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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 29 15.03.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 29

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 30 15.03.2016

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

YMPLA § 30

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Rauni Aineslahti.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 31 15.03.2016

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Oyj:n säh kö-
kaa pe lin asentamisesta Saimaan Kutveleen salmeen, Ruokolahti

1150/11/01/00/2016

YMPLA § 31 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Ruo ko lah den kunnan ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai sen lausuntoa TeliaSonera Oyj:n lu pa ha ke-
muk ses ta kaapelin asen ta mi sek si Kutveleen salmeen Saimaan ve-
sis tös sä (ESA VI/630/2016). Lausunto on annettava 6.4.2016 men-
nes sä. Asiasta kuu lu te taan Ruokolahden kunnan ja alue hal lin to vi-
ras ton il moi tus tau luil la 7.3 -6.4.2016 sekä kunnan internetsivuilla.
Asia kir jat ovat nähtävillä Ruokolahden kunnanvirastossa, Virastotie
se kä internetissä sivustolla www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemuksen mukaan Sähkökaapeli kulkisi Kutveleessa Kyläniemen
los sin rei tin itäpuolella Ruokolahden ja Taipalsaaren rajalla. Paikan
vie res sä sijaitsee Kutveleen avokanava, joka on ympäristöineen on
luo ki tel tu muinaismuistoksi. Sen historia liittyy Turun rauhaan (v.
1743), jonka jälkeen venäläisiltä katkesi vesiyhteys Lappeenrannan
ja Savonlinnan väliltä. Tämän vuoksi sotamarsalkka Suvorov ra ken-
nut ti 1790-luvulla Saimaalle neljä alun perin sotilaallista kanavaa,
jois ta Kutveleen kanava on yksi. Lähellä on myös pronssikautinen
asuin paik ka. Toimenpidealue liittyy arvokkaaseen harjualueeseen ja
val ta kun nal li ses ti merkittävään maisema-alueeseen.

Salmessa kulkee 2,4 m:n yleinen vesiväylä.Ve sis tö ali tuksen pituus
oli si n. 500 m ja syvimmillään kaapeli kulkisi salmen pohjalla n. 9
met rin syvyydessä.  Kaa pe li asennetaan jo olemassa olevien kaa pe-
lien kanssa samaan kohtaan. Rannoilla kaapeli asennetaan suo ja-
put keen, joka upotetaan rantakarikkoon 2 metrin syvyyteen saakka.
Kaa pe li on kaksoisameerattu merikaapeli, joten erillisiä lisäpainoja ei
tar vi ta. Vesistöalueen omistaja Ruokolahden puolella on Jun nik ka-
lan osakaskunta.

Oheismateriaali: Otteita hakemusasiakirjoitsta

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta Ruokolahden ym pä ris tön suo je-
lu vi ran omai se na lausuu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Te-
liaSonera Oyj:n vesistökaapelin asen ta mi ses ta  Saimaalle Kutveleen
sal meen seuraavaa:

Vesistöön upotettu sähkökaapeli ei saa aiheuttaa haittaa eikä vaa-
raa vesistöalueen käyttäjille. Rakentaminen on tehtävä mah dol li sim-
man haitattomasti ottaen huomioon myös, että viereinen Kutveleen
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 31 15.03.2016

avo ka na va ja sen ympäristö on luokiteltu muinaisjäännökseksi ja si-
jait see valtakunnallisesti arvokkaalla harjualueella.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 32 15.03.2016

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Metsä Board Oyj:n ym pä ris-
tö lu pa ha ke muk ses ta biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän
jät teen sijoittamiseksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, Rautjärvi

1131/11/01/00/2016

YMPLA § 32 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rautjärven kunnan ym pä-
ris tön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Metsä Board
Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (dnro ESAVI/9386/2015), joka
kos kee biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen
si joit ta mis ta tavanomaisen jätteen Konkanmäen kaatopaikalle sekä
toi min nan aloittamista muutoksenhausta huolimatta.

Konkanmäen kaatopaikka on Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan
teol li suus kaa to paik ka, jonne sijoitetaan tehtaalla syntyviä jätteitä.
Kaa to pai kal la on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä
ym pä ris tö lu pa, A 2033, 15.12.2008.

 Metsä Board Oyj hakee kaatopaikoista annetun valtioneuvoston
ase tuk sen (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta siihen, että bio ha-
joa vaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamista
kos ke vaa rajoitusta ei sovellettaisi jätteille, jotka eivät omi nai suuk-
sien sa vuoksi sovellu käsiteltäväksi muulla tavoin kuin sijoittamalla
kaa to pai kal le. Poikkeusta haetaan ajanjaksolle 1.1.2016 - 1.1.2018
seu raa vil le jätteille: mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitu- ja
täy te ai ne pi toi set rejektit, rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät
se ka lai set jätteet sekä koneiden ja laitteiden huoltotoimenpiteissä
syn ty vät jätteet. Kyseisten  jätteiden hyödyntämis- ja kä sit te ly mah-
dol li suuk sia on selvitetty yhdessä jätehuoltoyritysten kanssa, mutta
niil le ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla materiaalikierrätystä,
erot te lua tai purkamista, uudelleenkäyttöä tai energiahyötykäyttöä.
Näin ollen tehdas ei pysty itse hyödyntämään tai toimittamaan ky sei-
siä jätteitä edelleen käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi.

 Poikkeusluvan mukainen toiminta ei aiheuttaisi muutosta kaa to pai-
kan käyttöön tai jätteiden sijoituspaikkoihin, koska toiminta kaa to pai-
kal la ei olennaisesti muuttuisi poikkeusluvan vuoksi.

 Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Rautjärven kunnantalolla, in ter-
net-si vuil la osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu ja kokouksessa.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö ja kuulutus
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 32 15.03.2016

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Rautjärven kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena
toi mi va Imatran seudun ympäristölautakunta esittää lausuntonaan
Ete lä-Suo men aluehallintovirastolle Metsä Board Oyj:n ym pä ris tö lu-
pa ha ke muk ses ta, dnro ESAVI/9386/2015, seuraavaa: Ha ke muk ses-
sa esitettyjen jätejakeiden sijoittaminen Konkanmäen teol li suus kaa-
to pai kal le on perusteltua siihen saakka, kunnes niille on olemassa
kus tan nuk sil taan riittävän kohtuullinen muu hyödyntämistapa. Lau ta-
kun ta pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja jatkaa kaikkien toi-
min nas taan syntyvien jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien sel vit-
tä mis tä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 33 15.03.2016

Lausunto Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta ym pä ris tö lu-
van lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi vesistöstä sekä
ve den ot to ra ken tei den pysyttämiseksi vesistössä, Imatra

1082/11/01/01/2016

YMPLA § 33 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 24.3.2016 mennessä Imat-
ran seudun ympäristöviranomaisen, Imatran kaupungin ja Ruo ko lah-
den kunnan ympäristönsuojelu- sekä  ter vey den suo je lu vi ran omai se-
na, lausuntoa Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden hakemuksesta
ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ottamiseksi
ve sis tös tä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi vesistössä
(Dnro ESAVI/10708/2015). Lausunto pyydetään ensisijaisesti toi mit-
ta maan sähköistä muistutuslomaketta käyttäen osoitteessa
www.avi.fi/muistutus.

Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat, hakee voimassa olevan ym pä ris tö-
lu van ISY-2004-Y-170 lupamääräysten tarkistamista Kaak kois-Suo-
men ELY-keskuksen lupaehtojen tarkistamistarpeesta tekemän pää-
tök sen mukaisesti. Tarve perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014)
80 §:ään.

Imatran tehtaat on yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuus- in-
teg raa teis ta. Tehtaan päätuotteet ovat korkealuokkaiset ku lut ta ja-
pak kaus kar ton git ja -paperit. Tuotteiden valmistamiseen tarvittava
mas sa valmistetaan kolmella kuitulinjalla ja ke mi ter mo hier re lai tok-
sel la. Imatran tehtaat koostuvat Kaukopään ja Tainionkosken teh-
tais ta, jotka molemmat sijaitsevat Imatralla Saimaan rannalla kol men
ki lo met rin päässä toisistaan.

Tehtaat käyttävät puuraaka-ainetta vuosittain noin 5 miljoonaa m3.
Tärkeimmät tehtaan käyttämät kemikaalit ovat natriumhydroksidi,
rik ki hap po ja natriumkloraatti. Tehtaan käyttämistä polttoaineista yli
87 % on bioperäisiä ja loput maakaasua. Varapolttoaineena on ras-
kas polttoöljy, mikäli maakaasun saanti on rajoitettu.

Tehtaan käyttämä raakavesi otetaan Kaljaniemen selältä. Kuorimon
pump paa mo ottaa veden kuorimon edustalta. Tainionkosken teh-
taan vesi otetaan Patalahdesta, Vuoksen suun länsipuolelta. Teh-
das hakee otettavan veden määrän korotusta 465000 kuutiometristä
495000 kuutiometriin vuorokaudessa.

Lupaehtojen tarkistamiseksi tehty esitys perustuu massa- ja pa pe ri-
teol li suu den parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeviin päätelmiin
vuo del ta 2014 (BAT-päätelmät). Päästöraja-arvojen muutokset tu li si-
vat voimaan vuoden 2019 alusta.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 33 15.03.2016

Hakijan esittämien uusien päästörajojen vertailua vanhan, voi mas-
sa ole van luvan lupaehtoihin on esitetty oheismateriaalina.

Hakija on liittänyt hakemukseen tehtaan tarkkailusuunnitelman. Ha-
ki ja esittää hyvien yhteistarkkailukäytäntöjen jatkamista Eteläisen
Sai maan ja Vuoksen vedenlaadun, ilmanlaadun sekä ka las to tark kai-
lun osalta.

Melun, jätteiden ja niiden hyödyntämisen sekä häiriötilanteiden osal-
ta hakija ei esitä merkittäviä muutoksia lupamääräyksiin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Imatran kaupungin asia kas pal ve-
lus sa, Ruokolahden kunnan talolla ja kokouksessa.

Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa internetissä
osoit tees sa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, jonne pääsee alla olevasta
lin kis tä

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1260129

Ympäristölupahakemus löytyy hakemuksen osasta 5 nimellä Ym-
pä ris tö lu pa ha ke mus Stora Enso Imatra 2015. (Pdf-asiakirja aukeaa,
kun ensi lataa, sitten klikkaa tallenna ja sen jälkeen avaa)

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö
 Kuulutus

Hakijan esittämien uusien päästörajojen vertailua voimassa olevan
ym pä ris tö lu van lupaehtoihin

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta, joka toimii Imatran kaupungin
ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojelu- sekä  ter vey den suo je lu-
vi ran omai se na, lausuu Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden ha ke-
muk ses ta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi, veden ot-
ta mi sek si vesistöstä sekä vedenottorakenteiden pysyttämiseksi ve-
sis tös sä (Dnro ESAVI/10708/2015) seuraavaa:

 Lautakunta pitää tärkeänä, että tehtaan vaikutusten arvioinnissa jat-
ke taan yhteistarkkailua Eteläisen Saimaan ja Vuoksen vedenlaadun,
il man laa dun sekä kalaston osalta kuten hakija on esittänytkin. Tark-
kai lun jatkaminen antaa mahdollisuuden uuden tiedon vertailun
men nee seen ja näin edesauttaa vaikutuksien arvioinnissa. Vai ku tus-
ten tarkkailuun tulee sisällyttää kalojen vierasaineselvityksiä.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1260129
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 33 15.03.2016

 Häiriötilanteiden hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ta voit-
tee na tulee olla häiriötilanteiden  ja niiden aikaisien päästöjen  vä-
hen tä mi nen. Häiriöiden aiheuttamat hajuhaitat ympäristössä ai heut-
ta vat erityisesti viihtyvyyshaittaa lähialueen asukkaille. Huomiota tu-
lee kiinnittää myös poikkeuksellisiin vesistöön kohdistuviin jä te ve si-
pääs töi hin ja niiden vähentämiseen.

 Lautakunta pitää tärkeänä, että jätteiden hyödyntämistä  edistetään
en ti ses tään. Jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle esi-
mer kik si roskaantumisena eikä jätteen kuljetukset saa aiheuttaa pö-
ly hait taa ympäristöön.

 Mikäli toimintaan suunnitellaan muutoksia, ei melun määrä ym pä ris-
töön saa lisääntyä.

 Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole muuta huo mau tet ta-
vaa hakemuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 34 15.03.2016

Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2015

995/11/02/02/2016

YMPLA § 34 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun
val tion neu vos ton asetuksen (665/2006) mukaan kunnan tulee laatia
ym pä ris tö ter vey den huol lon säännöllistä valvontaa varten val ta kun-
nal li set valvontaohjelmat huomioonottava valvontasuunnitelma, sekä
suun ni tel ma vuo den jälkeen tehdä valvontasuunnitelman to teu tu mi-
sen arviointi. Edellisen vuoden suunnitelman toteutumisen arviointi
tu lee hyväksyä kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisessa
maa lis kuun loppuun mennessä.

Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollolle tehtiin
uu del le valvontaohjelmakaudelle 2015-2019 valvontasuunnitelma .
Se sisälti Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien
elin tar vi ke val von nan, terveydensuojelun ja  kuluttajaturvallisuuden
val von ta suun ni tel mat sekä tupakkalain mukaisen valvonnan val von-
ta suun ni tel mat. Suunnitelma sisälti myös suunnitelman  eläin lää kä ri-
pal ve lui den ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin järjestämisen val-
von nas ta.  Valvontasuunnitelma  oli laadittu keskusviraston oh jel-
mien ohjaamana, pääosin kohdekohtaisesti riskejä arvioiden.

Valvontasuunnitelman toteutumista on lainsäädännön mukaan seu-
rat ta va vuosittain vertaamalla toteutunutta valvontaa suunnitelmaan
ja arvioimalla valvonnan tehokkuutta ja kattavuutta sekä voi ma va ro-
jen riittävyyttä ja kohdentamista eri ympäristöterveydenhuollon la-
kien mukaiseen työhön.

Arvioinnissa on käsitelty mm. tarkastusten ja näytteiden määrää val-
von ta koh de tyy peit täin, henkilöstövoimavarojen riittävyyttä suhteessa
tar pee seen ja suunniteltuun sekä resurssien jakautumista eri val von-
ta sek to rien kesken. Arvioinnissa on myös kiinnitetty huomiota val-
von nan kattavuuteen sekä valvonnan tasapuolisuuteen eri so pi mus-
kun nis sa. Lisäksi on arvioitu miten henkilöresursseja on käytetty en-
nal ta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja paljonko muihin tehtäviin.
Val von nas ta saatujen tulojen määrää ja kohdentumista on selvitetty,
se kä valtakunnallisten ja omien paikallisten painopistealueiden val-
von nan toteutumista.

Ohjelmakauden 2015-2019 pääosin riskiperusteisesti laadittua ym-
pä ris tö ter vey den huol lon valvontasuunnitelmaa on toteutettu vuoden
2015 osalta 93%. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia on ollut
kai kis ta tarkastuksista n. 17 %.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 34 15.03.2016

Imatran seudun ympäristöviranomaisen eläinlääkintähuollon suun ni-
tel man 2015-2019 toteuma vuodelle 2015 on laadittu osaksi ym pä-
ris tö ter vey den huol lon valvontasuunnitelman toteuman arviointia.

Eläin lää kin tä huol lon toteumassa vuodelle 2015 merkittävimpänä
asia na on resurssien siirto julkiselta puolelta yksityiselle sektorille.

Oheismateriaali: Imatran seudun ympäristöviranomaisen (Imatra, Ruokolahti,
 Rautjärvi, Parikkala) ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman arviointi vuodelta 2015 

 Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy oheismateriaalina
ole van asiakirjan Imatran seudun ympäristöviranomaisen ym pä ris tö-
ter vey den huol lon valvontasuunnitelman 2015-2019 toteuman ar-
vioin nik si vuodelta 2015.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 35 15.03.2016

Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen hel mi-
kuu 2016

1070/02/02/02/2016

YMPLA § 35 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Käyttösuunnitelman helmikuun lopun toimintakatteen vertailu to teu-
tu nee seen toimintakatteeseen 9.3.2016

  Käyttösuunnitelma €   Toteuma €  Toteuma %
Toimintatulot 128 000 118 000 92 %
Toimintamenot 292 000 261 000 89 %
Toimitakate 164 000 142 000 87 %

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee toteuman ja tekee
tar vit ta vat johtopäätökset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 36 15.03.2016

Tiedoksiannot

1128/11/03/03/2016, 1188/11/03/07/2016, 1104/11/03/07/2016, 1167/11/03/07/2016,
1168/11/03/07/2016

YMPLA § 36
Ympäristölupiin liittyvät raportit:

1. Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamon vel voi te tark-
kai lu jen neljännesvuosiyhteenveto loka-joulukuu 2015 sekä
vuo si yh teen ve to 2015, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus
Oy

2. Ruokolahden Vaittilan suljetun kaatopaikan ve sien tark kai-
lun yhteenveto vuosilta 2012–2015 sekä kaatopaikan ala-
puo li sen Saimaan näytepisteen pitkäaikaistarkastelu vuo sil-
ta 1999–2015

3. Saimaan karting ry:n Imatran Saarlammin karting-radan
vuo si ra port ti 2015

4. Gasum Oy:n Imatran maakaasun kompressoriaseman vuo-
si ra port ti 2015

5. Lemminkäinen Infra Oy:n Saarlammen murskauslaitoksen
vuo si ra port ti 2015

6. Volpino Oy:n vuosiraportti 2015 ja haltijanvaihdosilmoitus
(saa pu nut 16.12.2015)

7. Koneurakointi Seppo Luukkosen, Imatra, vuosiraportti 2015

Muut tiedoksiannot:

1. Pohjaveden tarkkailu, Entinen öljyvarastoalue (Suomen Pe-
troo li), Vuorikivenkatu 12, Imatra

2. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Parikkala,
ti la tun nus 580053128

3. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Rautjärvi,
ti la tun nus 689040207

4. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Rautjärvi,
ti la tun nus 689040813

5. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Ruo ko-
lah ti, ti la tun nus 700023435
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 36 15.03.2016

Annetut lausunnot:

Ympäristönsuojelu

1. Rautjärven kunnan lausuntopyyntö kunnan hu le ve si vie mä-
röin ti alu ees ta 23.2.2016 sekä ympäristöpäällikkö An na-Mai-
ja Wikströmin lausunto asiasta 7.3.2016 (oheismateriaali)
1128/11.03.03/24.2.2016

 Terveydensuojelu

1. Lausunto 14.3.2016 Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n
ympäristölupahakemuksesta (2/2016), koskien teräskuonan
käyt töä katurakenteissa, Imatra

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Anna-Maija Wikströmin lausunto 7.3.2016

Ympäristöjohtajan 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:

29 - 36

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

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

lautakunta / hallitus

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
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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:    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


