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IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Rakennusvalvontajaosto

RAKVALJS 6/2018

11.6.2018

Aika

11.6.2018 klo 16:30 - 16:55

Paikka

Kaupungintalo, Kaupunkipuro (h. 207)

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Mutikainen Petri
Tikka Arto
Kontiainen Kaisa
Niinimäki-Sipolainen Sari

Tehtävä
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastaja
Jäsen
Jäsen

Poissa

Piirainen Anssi

Jäsen

Muut osallistujat

Ihalainen Ritva

Rakennusvalvontapäällikkö

Käsitellyt asiat §

43-51

Julkinen

Lisätieto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelupisteessä 20.6.2018 klo
9.00 - 15.00 sekä 20.6.2018 alkaen netissä www.imatra.fi
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§43
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§44
Pöytäkirjantarkastajan valinta
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Arto Tikka.
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§45
Jatkotoimenpide kunnostuskehotukselle 15-0022-KMK
IMR/902/10.03.00.09/2018
Valmistelija: Ihalainen Ritva
Kunnostuskehotuksen 15-0022-KMK määräaika on umpeutumassa.
Rakennusvalvontajaosto on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksessaan
29.8.2017 § 40 ja päättänyt tuolloin myöntää jatkoaikaa 30.8.2018 asti
ja pitää aiemmin asetetun uhkasakon voimassa.
Kiinteistön omistamalla perikunnalla on neuvottelut käynnissä
kiinteistön kaupasta ja ostaja on tietoinen kunnostuskehotuksesta ja
siihen asetetusta uhkasakosta.
Tarkastusrakennusmestari on todennut kyseisen kunnostuskehotuksen tämän hetkisen tilanteen.
Rakennusvalvontapäällikön ehdotus jatkotoimenpiteeksi liitetään
päätöksen liitteeksi ja on jaettu jaoston jäsenille.
Jatkoaikahakemus, ostajan antama selvitys sekä muut asiaan
aiemmin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Rakennusvalvontajaosto hyväksyy tämän päätöksen liitteenä olevan
esityksen jatkotoimenpiteeksi tekemättömän kunnostuskehotuksen
osalta, hyväksyy esitetyn jatkoajan ja päättää MRL:n § 182.2 nojalla
pitää esitetyn uhkasakon voimassa.
Omistajanvaihdostilanteessa, on omistajan ilmoitettava tämä päätös
uudelle omistajalle sekä viranomaiselle uuden omistajan tiedot.
Uhkasakon asettamisesta peritään taksan mukainen 200 euron
suuruinen maksu.
Sovelletetut oikeusohjeet
MRL 166 §:n 1 ja 3 momentit ja 182 §
Uhkasakkolaki 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 18 – 19 §:t ja 22 §
Hallintolaki 34 §
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§46
Rakennuslupa 18-0119-RM, muutos rakennuslupaan 18-0040-R, Kiinteistö Oy Imatran
Havurinne 3
IMR/908/10.03.00.03/2018
Valmistelija: Ihalainen Ritva
ASIA

Rakentamisen aikainen muutos

RAKENNUSPAIKKA

VUOKSENNISKA, 153-074-0093-0005
Havurinne 3, 55800 IMATRA
34000 m²
AL-9,
Asemakaava 462

Pinta-ala
Rakentamismääräykset
Kaava
HAKIJA

Kiinteistö Oy Imatran Havurinne 3
c/o Attendo Oy, PL 750, 00181 HELSINKI

TOIMENPIDE

Muutos rakennuslupaan 18-0040-R
Erityisryhmien palvelutalon (A), kerhotalon (B), rivitalojen (C,D,E,F)
kattomateriaalin muutos konesaumapeltikatosta tiilikuvio peltikatoksi
ja talousrakennuksen (G) muutos väestönsuojaksi (rauhanaikainen
käyttö säilyy samana) ja sama kattomateriaalin muutos kuin
muissakin.
Purkutöiden aiheuttamat muutokset asemapiirrokseen.

Suunnittelija

Pääsuunnittelija
ARK-rakennussuunnittelija

Henri Mikael Savolainen,
rakennusinsinööri
Henri Mikael Savolainen,
rakennusinsinööri

LAUSUNNOT
Lausunnon antaja
Lausuntopvm
Lausunnon tulos
HAKEMUKSEN
LIITTEET

Pelastuslaitos
30.05.2018
ehdollinen
1
Lausunto
Asemapiirros
Julkisivupiirustus
Pohjapiirustus
Hakemus vireilletullessa
Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

1
6
1
1
1

Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää lupa sekä
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vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:
Hyväksytään esitetyt muutokset. Muutoin noudatettava rakennusluvassa 18-40-R asetettuja ehtoja.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
Imatra 11.06.2018
Ritva Ihalainen
Rakennusvalvontapäällikkö

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.06.2018 , jolloin sen katsotaan
tulleen asianosaisten tietoon. Päätöksen viimeinen valituspäivä on
19.07.2018.

Luvan voimassaolo

Rakennustyö on saatettava loppuun 20.04.2023 mennessä. Lupa
raukeaa mikäli voimassaoloa ei erityisestä syystä pidennetä.

VALITUSOSOITUS

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottu tulleen asianomaisen tietoon.
Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea alla mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai
hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin
välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään
kolmantenakymmenentenä (30) päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä.
Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös joko alkuperäisenä
tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä mahdollinen muu
selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
VALITUSVIRANOMAINEN
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
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§47
Rakennuttajavalvonta, Stora Enso Oyj, Paalivarasto
IMR/920/10.03.00.08/2018
Valmistelija: Ihalainen Ritva
Stora Enso Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 151 §:n mukaista
rakennuttajavalvontaa Flash projektin paalivaraston rakentamiskohteeseen, kiinteistölle 153-077-0022-0003. Paalivarasto on
kooltaan on 2 236 m2 ja 26 917 m3.
Rakennuslupaa ei ole vielä myönnetty. Hakemuksessa on esitetty
rakennuttajaorganisaatio sekä hankkeen suunnittelijat.
Oheismateriaali
1. Rakennuttajavalvontahakemus,Flash paalivarasto E
Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Rakennusvalvontajaosto hyväksyy hakemuksen mukaisen
rakennuttajavalvonnan. Tarvittavat viranomaiskatselmukset ovat
aloituskokous ja loppukatselmus.
Rakennusvalvontamaksussa huomioidaan 50 % alennus.
Valvontasuunnitelman hyväksymisestä peritään taksan mukaan
500 euroa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§48
Ympäristökatselmus
IMR/903/10.03.00.08/2018
Valmistelija: Ihalainen Ritva
Rakennusjärjestyksen § 47 mukaan rakennusvalvontaviranomainen
suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön
hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia
päättäminään ajankohtina yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa.
Rakennusvalvontajaosto on pitänyt katselmuksen kerran vuodessa
syksyllä.
Katselmukseen on osallistunut 2-3 jaoston jäsentä sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edustajat.
Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Rakennusvalvontajaosto päättää tehdä ympäristökatselmuksen
6.9.2018.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§49
Rakennusvalvontapäällikön tekemä päätös
IMR/909/10.03.00.08/2018
Valmistelija: Ihalainen Ritva
1.

Hankintapäätös rakennuksen suojaustoimenpiteistä, Yläkuja 2

Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.
Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Rakennusvalvontajaosto päättää merkitä edellä esitetyn viranhaltijapäätöksen tiedoksi todeten, ettei rakennusvalvontajaosto käytä ottooikeuttaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§50
Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset
Valmistelija: Ihalainen Ritva
1. Rakennusvalvontapäällikön tekemät päätökset 12.5.2018-5.6.2018
2. Rakennusvalvontapäällikön tekemät rasitepäätökset 12.5.20185.6.2018
3. Tarkastusinsinöörin tekemät päätökset 12.5.2018-5.6.2018
4. Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset 12.5.2018-5.6.2018
Oheismateriaali
1. Erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset 11.6.2018
Rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Sivu 11/13

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Rakennusvalvontajaosto

RAKVALJS 6/2018

11.6.2018

Julkinen

§51
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
43, 44, 48 - 51
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HLL 5 §:n, 13 §:n ja 15 §:n / 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:
Rakennusvalvontajaosto
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 20.6.2018
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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.
Valitusajan alkaminen
Päätös katsotaan saadun tiedoksi jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen
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:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: 45 - 47

Valitusaika
30 päivää

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa on 250 euroa. 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.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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 on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan
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