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§ 46
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan kokouksessa. Pöytäkirjan suoritettu tarkastus
kuitataan sähköpostilla rakennustarkastajalle (niko.paloposki@rusko.fi), viimeistään
torstaina 26.11.2020 ja allekirjoitetaan seuraavassa kunnanvirastolla pidettävässä
kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirke Mahkonen ja Niina Kesti. Pöytäkirja tarkastetaan
sähköisesti viimeistään torstaina 26.11.2020 ja allekirjoitetaan seuraavassa
kunnanvirastolla pidettävässä kokouksessa.
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§ 48
Rakennustarkastajan tekemät päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Ruskon kunnan rakennustarkastaja on ajalla 8.9 - 10.11.2020 tehnyt seuraavat
päätökset.
Pvm.

§

Asia

15.9.2020 175
Puunkaatolupa, Kaunismäentie 2, myönnetty.
16.9.2020 176
Puunkaatolupa, Vahdon kirkkotie 12, myönnetty.
16.9.2020 177
Puunkaatolupa, Paakkistentie 14, myönnetty.
18.9.2020 178
Toimenpidelupa, jätevesijärjestelmän rakentaminen,
Valpperintie 144, myönnetty.
18.9.2020 179
Toimenpidelupa, vaunukuivurin rakentaminen, Ahtisentie 16,
myönnetty.
18.9.2020 180
Toimenpidelupa, katoksen rakentaminen, Kulmalantie 55,
myönnetty.
18.9.2020 181
Toimenpidelupa, terassikatoksen rakentaminen,
Pihlajamarjatie 7, myönnetty.
18.9.2020 182
Rakennuslupa, piharakennuksen rakentaminen, Kairistontie
14, myönnetty.
18.9.2020 183
Toimenpidelupa, talousrakennuksen laajentaminen
katoksella, Perkontie 12, myönnetty.
22.9.2020 184
Puunkaatolupa, Koivutie 5, myönnetty.
22.9.2020 185
Rakennuslupa, omakotitalon ja talousrakennuksen
rakentaminen, Pässinkaari 19, myönnetty.
22.9.2020 186
Muutos toimenpidelupaan 20-0063, meluvallin rakentaminen,
Hakamäkiläntie 67, myönnetty.
22.9.2020 187
Muutos rakennuslupaan 20-0110, sikalan rakentaminen,
Hujalantie 279, myönnetty.
25.9.2020 188
Rakennuslupa, omakotitalon rakentaminen, Vahdontie 1514,
myönnetty.
28.9.2020 189
Puunkaatolupa, Perkonpolku 4, myönnetty.
28.9.2020 190
Puunkaatolupa, Tuorintie 10, myönnetty.
1.10.2020 191
Puunkaatolupa, Haunionpolku 8, myönnetty.
2.10.2020 192
Puunkaatolupa, Isohaantie 3, myönnetty.
5.10.2020 193
Puunkaatolupa, Vesitie 2, myönnetty.
6.10.2020 194
Puunkaatolupa, Tapaninkalliontie 24, myönnetty.
6.10.2020 195
Toimenpideilmoitus, aidan ja vajan rakentaminen, Soratie 9,
myönnetty.
6.10.2020 196
Toimenpidelupa, puistomuuntamon rakentaminen, Jukotie 2,
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myönnetty.
6.10.2020 197
Rakennuslupa, talousrakennuksen rakentaminen ja kahden
talousrakennuksen purkaminen, Kukartintie 29, myönnetty.
6.10.2020 198
Puunkaatolupa, Tuorintie 6, myönnetty.
8.10.2020 199
Päätös vastaavasta työnjohtajasta, Ahola Matti/Perkontie 12,
myönnetty.
12.10.2020 200
Rakennuslupa, paritalon rakentaminen, Pässinkaari 33,
myönnetty.
14.10.2020 201
Toimenpidelupa, omakotitalon julkisivun muutos, Isohaantie
3, myönnetty.
14.10.2020 202
Toimenpidelupa, maalämpökaivon poraaminen,
Kuokkapellontie 5, myönnetty.
14.10.2020 203
Puunkaatolupa, Tuorintie 7, myönnetty.
16.10.2020 204
Rakennuslupa, talousrakennuksen rakentaminen, Siltatie 1,
myönnetty.
19.10.2020 205
Toimenpidelupa, lämpökontin rakentaminen, Nummitie 22,
myönnetty.
21.10.2020 206
Puunkaatolupa, Untontie 5, myönnetty.
21.10.2020 207
Muutos rakennuslupaan 16-0089, omakotitalon
rakentaminen, Pässinkaari 12, myönnetty.
2.11.2020 208
Puunkaatolupa, Kanttorilantie 1, myönnetty.
2.11.2020 209
Rakennuslupa, omakotitalon ja talousrakennuksen
rakentaminen, Päällistönmäentie 18, myönnetty.
3.11.2020 210
Päätös KVV -vastaavasta työnjohtajasta, Ruotsalainen Pentti
/Pässinkaari 33, myönnetty.
9.11.2020 211
Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen, omakotitalon
rakentaminen, Ravastentie 130, myönnetty.
9.11.2020 212
Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen, talousrakennuksen
rakentaminen, Ravastentie 130, myönnetty.
9.11.2020 213
Muutos rakennuslupaan 12-00148, talousrakennuksen
rakentaminen, Saarensuontie 32, myönnetty.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee rakennustarkastajan päätökset tietoonsa
saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 49
Ilmoitukset tehdyistä kiinteistökaupoista
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Kaupanvahvistajilta on saapunut seuraavat ilmoitukset tehdyistä kiinteistökaupoista.
1. 704-401-1-30 ja 704-406-1-133, Lähteenmäentie 1, Nummela (1200 m2) nimiset
tilat.
2. (Lahja) 704-483-1-35, Koivulantie 89, Toukola (5010 m2) niminen tila.
3. 704-407-2-9, Isovuorentie 311, Metsola (1800 m2) niminen tila.
4. 704-549-1-62, Valpperintie 438, Metsäranta (2261 m2) niminen tila.
5. 704-402-1-96, Isohaantie 3, Hintukainen (1300 m2) niminen tila.
6. 704-404-4-386, Saarensuontie 13, Tontti 519/3 (1632 m2) niminen tila.
7. 704-404-4-436, Päällistönmäentie 40, Tontti 530/1 (4531 m2) niminen tila.
8. 704-404-5-41, Pässinkaari 49, Tontti 528/11 (1074 m2) niminen tila.
9. 704-404-5-31, Pässinkaari 44, Tontti 527/17 (1123 m2) niminen tila.
10. 704-404-5-40, Pässinkaari 47, Tontti 528/10 (1181 m2) niminen tila.
11. 704-407-1-3, Koulutie 8, Kuusela (2670 m2) niminen tila.
12. 704-404-4-440, Aisakuja 2, Tontti 509/1 (1158 m2) niminen tila.
13. 704-404-4-434, Karitsakuja 2 B, määräosa (1/2) Tontti 531/13 (1734m2) nimisestä
tilasta.
14. 704-404-7-22, Kaharintie 343, Taivaskallio (5090 m2) niminen tila.
15. 704-404-4-401, Saarensuontie 25, Tontti 519/9 (1859 m2) niminen tila.
16. 704-404-4-423, Karitsakuja 3, Tontti 529/2 (1275 m2) niminen tila.
17. 704-406-1-398, Aholantie 15 b, määräosa (1/2) Eko (2583 m2) nimisestä tilasta.
18. 704-406-1-403, Ahomäentie 8, Kuiva-Alho (6453 m2) niminen tila.
19. 704-404-4-334, Pässinkaari 19, Tontti 524/9 (1265 m2) niminen tila.
20. 704-404-4-434, Karitsakuja 2 A, määräosa (1/2) Tontti 531/13 (1734 m2)
nimisestä tilasta.
21. 704-404-4-400, Saarensuontie 22, Tontti 518/1 (1575 m2) niminen tila.
22. 704-402-1-310, Viljontie 11, määräosa (1/2) Karila (1264 m2) nimisestä tilasta.
23. 704-520-2-47, Rantapellontie 3, Joenmutka (6860 m2) niminen tila.
24. 704-402-1-140, Levolantie 4, Mäkipää (1650 m2) ja 704-404-1-108, Roos (435 m2)
nimiset tilat.
25. 704-520-2-11, Haapavuorentie 40 C, Motto (1700 m2), 704-470-3-9 Motto II (150
m2), 704-520-2-45 Motto III (300 m2) ja 704-470-4-12 Motto IV (320 m2) nimiset
tilat.
26. 704-493-1-157, Lavamäentie 544, Purolehto (5028 m2) niminen tila.
27. 704-411-1-14, määräala (38 m2) Metsäranta V nimisestä tilasta.
28. 704-402-1-138, määräala (1000 m2) Metsäranta I nimisestä tilasta.
29. 704-404-1-211, Levolantie 88, määräosa (1/2) Tontti 315/1 (1800 m2) nimisestä
tilasta.
30.
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30. 704-407-2-53, Sattontie 42, Lohtaja (9438 m2) niminen tila.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitukset tehdyistä kiinteistökaupoista
tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 50
Poikkeaminen Päällistönmäen rakentamistapaohjeista, korttelit 532-542
RUSDno-2020-528
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Oheismateriaali
1 paallistonmaen_alueen_rakentamistapaohjeet.pdf
Päällistönmäen asemakaavan viimeisten alueiden yhdyskuntatekniikka on
valmistumassa (vaihe 9-10). Alue käsittää Rekikaaren ja sen sivukadut.
Rakentamistapaohjeissa on määrätty kortteleissa 532-542, että katemateriaalina tulee
käyttää punaista saumattua peltikatetta, kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja
julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus:
vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen, harmaa ja ruskea), tiilimuuraus: vaaleat
sävyt ja ruskea.
Rakentamistapaohjeet on laadittu 26.1.2010. Tällä hetkellä punainen kate ei ole kovin
suosittu, joten määräys aiheuttaisi poikkeamisten hakemista. Kaikilla muilla
Päällistönmäen kortteleilla on tumman harmaita tai mustia kattoja, joten katteen väri
olisi yhtenäinen Päällistönmäen muuhun alueeseen nähden. Lisäksi
julkisivuista halutaan pääosin tumman harmaita ja tätä koskevia poikkeamisia on
haettu viimeisen alueen (Länkitie) luvissa. Näin ollen olisi suotavaa, että
rakentamistapaohjeilla mahdollistettaisiin nykyisten tyylisuuntien mukaista
rakentamista. Jo rakennettujen pääosaltaan vaaleiden talojen julkisivuissa on myös
käytetty paljon tummia korostuslaudoituksia/-rappauksia, joten tumman harmaa ei
poikkea merkittävästi toteutuneesta rakennuskannasta. Suunnitellusta muutoksesta
on ilmoitettu Ruskon seurakunnalle, joka omistaa alueelta useita tontteja.
Oheismateriaalina on Päällistönmäen rakentamistapaohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Päällistönmäen korttelien 532-542 -
alueella noudatetaan julkisivun osalta seuraavia rakentamistapaohjeita:
Katemateriaalina tulee käyttää tumman harmaata tai mustaa saumattua peltikatetta,
kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai
tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus: Vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen,
harmaa ja ruskea) ja tumman harmaa, tiilimuuraus: vaaleat sävyt ja ruskea.
Päätös annetaan tiedoksi alueen rakentamattomien tonttien omistajille.
Päätös
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§ 51
Rakennuslupahakemus, Lavamäentie 544
RUSDno-2020-529
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Rakennuslupahakemus koskee saunarakennuksen ja varaston rakentamista.
Rakennuspaikka: Lavamäentie 544, 21340 Tortinmäki, 704-493-1-157, kylä (493):
Lavamäki, tila: Purolehto.
Hakemuksen mukaiset rakennukset ovat jo kiinteistöllä. Kyseisen saunarakennuksen
tuomisesta on tiedusteltu Vahdon kunnan aikana ja tällöin on todettu, että siirreltävä
rakennus ei tarvitse lupaa. Rakennus on kuitenkin tuotu pysyvästi sijoitettavaksi ja
rakennusjärjestyksen mukaan saunan rakentaminen edellyttää rakennusluvan
hakemista. Koska hankkeelle ei ole haettu lupaa, niin rakennusta ei löydy
rakennusrekisteristä, eikä rakennuspaikalla ole osoitetta. Rekisterin mukaan tontilla ei
ole rakennuksia, eikä ole haettu lupia, joissa kunta olisi katsonut kiinteistön
rakennuspaikaksi soveltuvaksi. Kiinteistö on nyt vaihtamassa omistajaa, joten
pysyvästi sijoitetulle saunalle haetaan lupa. Tämän lisäksi tontilla on myöhemmin
rakennettu vaja.
Lupamääräysehdotus, asemapiirros ja julkisivupiirustus ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennuslupa myönnetään lupamääräysehdotuksen mukaisesti.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien
tietoon. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.
Ote ja valitusosoitus: Hakija
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-
oikeuteen.Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.
Valitusosoitus on liitteenä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 52
Ilmoitus- ja muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Paloposki
niko.paloposki@rusko.fi
rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:
1. Metsähallitus, tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa,
MH 5180/2020/1, 7.9.2020.
2. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamo käyttö- ja päästötarkkailututkimukset heinä-syyskuu;
Jaksoraportti 3-2020, Nro 306-20-4559, 3.11.2020
3. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Kakolanmäen
jätevedenpuhdistamo käyttö- ja päästötarkkailututkimukset; Jaksoraportti 3-
2020 Tiivistelmä. 3.11.2020
4. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Vahdon Metsämiehet ry:n
ampumaradan pohjavesitarkkailu lokakuussa 2020, Raportti nro 633-20-7518,
4.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Niko Paloposki, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ruskon kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirja
19.11.2020

6/2020

14 (18)

Hallintovalitus
§50
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea
muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on
toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän on
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Turun hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi
ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valtuutus
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja,
liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Turun hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 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.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42410 Puhelinvaihde: 029 56 42400
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8.00-16.15
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Hallintovalitus
§51
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä ja peritystä maksusta saa hakea
muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä
- kunnalla.
Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta
päätöksestä on:
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnan jäsenellä; sekä
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.
Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän
päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto,
valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän on
oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Turun hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatija on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava tämän nimi
ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valtuutus
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja,
liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Turun hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 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.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42410 Puhelinvaihde: 029 56 42400
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8.00-16.15
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Muutoksenhakukielto
§46, §47, §48, §49, §52
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

