
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Rakennusvalvontajaosto 
 
Aika 8.11.2022 klo 16.30 – 17.15 
Paikka Kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski 
 
Päätetyt asiat 
 
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Pöytäkirjantarkastajan valinta  
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Reijo Kettunen. 
 

3. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0052-KMK  
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0052-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 30.10.2024 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 
 

4. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0016-KMK 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0016-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 30.9.2023 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 
 

5. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0018-KMK 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0018-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 30.9.2023 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 
 

6. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0034-KMK 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0034-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 31.8.2023 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 



 
 
 
     

 

7. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0053-KMK 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0053-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 30.9.2023 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 
 

8. Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 22-0060-KMK 
Rakennusvalvontajaosto päätti hyväksyä päätökseen liitettävän esityksen 
jatkotoimenpiteeksi kunnostuskehotukselle 22-0060-KMK ja hyväksyi esitetyn 
jatkoajan 30.9.2023 saakka. 
Mikäli kiinteistön omistus vaihtuu, on omistajanvaihdostilanteessa omistajan 
ilmoitettava kiinteistöä koskevasta hallintopakkotoimenpiteestä uudelle omistajalle 
sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot. 
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Merkittiin tiedoksi. 
 

10. Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset 
Merkittiin tiedoksi. 
 

11. Tiedoksiannot rakennusvalvontajaostolle 
Merkittiin tiedoksi. 
 

  
  
  
  

 
Lisätietoja rakennusvalvontajaoston päätöksistä antaa jaoston puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja: 
  
Puheenjohtaja Petri Mutikainen, puh. 050 464 8415 
Varapuheenjohtaja Reijo Kettunen, puh. 050 307 6941 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija tai sihteeri. 
 
Rakennusvalvontapäällikkö Matti Pöljö, puh. 020 617 4395  


