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Kaupunkikehittämislautakunta § 73 23.08.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KAUPKLTK § 73

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 74 23.08.2016

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KAUPKLTK § 74

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Peltonen ja Eija Mertanen.

 __________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 75 23.08.2016

Tiedoksiannot lautakunnalle

KAUPKLTK § 75
1. Kaupunkikehittämislautakunnan muihin toimielimiin ni meä-

mien edustajien ja kaupunginhallituksen edustajan tie dok-
si an not:

2. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut -vastuualueen vi ran-
hal ti joi den päätöspöytäkirjojen raportti ajalta 1.4. -
30.6.2016 on jaettu lautakunnan jäsenille oheis ma te ri aa li-
na

3. Osallistu ja vaikuta -työryhmän 13.6.2016 kokouksen
muis tio

Oheismateriaali: Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjaraportti 1.4. - 30.6.2016
 Osallistu ja vaikuta -työryhmän muistio

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 76 23.08.2016

Vanhusneuvoston esitys katujen lumenaurauksen parantamisesta

1409/10/00/00/2016

KAUPKLTK § 76 Valmistelija: Topiantti Äikäs

Vanhusneuvosto on lähestynyt kaupunkikehittämislautakuntaa asial-
la, joka koskee lumenaurauksen parantamista omakotitalovaltaisilla
alueil la, joilla asuu paljon seniorikansalaisia.

Vanhusneuvosto esittää kirjeessään kau pun ki ke hit tä mis lau ta kun nal-
le, että asukasyhdistyksiä kuulemalla ja kuuntelemalla sekä paikan
pääl lä käyden selvitetään asukkaiden näkökulmia lumenaurauksen
on gel ma koh dis ta ja sen pohjalta rakennetaan aurauksen pal ve lu ta-
so entistä paremmaksi.

Vaikutusten arviointi: Toimet parantavat asumisen tasoa Imatralla.

Oheismateriaali: Van hus neu vos ton kirje 21.6.2016

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Vanhusneuvoston esitys huomioidaan seuraavassa kaupungin ja
tuot ta jan (Imatran YH-Rakennuttaja Oy) rakennuttajasopimuksessa
ja kau pun gin in si nöö ri valvoo, että esitetyt toimet otetaan huomioon
mah dol li suuk sien mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 77 23.08.2016

Kiinteistön 153-38-22-1 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen

1449/10/00/00/2016

KAUPKLTK § 77 Valmistelija: Kanervo Pertti

Kiinteistö Oy Kohonkankaan Villat pyytää kirjeellään 9.6.2016 kau-
pun kia jatkamaan kiinteistön 153-38-22-1 rakentamisvelvoitteen
mää rä ai kaa kahdella vuodella. Jatkoajan tarvetta yhtiö perustelee
huo nol la taloustilanteella, sillä tontille suunnitellut loma-asunnot ei-
vät ole menneet kaupaksi.

Kaupunki myi kyseisen kiinteistön perustettavalle yhtiölle 17.9.2012
al le kir joi te tul la kauppakirjalla. Kauppakirjan mukaan rakentaminen
oli aloitettava 1.5.2013 mennessä ja saatettava loppuun 31.12.2016
men nes sä. Rakentamisvelvoitteen määrä on 75 % tontin ase ma kaa-
van mukaisesta rakennusoikeudesta eli 2952 kem².

Yhtiö sai tontille rakennusluvan 8.2.2013 ja aloitti rakennusluvan
mu kai ses ti rakennustyöt rakentamalla yhden rakennuksen pe rus tuk-
set, joka täytti kauppakirjan ehdon rakennustöiden aloittamisen
mää rä ajas ta. Yhtiö osti 17.9.2012 kaupungilta Kohonkankaantien
toi sel ta puolelta myös tontin 153-38-25-1, jolle yhtiö on rakentanut
lo ma-asun to ja täyttäen tontin rakentamiselle kauppakirjassa ase te-
tun rakentamisvelvoitteen. Yhtiön tarkoituksena oli rakentaa mo lem-
mat tontit, mutta yleinen talouden tilanteen ja valuuttakurssien muu-
tos ovat pitkittäneet rakentamisaikoja. Yhtiö on mukauttanut toi min-
taan sa nykyiseen talouden tilanteeseen panostamalla rakennettujen
lo ma-asun to jen myynnin lisäksi myös niiden vuokraustoimintaan.

Yhtiö on tähän astisella toiminnallaan osoittanut olevansa kykenevä
to teut ta maan aloittamansa hankkeen loppuun heti, kun se on olo-
suh tei den puolesta vain mahdollista. Kauppakirjan ehtojen mukaan
kau pun ki voi periä rakentamisvelvollisuuden laiminlyömisen joh dos-
ta sopimussakkoa. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse os ta-
jan puolelta tahallisesta toiminnasta, vaan rakentaminen on hiipunut
os ta jas ta riippumattomista syistä. Sopimussakon periminen  ei myös
no peu ta tontin rakentumista, vaan sen vaikutus on päinvastainen.
Kau pun gil la on myös alueella muita tontteja tarjota rakentajille, mi-
kä li niitä kysytään. Edellä kerrotun perusteella rakentamisvelvoitteen
mää rä ajan jatkamiselle kahdella vuodella on perusteet.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan ratkaisuvalta asiassa kuuluu kau-
pun ki ke hit tä mis lau ta kun nal le.    

Vaikutusten arviointi: Määräajan jatkaminen antaa mahdollisuuden rakentamishankkeen
lop puun viemiseen suunnitellulla tavalla. Päätöksellä ei ole vai ku tus-
ta kuntalaisiin eikä luontoympäristöön.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 77 23.08.2016

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää jatkaa 17.9.2012 kiinteistöstä
153-38-22-1 allekirjoitetussa kauppakirjassa mainittua ra ken ta mis-
vel voit teen määräaikaa 31.12.2018 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 78 23.08.2016

Kiinteistön 153-80-14-9 ja siihen rajoittuvien määräalojen vuok ra so pi muk-
sen tarkistaminen

522/10/00/02/2015

KAUPKLTK § 78 Valmistelija: Kanervo Pertti

Szepaniak Oy pyytää kaupunkia tarkistamaan sille Kurkvuoresta
vuok ra tun maa-alueen vuokrasopimusta rakentamisen määräajan
osal ta.

Kaupunki vuokrasi teknisen lautakunnan päätöksellä 16.6.2015 § 54
Sze paniak Oy:lle otsikossa mainitun kiinteistön ja siihen rajoittuvia
mää rä alo ja hakeaseman rakentamista varten. Vuokrasopimus on al-
le kir joi tet tu 11.12.2015. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan ha ke-
ase man tuli olla valmis 30.6.2016. Rakennuslupahakemus on jätetty
ra ken nus val von taan, mutta rakennuslupaa ei ole vielä myönnetty.

Yhtiöltä saadun selvityksen mukaan rakentamista ovat vii väs tyt tä-
neet hankkeen suunnitteluun ja rakennuksen toimittajan vaih tu mi-
seen liittyneet ongelmat sekä rakentamisen viivästymisestä joh tu-
neet jatkoneuvottelut eri toimeksiantajien kanssa. Yhtiö esittää uu-
dek si määräajaksi 30.6.2017.

Rakentamisen viivästymisestä johtuen yhtiö on joutunut va ras toi-
maan alkuperäiseen rakentamisaikatauluun perustuvien so pi muk-
sien mukaisen puun vuokra-alueelle. Rakentamisen määräajan jat-
ka mi sel le 30.6.2017 saakka ei ole kaupungin puolelta estettä.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan ratkaisuvalta asiassa kuuluu kau-
pun ki ke hit tä mis lau ta kun nal le.

Vaikutusten arviointi: Rakentamisen määräajan jatkamisella ei ole vaikutusta kuntalaisiin
ei kä luontoympäristöön. Määräajan jatkaminen mahdollistaa mer kit-
tä vän investoinnin toteuttamisen.

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää, että kaupunki tarkistaa kiin-
teis tös tä 153-80-14-9 ja siihen rajoittuvista määräaloista 11.12.2015
Sze paniak Oy:n kanssa allekirjoitettua vuokrasopimusta niin, että ra-
ken ta mi sen määräaika päättyy 30.6.2017.

Kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti ja kiinteistöpäällikkö ku-
kin yksin valtuutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen tarkistus.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 79 23.08.2016

Poikkeamishakemus 840, Niiranen

250/10/02/03/2016

KAUPKLTK § 79 Valmistelija: Olli Ruokonen

Poikkeamishanke:

Ossi Niiranen hakee lupaa poiketa asemakaavan rakennusoikeuden
mää räs tä ja annetusta kerrosluvusta. Tarkoituksena on rakentaa
ton til le asuinrakennus ja autotalli/varastorakennus, joiden kerrosalat
ovat noin 245 m² ja 55 m². Kohteena oleva tontti sijaitsee ase ma-
kaa vas sa asuinrakennusten korttelialueella (AO), jolla päärakennus
saa olla pinta-alaltaan enintään 108 m² ja talousrakennus enintään
40 m².

Hankealue sijaitsee Teppanalan kaupunginosassa, korttelissa 30
Jaak ki man ka dun pohjoispuolella. Alue on hakijan omistuksessa.
Ton tin pinta-ala on noin 1128 m². Tontti on tällä hetkellä ra ken ta ma-
ton.

Poikkeamisen laatu:

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1. mom., rakentaminen vastoin
ase ma kaa vaa.

Kaavoitustilanne:

Alueella on voimassa 24.5.1961 vahvistettu asemakaava 137, jossa
alue on merkitty korttelialueeksi asuinrakennuksia ja niille tar peel li-
sia talousrakennuksia varten (AO). Alueella päärakennusten on täy-
tet tä vä PL 4 § D I:ssä ja talousrakennusten PL 4 § D II:ssa sanotut
vä him mät vaatimukset. Pää- ja talousrakennuksia saa kullakin ton til-
la olla vain yksi. Päärakennus, joka saa sisältää enintään kaksi
asun toa saa pinta-alaltaan olla enintään 108 m² ja talousrakennus
enin tään 40 m². Talousrakennukseen saadaan sallitun pinta-alan li-
säk si sijoittaa autotalli omaa käyttöä varten. Korttelin suurin sallittu
ker ros lu ku on yksi.

Kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymässä yleiskaavassa ”Kes-
tä vä Imatra 2020” alue on osa pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Poikkeamisen perustelut ja erityiset syyt:

Hakija perustelee poikkeamistarvetta tontin maastonmuodoilla. Rin-
ne tont ti soveltuu parhaiten 2-tasoisen asuinrakennuksen ra ken ta mi-
seen teknisesti ja silti sijoittelu soveltuu tontille. Tilantarpeiden takia
oli si hankala ratkaista yhteen kerrokseen tarvittavia tiloja. Au to tal-
lin/va ras ton tarve on omakotiasujalle välttämätön.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 79 23.08.2016

Kaavoituksen arviointi hankkeesta:

Luvan hakija on esittänyt rinnetontille rakentamista kahteen tasoon.
Esi tet ty rakentamisratkaisu soveltuu tontille ja eril lis pien ta lo val tai sel-
le asuinalueelle. Tontin maastonmuodot puoltavat esitettyä ra ken ta-
mis ta paa.

Lausunnot ja kuuleminen:

Rakennusvalvonta puoltaa hanketta lausunnollaan 23.6.2016. Huo-
mau tuk se na on kirjattu, että tontin maasto-olosuhteet edellyttävät
kah den kerroksen rakentamista, mikä kasvattaa kerrosalaa.

Imatran kaupunki on kuullut hakijan puolesta tonttinaapureita. Kirjeet
naa pu reil le on lähetetty 29.6.2016. Poikkeamishakemus ja sen ma-
te ri aa lit ovat olleet yleisesti nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa
29.6.–20.7.2016. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Vaikutusten arviointi: Hankkeella on vähäinen vaikutus ympäristöön, suunniteltu
 rakentaminen soveltuu hyvin alueelle. Suunniteltu rakentaminen
 täydentää Teppanalan asuinaluetta.

Liite: Ote poikkeuslupatilannekartasta on esityslistan liitteenä.

Perustelut: Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin mukaan kunta voi
 myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai
 sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä
 koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista
 rajoituksista. Imatran kaupungin hallintosääntöön perustuen (3. luku,
 16 § kohta 4) kaupunkikehittämislautakunta päättää poikkeusten
 myöntämisestä.

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää, että lupa poik kea mis ha ke-
muk sen mukaiselle rakentamiselle myönnetään, koska poik kea mis-
han ke soveltuu ympäristöönsä ja koska hanke voidaan ottaa huo mi-
oon alueen asemakaavaa muutettaessa. Hanke ei vaikeuta korttelin
muun osan käyttöä eikä asemakaavan toteutumista

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta.
Ennen rakennustöiden aloittamista hankkeelle tulee hakea poik kea-
mis pää tös tä vastaava rakennuslupa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 80 23.08.2016

Lausunto Fingrid Oyj:n 400 / 110 kV Lempiälä-Vuoksi ja 2x110kV Vuok-
si-On ne la voimajohtojen rakentamiseen

1411/10/03/2016

KAUPKLTK § 80 Valmistelijat: Huovinen Jaana ja Kanervo Pertti

Fingrid Oyj on pyytänyt 22.6.2016 päivätyssä lausuntopyynnössä
Imat ran kaupungin lausuntoa 400/110 kV Lempiälä-Vuoksi ja 2x110
kV Vuoksi-Onnela voimajohtojen rakentamisesta.

Fingrid Oyj:llä on tarkoitus rakentaa uusi voimajohto Lempiälän ja
Lap peen ran nan Joutsenoon suunniteltavan Vuoksen sähköaseman
kaut ta Imatran Onnelaan. Voimajohdot tarvitaan turvaamaan kan ta-
ver kon käyttövarmuus ja siirtokyky Yllikkälän sähköaseman ja Imat-
ran seudun välillä. Fingrid on toimittanut lausuntopyynnön liitteenä
ai neis ton suunniteltavasta reitistä ja käytettävästä pylvästyypistä, jot-
ka ovat päätöksen liitteinä.

Imatran kaupunki / kaupunkikehitys ja tekniset palvelut toteaa lau-
sun to naan seuraavaa:

Kaupungin alueella rakentaminen kohdentuu välille On ne la-kau pun-
gin raja. Suurimmalla osalla voimajohtolinjaa on voimassa ase ma-
kaa va. Uusi johto on tarkoitus rakentaa kahden jo olemassa olevan
voi ma joh don väliin. Johdoille on voimassa olevassa asemakaavassa
joh to va raus alue, joka on riittävän leveä myös uuden johdon tar pei-
siin, joten hanke ei vaadi asemakaavan muutosta.

Olemassa olevat ja suunniteltu voimajohtolinjat kulkevat Mel to lan-
tien ja Viipurintien välisellä alueella taajama-alueen sisällä Onnelan
kau pun gin osas sa Imatralla. Johtoalue on keskellä kau pun ki ra ken-
net ta ja maisemallisesti merkittävällä alueella lähellä Imatrankosken
kult tuu ri ym pä ris töä, joka on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi
ra ken ne tuk si kulttuuriympäristöksi.

Kolmella voimajohtolinjalla nykyisen kahden sijaan tulee olemaan
mer kit tä vä vaikutus kaupunkikuvaan. Nykyiset pylväsmallit istuvat
huo nos ti rakennettuun maisemaan ja kaupunkikuvaan. Uusia pyl väi-
tä alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon pylväiden so vel tu-
vuus rakennettuun ympäristöön. Taajama-alueilla ja maisemallisesti
her kis sä kohteissa on mahdollista käyttää ns. maisemapylväitä, joi-
den harkitulla käytöllä voidaan tässä tapauksessa parantaa voi ma-
joh to lin jois ta aiheutuvaa vaikutusta kaupunkikuvaan ja sitä kautta
pa ran taa myös asumisviihtyvyyttä.

Imatran kaupunki esittää, että edellä lausutun perusteella Fingrid
Oyj tekee kaupungille esityksen tarkoitukseen sopivista mai se ma pyl-
väs mal leis ta ja niille harkituista paikoista.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 80 23.08.2016

Ratkaisuvalta asiassa kuuluu hallintosäännön perusteella kau pun-
gin hal li tuk sel le.

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta esittää edelleen kau pun gin hal li tuk sel-
le päätöksen johdanto-osassa kerrotun lausunnon antamiseksi Fing-
rid Oyj:lle suunnitellusta voimajohtolinjahankkeesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 81 23.08.2016

Kaupunkikehittämislautakunnan talouden toteutuma heinäkuu 2016

KAUPKLTK § 81 Valmistelija: Sirkku Hätönen

Heinäkuun käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali Heinäkuun toteutuma

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta merkitsee talouden toteutuman tie-
dok seen ja antaa mahdolliset toimenpideohjeet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 82 23.08.2016

Saapuneet kirjeet

KAUPKLTK § 82
1. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11/0151/4

Kunnallisasiaa koskeva valitus, vahingonkorvausvaatimus

2. Fingrid Oyj:n tiedote voimajohtotutkimuksista

3. Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.5.2016

4. Vammaisneuvoston pöytäkirja 5.4.2016

Oheismateriaali: Kunnallisasiaa koskeva valitus, vahingonkorvausvaatimus
 Fingrid Oyj:n tiedote voimajohtotutkimuksista
 Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.5.2016
 Vammaisneuvoston pöytäkirja 5.4.2016

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

73 - 75, 80 -  82

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

76 - 78

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-ai ka

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 165

Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: 79   Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuo mio is tuin mak su la ki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu tok-
sen ha ki jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä ei-
kä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil le-
pani ja ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöy tä kir jaan


