2. Rakennusoikeutta tontille
osoitetaan 120 k-m2.
Kaavoitus esittää elivoimalautakunnalle, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-
asemakaavan muutoksen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Marrasjärven tilalle 698-405-5-13 laaditun ja
24.1.2020 päivätyn ranta-asemakaavan muutoksen. Ranta-asemakaavan muutoksesta
hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 € sekä
kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy
elinvoimalautakunta (hallinto- ja johtosääntö).
Päätös
Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Täytäntöönpano: kaavoitus.
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§ 96
Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta
ROIDno-2020-223
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Ilmoitus hallintotuomioistuimissa käytetyn sanaston kokoamisesta. "Pieni
hallintotuomioistuinsanasto" on julkaistu sähköisenä hallinto-oikeuksien verkkosivuilla
ja sitä saa vapaasti ladata.
Rovaniemen kaupunki
Kylien kehittämisjaoston päätös 18.5.2020 § 22 Kylien kehittämisjaoston
lausunto yksityistieavustusmallien vaihtoehdoista. Kehittämisjaosto edellyttää
ennen lausunnon antamista lisätietoja asiasta. (ROIDno-2018-3532)
Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 216 Rovaniemen jälleenrakennussuunnitelma
koronakriisin hallinnasta. Kaupunginhallitus
hyväksyi jälleenrakennussuunnitelman vaiheen 1 tilanteesta ja jatkolinjauksista.
(ROIDno-2020-850)
Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 230 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa
Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet, Jäämerentie. Kaupunginhallitus
päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.(ROIDno-2018-3273)
Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 231 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan
laatiminen. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi. (ROIDno-2018-2747)
Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 238 Toimielinten kokoukset 1.6.2020 lukien.
Kaupunginhallitus päätti toimiohjeista.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Kujala, toimialajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§90, §91
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun
valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
se, jota päätös koskee,
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa
kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa
osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella
yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan
hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta,
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran
puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on
kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi
/hallintotuomioistuimet
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
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Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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Kunnallisvalitus
§89, §92, §93, §94, §95
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.
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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
§83, §84, §88, §96
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
§82, §85, §86, §87
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
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alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät
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, Elinvoimalautakunta
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.

