
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Rakennusvalvontajaosto 
 
Aika 31.8.2021 klo 16.30 – 18.39 
Paikka Kaupungintalo, kokoustila Imatrankoski 
 
 
Päätetyt asiat 
 
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Pöytäkirjantarkastajan valinta  
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Heli Mattila. 
 

3. Rakennusvalvontajaoston pöytäkirjanpitäjän ja kokousasioiden 
valmistelijoiden määrääminen 
Rakennusvalvontajaosto päätti, että rakennusvalvontajaoston pöytäkirjanpitäjäksi 
määrätään rakennusvalvontapäällikkö Matti Pöljö ja hänen estyneenä ollessa hänen 
sijaisensa. 
Rakennusvalvontajaosto päätti, että rakennusvalvontajaoston kokousasioiden 
valmistelijoiksi nimetään rakennusvalvontapäällikkö, tarkastusinsinööri, 
tarkastusrakennusmestari ja lvi-tarkastaja. 
 

4. Läsnäolo rakennusvalvontajaoston kokouksissa 
Rakennusvalvontajaosto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa 
seuraaville viranhaltijoille: 
-tarkastusinsinööri 
-tarkastusrakennusmestari 
-lvi-tarkastaja 
-kaupungininsinööri 
-kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja 
 
Tarvittaessa muiden henkilöiden osallistumisesta päätetään erikseen kokouksessa. 
 

5. Rakennusvalvontajaoston pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo 
sekä jaoston alaisen henkilökunnan viranhaltijapäätösten nähtävilläolo 
Rakennusvalvontajaosto päätti, että rakennusvalvontajaoston pöytäkirjan tarkastaa 
yksi erikseen kokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja. 
 
Ellei jonkin asian osalta erikseen muuta päätetä, pöytäkirja pyritään tarkastamaan 
mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kokousta seuraavana tiistaina. Pöytäkirjan 
sähköiseen tarkastamiseen siirrytään heti kun se on teknisesti mahdollista. 
 
Rakennusvalvontajaoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 



 
 
 
     

 

kuntalain 140 §:ssä säädetyn nähtävillä pidon lisäksi Imatran kaupungin 
asiakaspalvelupisteessä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon keskiviikkona 
klo 9.00–15.00. Jos nähtävilläolopäivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, 
nähtävilläolo tapahtuu seuraavana työpäivänä. 
 
Lupapäätösten julkipanolista asetetaan nähtäville päätöstä seuraavan viikon 
maanantaina Imatran kaupungin nettisivulle kohtaan ”Palvelut-Asuminen ja 
rakentaminen-Rakennusvalvonta-Myönnetyt luvat”. Tämän lisäksi julkipanolista on 
nähtävillä Imatran kaupungin ilmoitustaululla. Päätökset annetaan päätöstä 
seuraavana tiistaina. 
 
Lisäksi rakennusvalvontajaosto päättää, että rakennusvalvontajaoston alaisen 
henkilökunnan tekemät viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 
140 §:ssä säädetyn nähtävillä olon mukaisesti yleisessä tietoverkossa. 
Viranhaltijapäätösten julkaisupäivä on pääasiallisesti tiistai. 
 
Erityislakien nojalla tehdyt viranhaltijapäätökset tiedotetaan jaostolle päätöstä 
seuraavassa kokouksessa. 

  
6 Rakennusvalvontajaoston talouden toteutuma 01 – 07/2021 

Merkittiin tiedoksi. 
 

7 Rakennusvalvontajaoston talousarvioesitys 2022 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä rakennusvalvontajaoston / 
rakennusvalvonnan vuoden 2022 talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen 
hyväksyttäväksi. 
 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä talousarvioesityksen perustana olevan 
vuoden 2022 maksut ja myyntitulot-ohjelman mukaiset taksat. 
 
Rakennusvalvontajaosto päätti oikeuttaa viranhaltijan tekemään esitykseen 
tarvittavat tekniset oikaisut. 
 
 

8 Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset 
Merkittiin tiedoksi. 
 

  
9 Tiedoksiannot rakennusvalvontalautakunnalle 

Merkittiin tiedoksi. 
 

10 Rakennusvalvontajaoston uuden valtuustokauden kokousaikataulu v. 
2021 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä uuden valtuustokauden loppuvuoden 2021 
kokousaikataulun esityksen mukaisesti. 

 
 



 
 
 
     

 

 
 
 
Lisätietoja rakennusvalvontajaoston päätöksistä antaa jaoston puheenjohtaja: 
  
Puheenjohtaja Petri Mutikainen, puh. 050 464 8415 
 
 
Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija tai sihteeri. 
 
Yhteystiedot:  
Rakennusvalvontapäällikkö Matti Pöljö, puh. 020 617 4395 


