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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLA § 96
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajan valinta
YMPLA § 97
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Aleksi Tikkanen.
___________________
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Maa-aineslupa V-P Toiviainen Oy, Ruokolahti, Terävälä, Multamäki
2196/10/03/00/2017
YMPLA § 98

Valmistelija: vs.ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen
V-P Toiviainen Oy on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 17.7.2017 kirjatun maa-aineslupahakemuksen. Lupahakemus
koskee vanhaa maa-ainestenottoaluetta, jossa on ollut maa-ainestenottoa 1970-1980-luvuilla. Ottamisalue sijaitsee Ruokolahden kunnan Terävälän kylässä, tilalla Multamäki (700-478-2-95).
Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain
(555/1981) 3 §:n mukaiset myöntämisen edellytykset, kun ottamistoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet:

Maa-aineslupapäätös, V-P Toiviainen Oy
Sijaintikartta, maa-ainestenottamisalue, tila Multamäki
(700-478-2-95)

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maaainesten ottamiseen V-P Toiviainen Oy:lle, Ruokolahden Terävälän
kylässä, tilalla Multamäki sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle
liitteenä esitetyn päätöksen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Maa-aineslupa Jarmo Poth, Ruokolahti, Mietinkylä, Salmela
2198/10/03/00/2017

YMPLA § 99

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen
Jarmo Poth on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle
7.6.2017 kirjatun maa-aineslupahakemuksen. Ottamisalue sijaitsee
Ruokolahden kunnan Mietinkylässä, tilalla Salmela (700–494–2–88).
Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain
(555/1981) 3 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun
ottotoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen
mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan
myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet:

Maa-aineslupapäätös, Jarmo Poth
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Salmela (700–494–2–88)

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maaainesten ottamiseen Jarmo Pothille, Ruokolahden Mietinkylässä,
tilalla Salmela sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle liitteenä
esitetyn päätöksen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Maa-aineslupapäätöksen kumoaminen Joni Kuopio, Ruokolahti, Lassila,
Juhola
1989/10/03/00/2017
YMPLA § 100

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen
Imatran seudun ympäristölautakunta on myöntänyt 29.5.2017 Joni
Kuopiolle maa-ainesluvan. Maa-aineskohde sijaitsee Ruokolahden
Lassilan kylässä, tilalla Juhola (700-444-5-53). Lupa on annettu 10
vuodeksi.
Joni Kuopio on toimittanut lupaviranomaiselle 19.6.2017 lisätietoja
maa-ainesten alimmasta kaivutasosta. Saatujen tietojen mukaan
alin kaivutaso on +85 metriä. Päätös on kuitenkin perustunut hakijan
esittämässä ottamissuunnitelmassa mainittuun +95 metrin alimpaan
kaivutasoon.
Päätöksen kumoamisesta on kuultu asianosaista.

Oheismateriaali:

Joni Kuopion oikaisukirje kaivutasoista 19.6.2017
Maa-aineslupa 29.5.2017 § 48

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunnan tekemä maa-aineslupapäätös (29.5.2017 § 48) kumotaan hallintolain (434/2003) 50 §:n
perusteella, koska päätös on perustunut oleellisesti virheelliseen
asiatietoon.
Lupahakemus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn sen jälkeen, kun
luvanhakija on täydentänyt hakemustaan oikeat korkotiedot sisältävällä ottamissuunnitelmalla.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Lausunto ehdotuksesta Rautjärven kunnan uudeksi
rakennusjärjestykseksi
2390/11/03/2017
YMPLA § 101

Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen
Rautjärven kunnanhallitus pyytää Imatran seudun ympäristöviranomaiselta lausuntoa ehdotuksesta kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi 17.11.2017 mennessä. Lausunnon antamiselle on
saatu lisäaikaa 24.11.2017 asti.
Nykyinen rakennusjärjestys on vuodelta 2002 ja se on suppeampi
kuin nyt lausunnolla oleva uusi rakennusjärjestys. Samanaikaisesti
rakennusjärjestyksen kanssa tulevat voimaan Rautjärven kunnan
ympäristönsuojelumääräykset, johon rakennusjärjestyksestä on siirretty jätevesien käsittelyä koskevat määräykset.
Rakennusjärjestysehdotus sivuaa ympäristöviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristönsuojelua, terveydensuojelua, jätehuoltoa ja
kestävää kehitystä edistäviä asioita erityisesti seuraavissa kohdissa:
1. Rakennusjärjestyksen tavoite on määritelty kohdassa 1.1: "Määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen,
kulttuuri- ja luontoarvojen huomioonottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää
kehitystä. Tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimivat elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista siten, että toteutuksessa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen
ohjausta seutukunnallisesti lähikuntien kanssa."
2. Suunnittelijoilta, toteuttajilta ja rakentamisen valvojilta edellytetään
pätevyyttä ja ammattitaitoa (kohta 1.4) maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) vaatimusten mukaisesti. Rakennuslupien lisäksi rakennelmien ja laitteiden edellyttämät toimenpiteet on edelleenkin jaettu kolmeen eri luokkaan, kuten voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä: toimenpidelupa, ilmoitus tai ei mitään.
3. Suurehkolle laiturille on määritelty koko: pituus yli 15 m, pinta-ala
yli 30 m2, ja tälle edellytetään toimenpidelupaa. Lisäksi vesirajaa
muuttava toimenpide on edelleenkin ilmoituksenvarainen. Tässä on
yhteistyökuvio ympäristötoimen kanssa, joka valvoo vesistöön rakentamista vesilain nojalla (kohta 2.4).
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4. Maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen pohjavesialueilla mainitaan uutena asiana ja se vaatii aina toimenpideluvan (kohta 2.4). Maalämpö- eli energiakaivo tulee rakentaa ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyin edellytyksin (kohta 4.5). Kohdassa 9.1 (pohjavesialueet) on lisätiedoissa maininta, että maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueilla sallitaan niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Alehallintoviraston luvan vaativissa energiakentissä (>10 kaivoa) pyydetään hankkeesta ympäristönsuojelun lausunto.
5. Hyvän rakennustavan määräyksessä (kohta 3.2) on pääpaino
kestävässä kehityksessä: rakenteilla on oltava pitkä käyttöikä ja rakenteiden tulee olla korjattavia ja huollettavia.
6. Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai
muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka
häiritse ympäröivää asutusta (kohta 3.3.1). Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa (kohta 3.3.3).
7. Rakennusta purettaessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen
käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta. Purkamiselle voidaan vaatia
purkamissuunnitelma (kohta 3.3.4).
8. Kohdassa 4.1 määrätään rakennuksen sopeuttamisesta ympäristöönsä. Lisätiedoissa sanotaan, että mahdollisuuksin mukaan tulee
säilyttää rakennuspaikan ja maiseman luonnonmukaisuus sekä
säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä ja erikoisia
luonnonesiintymiä, kuten siirtolohkareita ja kauniita puita tai puuryhmiä.
9. Kohdassa 4.2 määrätään asuin- ja työtilojen lattiatasojen riittävästä korkeudesta ympäröivästä maanpinnasta ja tulvista. Lisätiedoissa
sanotaan: "Rakennuksen rungon riittävä kuivuminen on varmistettava mittauksin ennen rakenteiden pinnoittamista."
10. Kohdassa 4.7 on lisäksi määrätty, että sade- ja sulamisvedet on
johdettava pois rakennuksen vierestä.
11. Kiinteistöjen välisistä pensasaidoista on määrätty, että aidalle tulee olla naapurin suostumus (kohta 4.3).
12. Hulevesistä määrätään mm., että kiinteistö on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liitettävä hulevesiverkostoihin. Verkoston ulkopuolella hulevedet tulee imeyttää rakennuspaikan maaperään tai
avo-ojajärjestelmään. Hulevesien purkupaikka on sijoitettava omalle
rakennuspaikalle vähintään 20 metrin päähän vesistöstä ja siten, ettei se haittaa naapuria (kohta 4.7).
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13. Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiselle ja muuttamiselle
on haettava toimenpidelupa (kohta 4.8). Jätevesien käsittelymenetelmästä tulee liittää hyväksyttävä suunnitelma tarvittaessa myös rakennuslupahakemukseen.
14. Jätehuollosta määrätään (kohta 4.9), että jätehuollon järjestämiseen on oltava riittävät tilat ja otettava huomioon jätteiden lajittelun
ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset.
15. Kohdan 4.10 määräyksen mukaan rakennuksen savupiippu ja ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava siten, että savu- ja poistokaasujen sekä melun leviäminen ei aiheuta haittaa tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai sen asukkaille.
16. Kaavoihin merkityiltä ympäristöltään säilytettäviltä alueilta ei saa
poistaa puustoa ilman maisematyölupaa (kohta 5.2).
17. Asemakaava-alueiden ulkopuolella uuden rakennuspaikan tulee
olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2. Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset sekä asianmukaiset jätevesijärjestelyt tulee ottaa
huomioon (kohta 6.2).
18. Kohdan 6.4 määräyksessä sanotaan mm., että asemakaava-alueen ulkopuolella maantien suoja-alue, jolle ei saa sijoittaa rakennusta tai rakennelmia, tulee olla vähintään 20 m maantien keskilinjasta
mitattuna. Tien etäisyys oleskelualueista vaikuttaa oleellisesti liikenteen aiheuttamaan meluhaittaan.
19. Ranta-alueita koskevia määräyksiä on annettu kohdassa 7.1.
Rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maiseman luonnonmukaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
20. Julkisen ulkotilan valaistuksesta määrätään, että tavoitteena on
tasapainoinen ja häikäisemätön valomaisema (kohta 8.4).
21. Tapahtumien osalta on määrätty mm., että tapahtuma-alue on
siistittävä tapahtuman jälkeen (kohta 8.8).
22. Maanrakennustöistä on määrätty, että maata kaivettaessa on jätettävä riittävä suojakerros pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille. Täyttöjä tehtäessä täyttöainesten on oltava täyttöön soveltuvia, puhtaita kiviperäisiä aineksia.
Suurten piha- ja paikoitusalueiden hulevedet on tärkeillä pohjavesialueilla johdettava vyöhykkeen ulkopuolelle tai ne voidaan imeyttää
maahan sulkuventtiilillä varustetun öljynerotuskaivon kautta.
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Pohjavesialueita koskevan määräyksen yhteydessä on lisätiedoissa
mainittu, että pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut
vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja
varustaa suoja-altailla (kohta 9.1).
23. Radonista määrätään, että rakennettaessa on varmistuttava, ettei maaperän tai täyttösoran radon pääse huonetiloihin (kohta 9.2).
24. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on tarvittaessa selvitettävä maaperän mahdollinen pilaantuneisuus. Tehty selvitys tulee liittää rakennuslupa-asiakirjoihin (kohta 9.3).
25. Alle 50 m korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa muualle,
paitsi alueille, jotka rajoittuvat Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin (kohta 9.4).
26. Rakennustyömaista määrätään kohdassa 10.1 mm., että rakennustyön jälkeen työmaa on siistittävä.
Oheismateriaali:

Lausuntopyyntö Rautjärven rakennusjärjestysehdotuksesta
12.10.2017
Rautjärven kunta, Rakennusjärjestysehdotus

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Rautjärven kunnan
rakennusjärjestysehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Ehdotetussa uudessa rakennusjärjestyksessä otetaan ympäristönja terveydensuojelu, jätehuolto ja kestävän kehityksen asiat monipuolisesti huomioon. Tämä onkin erityisen tärkeää, koska kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa on
paljon yhtymäkohtia rakennusjärjestyksessä säänneltyihin toimintoihin.
Ehdotuksessa on kuitenkin muutamia tarkennusta vaativia kohtia:
Kohdassa 0. "Määritelmät ja lyhenteet" pitäisi olla viittaus voimassa
olevaan ympäristönsuojelulakiin: ympäristönsuojelulaki 527/2014.
Myös kohdan 9.1 viittaustiedoissa tulee käyttää voimassa olevan
ympäristönsuojelulain pykälää 17 eikä vanhan lain mukaista pykälää
8.
Suurehkosta laiturista on kaksi erilaista määritelmää (kohdat 0 ja
2.4).
Maalämpö- eli energiakaivoja koskevien määräyksien ja lisätietojen
kokoamista yhteen kohtaan tulisi harkita (nyt kohdissa 4.5 ja 9.1).
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Pohjavesialueita koskevan kohdan 9.1 lisätiedoissa on mainittu, että
pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altailla. Tämä olisi hyvä nostaa lisätiedoista määräyksen tasolle ja
tarkentaa suoja-altaiden määrittelyä termillä "katetuilla suoja-altailla", jottei asiassa tule ristiriitaa hyväksyttävinä olevien Rautjärven
ympäristönsuojelumääräysten kanssa.
Muidenkin rakennusjärjestyksen kohtien osalta tulisi harkita sitä, että
pitäisikö kaikki sellaiset lisätiedoiksi kirjoitetut ohjeet siirtää määräyksiksi, mikäli niiden on tarkoitettu olevan yksiselitteisen sitovia.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä sitovien tavoitteiden toteuma
10/2017
1946/02/02/02/2017
YMPLA § 102

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Taloustilanne sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään
kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua käyttämällä Google
Chrome selainta linkistä: http://paattajatimatra.weebly.com.

Oheismateriaali:

Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä toiminnallisten
tavoitteiden toteuma 10/2017
Palvelukokonaisuuksien katsaus 10/2017

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteuman
ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman tiedokseen ja antaa
mahdolliset toimenpideohjeet.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Viranhaltijapäätökset
YMPLA § 103

Ympäristöjohtajan tekemä viranhaltijapäätös:
31.10.2017 § 3 Ympäristönsuojelupäällikön virkavapauden
26.10.2017 - 26.1.2018 aiheuttamat sijaisjärjestelyt
Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi todeten, ettei
lautakunta käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Sini Siitonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.07.
___________________
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Tiedoksiannot lautakunnalle
YMPLA § 104

Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit ja ilmoitukset:
1.

Suomen Ympäristökeskuksen päätös 31.10.2017 Ovako
Oy Ab:n teräksen tuotannon suodatuspölyjätteen viennistä
Suomesta Bulgariaan

2.

Eläinsuoja, vuosiraportti 2016, Olli Hälvä, Parikkala

Muut tiedoksiannot:
1.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 26.10.2017,
Lämmönkeruuputkiston asentaminen Vuokseen, Imatra
(omakotitalo)

2.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto 6.11.2017,
Vesistökaapelin luvan tarve, Parikkalan Valo Oy,
Simpeleenjärvi, Parikkala

3.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 31.10.2017,
Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnos ja sen
ympäristöselostus

4.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa, lohkot
merkitty ilmoituksissa
- Parikkala, tila Luukkola
- Parikkala, tila Tarvaslahti
- Parikkala, tila Pekkala
- Parikkala, tila Halosenmäki
- Parikkala, tila Rajamaa
- Parikkala, tila Saviniemi
- Parikkala, tila Kemppilä
- Parikkala, tila Hannokorpi
- Parikkala, tila Kuusikko
- Parikkala, tila Salmela
- Parikkala, tila Puola-Aho
- Parikkala, tila Rauhamäki
- Parikkala, tila Männistö
- Parikkala, tila Kokkomäki
- Parikkala, tila Päivärinne
- Parikkala, tila Naukkarila
- Parikkala, tila Rantala
- Parikkala, tila Anttila
- Parikkala, tila Mäntylä
- Parikkala, tila Alava
- Parikkala, tila Sillankorva
- Rautjärvi, tila Keskitalo
- Rautjärvi, tila Einola
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- Rautjärvi, tila Näpinmäki
- Rautjärvi, tila Nurmela
- Rautjärvi, tila Juhonmäki
- Rautjärvi, tila Korhonen
- Ruokolahti, tila Uutela
- Ruokolahti, tila Hännilä
- Ruokolahti, tila Rotna
- Ruokolahti, tila Niittylä
- Ruokolahti, tila Tyynelä
- Ruokolahti, tila Ronkalanmäki
5.

Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus
1250/2014)
- Parikkala, lohkot 5800356183 ja 5800342847
- Rautjärvi, lohko 68902059
- Rautjärvi, lohko 6890014979

6.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös 17.11.2017,
Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen
juoksutussäännön perusteella

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ympäristöjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
96, 97, 101 - 104

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

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

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoitteet:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 98 - 100

Valitusaika
30 päivää
29.11.-29.12.2017

(antopäivä 29.11.2017)

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

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 ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). 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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

