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Laiturin ja kelluvan uimala/harrastealueen rakentaminen Hankaveteen,
Ähtäri

HAKIJA

Ähtärin Eläinpuisto Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Ähtärin Eläinpuisto Oy on 13.10.2016 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa laiturin ja kelluvan uimala/harrastealueen
rakentamiseen Hankaveteen Ähtärin kaupungissa.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Vesilain 3 luvun 2 § ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Alueella on voimassa Moksunniemen asemakaavayhdistelmä. Kaavassa hankealue on merkitty vesialueeksi (merkintä W), jolle saadaan sijoittaa venelaitureita (merkintä vl).
Hankealueella on myös voimassa Ähtärin kaupunginvaltuuston
10.2.2014 hyväksymä Moksunniemen osayleiskaava. Kaavassa hankealueen vesi- ja ranta-alueelle on merkitty uimaranta (merkintä VV). Ranta-alueella on myös retkeily- ja ulkoilualueita (merkintä VR), liikerakennusten alue (merkintä KL), leirintäalue (merkintä RL) ja matkailupalveluiden alueita (merkintä RM-2).
HANKKEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Hankealue sijaitsee Hankaveden koillisrannalla Moksunniemessä leirintäalueen ranta-alueella, noin 4 km etäisyydellä Ähtärin keskustasta
kaakkoon. Alueella sijaitsee Ähtärin eläinpuisto oheispalveluineen. Alueella on vähän vakituista asutusta ja kohtalaisesti vapaa-ajan asuntoja.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35
www.avi.fi/lansi
PL 200, 65101 Vaasa
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LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
Hakemus koskee laiturin ja kelluvan uimala/harrastealueen rakentamista Ähtärin eläinpuiston/Ähtäri Zoo Campingin ranta-alueelle Hankaveteen Ähtärin kaupungissa. Laiturin ja uimala/harrastealueen rakentamisen tarkoituksena on kehittää ja lisätä alueen palvelutarjontaa.
Alustavan aikataulun mukaan hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa
syksyllä 2018. Hakijan arvion mukaan laituripohjan rakentaminen ja
ruoppaustyöt kestävät noin yhden viikon.
Vesistötiedot
Hankavesi kuuluu Ähtärin ja Pihlajaveden reittien valuma-alueeseen ja
tarkemmin Hankaveden-Väliveden alueeseen (tunnus 35.432).
Hankavesi muodostuu neljästä järvialtaasta: Välivesi, Hankavesi, Moksunjärvi ja Lamminperänlampi. Järvialtaiden vedenkorkeudet ovat samassa tasossa ja altaita säännöstellään Inhan säännöstelypadolla.
Hankavesi on noin 6,6 km pitkä ja 2,2 km leveä. Hankaveden suurin syvyys on 124 m. Rannat ovat alavaa ja paikoin soistunutta metsämaastoa.
Hankeveden vesi on erittäin ruskeaa väriluvun ollessa keskimäärin 154
mg Pt/l ja lievästi rehevää kokonaisfosforipitoisuuden ollessa keskimäärin 29 µg/l. Vesi on lievästi hapanta pH:n ollessa keskimäärin 6,1. Vesistöön on istutettu kuhaa, siikaa ja planktonsiikaa.
Hakemuksen mukaan Hankaveden vedenkorkeuden vaihteluväli on
N2000 +153,05 - +154,82 m. Hankealueella 29.8.2016 suoritetussa mittauksessa vedenkorkeus oli N2000 +154,45 m.
Vesi- ja ranta-alueiden käyttö
Hankealue sijaitsee Ähtärin matkailualueella eläinpuiston leirintäalueen
ranta-alueella. Vesialueella noin 250 m etäisyydellä hankealueesta kulkee vesiliikenneväylä. Noin 650 m etäisyydellä hankealueesta kaakkoon
sijaitsee hotelli Mesikämmen ja sen läheisyydessä oleva vierasvenelaituri.
Suoritettavat toimenpiteet ja rakenteiden tekninen kuvaus
Laiturin ja vapaasti kelluvan uimala/harrastelautan koko on noin 550 m2.
Laituri ja lautta koostuvat 2–3 erikokoisesta kelluvasta tehdasvalmisteisesta teräsbetonisesta moduulikokonaisuudesta, joita yhdistävät kulkulaiturirakenteet.
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Laituri ja uimala/harrastealuekokonaisuus sisältää
 uima-altaan (koko 150 m2)
 kansirakenteen (koko 385 m2)
 2 kpl hyppytorneja
 kiipeilyseinän
 liukumäen
 uimaportaita
 kevytrakenteisen kalustevuokraamorakennuksen (koko noin 15
m2, korkeus noin 3–3,5 m veden pinnasta)
 kulkulaiturin (koko 21,6 m2, pituus noin 12 m) ja
 kiinteän maalaiturin (koko 25 m2, pituus noin 6 m).
Lisäksi harrastelautan päädyssä on kuusi vierasvenepaikkaa ja tilavaraus mahdolliselle kelluvalle saunaveneelle.
Lautalla oleva uima-allas voidaan toteuttaa joko järvivettä tai vesijohtovettä käyttävänä ratkaisuna. Mikäli altaassa käytetään järvivettä, käytetään veden suodatustekniikkana UV-filteröintiä, altaan sisäverkon materiaalina muoviverkkoa ja runkorakenteena galvanoitua terästä. Mikäli altaassa käytetään vesijohtovettä, asennetaan laiturirakenteeseen tehdasvalmisteinen lasikuiturunkoinen eristetty allas. Tarvittava allastekniikka sijoitetaan erilliseen laitetilaan. Harrastealueella tarvittavat sähkönsyöttökaapelit sijoitetaan ponttonirakenteisiin. Harrastealueen vaatima kokonaistilantarve vesialueella on noin 3 600 m2.
Laituri ja uimala/harrastealuekokonaisuus ankkuroidaan pohjaan kumikaapeleiden ja betonipainojen avulla tai vaihtoehtoisesti pohjaan lyötävillä teräspaaluilla. Harrastealueen kansirakenne on noin 70 cm:n korkeudella vedenpinnan yläpuolella.
Hankkeen yhteydessä ruopataan vesialuetta riittävän vesisyvyyden
saamiseksi harrastealueelle. Ruoppaus ei ole vesilain mukaan luvanvarainen toimenpide, koska ruopattava massamäärä on alle 500 m3.
Ruoppaus toteutetaan talvella helmi-maaliskuussa joko pitkäpuomikoneella jään päältä tai ponttonitelakaivinkoneella. Ruoppausmassat sijoitetaan noin yhden kilometrin päähän eläinpuiston maankäsittelypaikalle.
Kiinteistötiedot
Laituri ja uimala/harrastealue rakennetaan kiinteistön Inhanvarastot
(kiinteistötunnus 989-402-4-93) edustalle Hankaveden jakokunnan yhteiselle vesialueelle (kiinteistötunnus 989-402-876-1). Hakijalla on vuokraoikeus kiinteistöllä Inhanvarastot. Hakija on ilmoittanut sopivansa vesialueen käytöstä vesialueen omistajan kanssa.
Hankkeen vaikutukset
Hakijan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu muutoksia hankealueen
vedenkorkeuteen tai virtaamaan. Hankkeesta ei myöskään aiheudu pysyvää haittaa vesialueen käytölle tai ranta-alueille. Asennustöistä saattaa aiheutua vähäistä ja tilapäistä veden samentumista sekä meluhaittaa.
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Tarkkailu
Hakija ei katso tarkkailun toteuttamista tarpeelliseksi hankkeen vaikutusten lyhytkestoisuuden ja vähäisen merkityksen sekä suppeahkon
vaikutusalueen vuoksi.
HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Ähtärin kaupungissa
varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 19.1.2018. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.
Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselta, Ähtärin kaupungilta, Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Liikenneviraston väyläyksiköltä.
LAUSUNNOT
1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan todennut, että lupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti.
2) Ähtärin kaupunginhallitus on lausunnossaan todennut puoltavansa hakemusta.
3) Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva
tekninen lautakunta on lausunnossaan todennut, että Hankaveteen sijoitettavan uimala-alueen rakennustyöt on suoritettava aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja vesistölle.
Hakemuksessa on esitetty uimala-alueen toimintoja vaihtoehtoisina.
Mikäli altaiden vesiin lisätään kemikaaleja, on sekä ne että kemikaaleja sisältävät pesuvedet käsiteltävä ennen niiden johtamista vesistöön tai ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle asianmukaiseen
käsittelyyn. Tämä koskee myös alueelle mahdollisesti tulevan saunan puhtaanapito- ja peseytymisvesiä. Käytettävät kemikaalit on säilytettävä maa-alueella sijaitsevissa varastotiloissa.
Hakijan on huolehdittava alueen siisteydestä ja pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään sekä vesi- että maa-alueen roskaantuminen.
4) Liikenneviraston meriväyläyksikkö on lausunnossaan todennut,
ettei sillä ole olemassa olevien tietojen perusteella lausuttavaa hakemuksessa esitetystä rakentamisesta alueen vesiliikenteen tai vesiväylien näkökulmasta.
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Vesiliikenteen turvallisuuden näkökulmasta on vesiliikennöitävällä
alueella suositeltavaa tutkia venesatamien ja -laiturialueiden vesisyvyydet sekä määritellä laituri- ja venesatama-alueille ohjeellinen
kulkusyvyys niiden käyttäjiä varten. Lisäksi on suositeltavaa tarvittaessa määritellä yksiselitteinen turvallinen kulkureitti venesatamaan
tai laiturialueelle lähimmältä viralliselta vesiväylältä esimerkiksi perustamalla tarvittaessa vesilain mukaisesti uusi yleinen paikallisväylä jo olemassa olevalta julkiselta kulkuväylältä venesatamaan/laiturialueelle. Mikäli vesiliikenne on alueella pienimuotoista,
voisi olla mahdollista tulkita reitti myös vesilain mukaiseksi yksityiseksi kulkuväyläksi, joilla on mahdollista käyttää turvallisen kulkuyhteyden merkitsemiseen Liikenneviraston ohjeen 28.5.2015 mukaisia yksityisten kulkuväylien merkitsemisessä käytettäviä turvalaitteita.
Hankealuetta lähinnä (noin 250 m etäisyydellä) kulkevan Ähtärinjärven Hankaveden alueen Liikenneviraston vesiliikenteen väylästä
vastaa Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö Lappeenrannassa.
Väylän kulkusyvyys on 1,5 m eli vesisyvyys noin 2 m tai enemmän.
HAKIJAN SELITYS
Asiasta annettujen lausuntojen sisältö huomioon ottaen aluehallintovirasto katsoo, ettei asiassa ole tarpeen pyytää hakijan selitystä.
MERKINTÄ
Hakija on toimittanut 4.12.2018 aluehallintovirastoon kopion vesialueen
omistajan, Hankaveden kalastuskunnan (kiinteistötunnus 989-402-8761) kanssa 4.12.2018 allekirjoittamastaan sopimuksesta hankkeessa tarvittavan alueen käyttöoikeuksista sekä niistä maksettaviksi sovituista
korvauksista.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Ähtärin Eläinpuisto Oy:lle luvan laiturin ja
kelluvan uimala/harrastealueen rakentamiseen Hankaveteen Ähtärin
kaupungissa kiinteistön Inhanvarastot (kiinteistötunnus 989-402-4-93)
edustalle. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Aluehallintovirasto toteaa, että Ähtärin Eläinpuisto Oy:llä on sopimuksen
perusteella käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan, noin 550 m2 suuruiseen osaan Hankaveden jakokunnan yhteisestä vesialueesta (kiinteistötunnus 989-402-876-1).
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa
edunmenetystä. Hakija on sopinut vesialueen omistajan kanssa käyttöoikeuksista maksettavista korvauksista.
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Lupamääräykset
Rakenteet
1. Laituri ja uimala/harrastealue saadaan rakentaa hakemuksen täydennyksen liitteenä olevassa 23.9.2016 päivätyssä alustavassa
asemapiirrosluonnoksessa (VERSIO UUSI B, mittakaava 1:400) esitetylle vesialueelle siten, että lautan kokonaispinta-ala vesialueella
saa olla enintään 550 m2 ja vierasvenepaikkojen enimmäismäärä
enintään kuusi.
2. Laituri ja uimala/harrastealue on kiinnitettävä ja ankkuroitava paikoilleen siten, että se pysyy kaikissa oloissa paikoillaan.
Töiden suorittaminen
3. Rakennustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle
ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä.
4. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
Käyttö ja kunnossapito
5. Laituri ja uimala/harrastealue on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.
6. Mikäli uima-altaan veteen lisätään kemikaaleja, on niiden käyttämisen ja käsittelyn oikeudelliset edellytykset varmistettava valvovan viranomaisen kanssa.
Korvaukset
7. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle.
8. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei
ole ennakoitu ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti
vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia
tämän ratkaisun estämättä korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa.
Töiden aloittaminen ja toteuttaminen
9. Hanke on aloitettava ja toteutettava olennaisilta osiltaan kuuden
vuoden kuluessa siitä lukein, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa. Muuten lupa ja myönnetty käyttöoikeus raukeavat.
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Ilmoitukset
10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueelle, Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille
maanomistajille.
11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Perustelut
Laituri ja uimala/harrastealue ovat tarpeen alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ja palvelutarjonnan parantamiseksi. Hakijalla on vuokraoikeus hankealueen rantakiinteistöön.
Hanke ei ole alueella voimassa olevan kaavoituksen vastainen.
Laituri ja uimala/harrastealue eivät estä veden vapaata virtausta alueella. Hankkeesta aiheutuu mahdollisesti vähäistä ja lyhytkestoista vesistön samentumista uimala/harrastealueen ankkuroinnin sekä pienimuotoisen ruoppauksen yhteydessä.
Hanke ei lupaehtojen mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Vesilain mukainen lupa hankkeen toteuttamiseksi
voidaan siten myöntää.
Käyttöoikeuden myöntämiseen on sovellettu hakemuksen vireille tullessa voimassa olleita käyttöoikeuteen liittyviä vesilain (587/2011) pykäliä.
Hanketta varten tarvittava pysyvä käyttöoikeus noin 550 m2:n suuruiseen osaan Hankaveden jakokunnan yhteisestä vesialueesta (kiinteistötunnus 989-402-876-1) voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 1) kohdan perusteella, koska kyseessä on vähäinen rakennelma,
joka voidaan sijoittaa vesistöön yhteiselle alueelle vesistöä huomattavasti muuttamatta. Hakija on sopinut käyttöoikeuden myöntämisestä
maksettavista korvauksista vesialueen omistajan kanssa.
Sovelletut säännökset
Vesilain 2 luvun 12 ja 13 §, 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5, 8, 10
ja 18 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen
Aluehallintovirasto on ottanut asiasta annetut lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 1 740 euroa.
Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1524/2015) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan
maksutaulukon mukaan alle 20 venepaikkaa sisältävän laiturin rakentamista koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus
on 1 740 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija
Ähtärin kaupunki
Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Traficom
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä
Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erityistiedoksianto
sekä niille, jotka ovat esittäneet lupahakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia tai mielipiteitä.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ähtärin
kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liite

Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt
ympäristöylitarkastaja Tanja Honkela.
TH/TKa
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 14.2.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan
ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu 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.
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