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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 105 12.12.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 105 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 106 12.12.2017

Pöytäkirjantarkastajan valinta

YMPLA § 106

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Tea Ainoa.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 107 12.12.2017

Maa-aineslupa Fjäder Group Oy, Laikko, Laikonlampi, Rautjärvi

557/10/03/00/2015

YMPLA § 107 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

 Fjäder Group Oy valitti Rautjärven kunnan tekemästä kielteisestä
maa-ai nes ten ottolupapäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen,
jo ka palautti 26.1.2017 asian uudelleen käsiteltäväksi. Hal lin to-
oi keu den mukaan pää tök sen perustelut olivat puutteelliset. Asiakirja
on kirjattu saapuneeksi Imat ran kaupungin asiakaspalveluun
27.6.2017.

 Maa-aineslain muutoksella maa-aineslupien käsittely on siirtynyt
1.7.2016 al kaen kunnalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle,
jo na Raut jär vel lä toimii Imatran seudun ympäristölautakunta.

 Suunniteltu ottamisalue sijaitsee tärkeällä yhdyskuntien ve den han-
kin taan so vel tu val la I-luokan pohjavesialueella (Laikko I, 0568901)
ja sen poh ja ve den muodostumisalueella.

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitettuja
ai nek sia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun
ve den han kin taan so vel tu van pohjavesialueen veden laadun tai
an toi suu den vaarantuminen.

Liitteet: Maa-aineslupapäätös Fjäder Group Oy
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Laikonlampi
(689–417–3–3).

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää olla myöntämättä
lu paa maa-ai nes ten ottamiseen Fjäder Group Oy:lle, Rautjärven
Lai kon kylässä, ti lal la Laikonlampi sijaitsevalle maa-ainesten
ot ta mis alu eel le liitteenä ole van päätöksen ja sen perustelujen
mu kai ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 108 12.12.2017

Maa-aineslupa Savonlinnan kiviveistämö Rautiainen Oy, Kesusmaa,
Viet to maa, Parikkala

1526/10/03/00/2016

YMPLA § 108 § Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Savonlinnan kiviveistämö Rautiainen Oy on jättänyt Imatran seudun
ym pä ris tö vi ran omai sel le 15.9.2017 maa-aineslupahakemuksen.
Lu pa ha ke mus koskee vanhaa maa-ainestenottoaluetta, jolle Saaren
ym pä ris tö lau ta kun ta on myöntänyt 17.12.2003 maa-ai nes ten ot to-
 lu van. Ottamisalue si jait see Parikkalan kunnan Kesusmaan kylässä,
ti lal la Viettomaa (580–406–8–29).

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain
(555/1981) 3 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun
ot to toi min taa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen
mu kai sen pää tös esi tyk sen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan
myön tä mi sel le ei ole kaa voi tuk sel li sia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet: Maa-aineslupapäätös Savonlinnan kiviveistämö Rautiainen Oy
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Viettomaa (580–406–8–29)

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan
maa-ai nes ten ot ta mi seen Savonlinnan kiviveistämö Rautiainen
Oy:lle, Pa rik ka lan Ke sus maan kylässä, tilalla Viettomaa sijaitsevalle
maa-ai nes ten ottamisalu eel le liit tee nä esitetyn päätöksen
mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 109 12.12.2017

Lausunto Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelmasta

1006/10/03/01/2016

YMPLA § 109 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ra ta suun ni-
tel man Luumäki - Imatra tavara. Suunnitelma on ollut yleisesti näh-
tä vil lä 23.10. - 21.11.2017. Liikennevirasto on pyytänyt suun ni tel-
mas ta lausuntoa Imatran kaupungilta.

 Rataosuuden, Luumäki - Imatra tavara, kehittäminen on osa itäisen
Suo men raideliikenteen kehittämistä. Tavoitteena on elin kei no elä-
män kilpailukyvyn kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen
ja ympäristöhaittojen vähentäminen.

 Hankkeen tavoitteena on on kapasiteetin lisäyksen ohella nostaa
ra ta osuu den henkilöliikenteen suurin nopeus nopeudesta 140 km/h
no peu teen 160 - 200 km/h ja mahdollistaa tavaraliikenteessä 250
kN:n akselipainot. Tavoitteena on mahdollistaa kuljetusten kasvu
se kä kehittää kuljetusten toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa. Li säk-
si ta voit tee na on varmistaa luotettavat matkat ja kuljetukset sekä
hal lit tu häiriötilanteiden hallinta.

 Ratasuunnitelmahanke käsittää kaksoisraideosuuden (19 km)
Jout se non liikennepaikasta Imatran tavararatapihalle. Man sik ka kos-
ken ra tasil las ta on tehty aiemmin oma erillinen ratasuunnitelma.
Imat ral la uusi raide sijoittuu nykyisen raiteen pohjoispuolelle. Ra ta-
suun ni tel ma sisältää myös Liikenneviraston esityksen rataosuuden
var rel le ra ken net ta vis ta melusuojauksista.

 Ratasuunnitelmaa varten on tehty melun ja tärinän mallinnus en nus-
te ti lan tees sa. Lähtötietoina on käytetty nykytilannetta ja ra ta osuuk-
sien parantamisen mahdollistamaa laskennallista mak si mi li sä ka pa-
si teet tia.

Meluvaikutukset ja melunsuojaus

 Ennustetilanteessa vuonna 2035 melualtistuminen radan varressa li-
sään tyy jonkin verran nykytilanteeseen verrattuna. Imatralla me lu al-
tis tu mi nen kasvaa päiväaikana noin 60 asukkaalla ja yöaikana noin
520 asukkaalla, joista pääosa sijoittuu Sienimäen alueen ker ros ta loi-
hin.

 Suunnitelmaan sisältyvillä meluntorjuntatoimenpiteillä ko ko nais me lu-
al tis tu mi nen Imatralla kuitenkin vähenisi päiväaikana noin 100 asuk-
kaal la, mutta toisaalta kasvaisi yöaikana noin 330 asukkaalla.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 109 12.12.2017

 Yö ai kai nen melualtistumisen lisääntyy erityisesti Sienimäen alueen
ker ros ta lois sa. Kuitenkin yöaikaiselle erittäin korkealle melutasolle
(yli 55 dB(A)) altistumisen arvioidaan vähenevän Imatralla noin 50
asuk kaal la verrattuna nykytilanteeseen.

Tärinävaikutukset ja tärinänsuojaus

 Tärinälle alttiita alueita havaittiin vuonna 2009 tehdyssä sel vi tyk ses-
sä Luumäki –Imatra ratavälillä yhteensä noin 14 kilometrin matkalla.
Näis tä yksi 900 metriä pitkä alue sijaitsee Imatralla Kor ven kan nas-
sa.

 Suunnittelutavoitteeksi on asetettu, että tärinä ei radan ympäristön
asuin ra ken nuk sis sa ylitä värähtelyluokan C raja-arvoa. Lii ken ne vi-
ras ton ohjeiden 17 /2014 (RATO 3 Radan rakenne) mukaan uusille
ra doil le ja radoille, joilla liikennenopeutta tai akselipainoa nostetaan
ai kai sem paan verrattuna, sovelletaan tärinän tunnusluvun arvoa C.
Muu toin vanhoilla radoilla sovelletaan luokkaa D, joka sallii suu rem-
mat tärinäarvot. Luokkien C ja D raja-arvoja noudattamalla pyritään
eh käi se mään tärinän häiritsevyyttä uusien ja vanhojen ratojen lä hi-
alueil la.

 Ennustetussa tilanteessa tärinätaso todennäköisesti kohoaa junien
ko konais- ja akselipainojen noustessa. Tärinän on arvioitu kasvavan
il man toimenpiteitä noin kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen ver rat tu-
na, jolloin osa rakennuksista olisi asumismukavuutta kuvaavan vä-
räh te ly luo kan D alueella eli suositeltua värähtelytasoa korkeammalla
ta sol la.

 WSP on mallintanut tärinänvaimennusvaihtoehtojen toimivuutta vuo-
den 2009 selvityksen tietojen pohjalta. Mallinnuksen perusteella on
to det tu, että ratapölkyn pohjaimilla ja rakenteeseen asennetulla vai-
men nus ma tol la ei todennäköisesti päästä riittävän hyviin vai men-
nus tu lok siin asumismukavuuden ja koetun tärinän osalta. Run ko me-
lua esitetyt vaimennustekniikat kuitenkin mallinnuksen perusteella
tor jui si vat. Etäisyys toimii tärinän vaimennuksessa parhaiten. Myös
pys ty suun tai nen ilmarako lähellä ratarakennetta vaimentaa tärinää.

 Luumäki - Imatra ratavälille esitetään kahta paikkaa, joissa tärinää
tor jut tai siin vaimennusratkaisuilla. Näistä toinen sijaitsee Imatralla
Man sik ka lan aseman länsipuolella.Tässä kohteessa radan vieressä
on kalliota, josta johtuen tärinä esiintyy lähinnä runkomeluna lä hei-
sel lä asuntoalueella. Tähän kohteeseen esitetään vai men nus rat kai-
suk si ratapölkkyjen alle 500 raidemetrin matkalle asennettavia poh-
jaimia, joiden on todettu toimivan nimenomaan runkomelun tor ju mi-
ses sa.

Oheismateriaali: Liikenneviraston suunnitelmaselostus 30.6.2017: Luumäki - Imatra
ta va ra ratasuunnitelma
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 109 12.12.2017

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Imatran kaupungin ter-
vey den suo je lu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena Luumäki -
Imat ra tavara ratasuunnitelmasta seuraavan lausunnon ja lähettää
sen Imatran kaupunginhallitukselle edelleen käsiteltäväksi.

 Ratasuunnitelman meluselvityksen ja siihen perustuvan me lun tor-
jun nan tavoitteenasettelu ei ole Valtioneuvoston meluohjearvoista
an ta man päätöksen (Vnp 993/1992) mukainen. Suunnitelmassa me-
lun tor jun nan tavoitteeksi on asetettu vain, että yöajan korkeille me lu-
ta soil le (LAeq >60 dB) altistuvien asukkaiden lukumäärä pienenee.
Val tio neu vos ton päätöksessä (993/1992) yöajan ohjearvoksi on an-
net tu LAeg <50 dB vanhoilla/olemassa olevilla asuinalueilla ja uusilla
eli Valtioneuvoston päätöksen jälkeen rakennetuilla/kaavoitetuilla
asuin alueil la yöajan ohjearvo LAeq <45 dB. Nämä ohjearvot on an-
net tu terveydellisin perustein ja niitä tulee noudattaa asukkaiden ter-
vey den suojelemiseksi.

 Ratasuunnitelmassa meluntorjunnan lähtökohtana tulee koko suun-
ni tel ma vä lil lä olla Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset oh-
je ar vot ja niihin pääsemiseksi riittävä meluntorjunta.

 Melunsuojauksen periaatteena tulee olla, että kukaan ei jää melun
oh je ar von ylittävälle alueelle ja altistu terveyshaittaa aiheuttavalle
me lu ta sol le.

 Tällä perusteella ohjearvotasoon pääsemiseksi riittävät me lu suo-
jauk set tulee toteuttaa Saarankadun ympäristössä, Tuulikallion ja
Ase mäen tien alueella sekä Sienimäen pientalo- ja ker ros ta lo alu eel-
la. Myös Mansikkalan juna-aseman pohjoispuolella olevat Mansikka-
ja Mustikkakujan asuintalot tarvitsevat suojauksen raideliikenteen ai-
heut ta mal ta melulta.

 Raideliikenteen aiheuttaman tärinän suojaukset tulee suunnitella ja
to teut taa siten, että suunnittelutavoitteeksi asetettua Lii ken ne vi ras-
ton ohjeiden 17 /2014 (RATO 3 Radan rakenne) mukaista vä räh te ly-
luo kan C raja-arvoa ei ylitetä. Mansikkalassa juna-aseman län si puo-
lel le suunniteltu tärinän vaimennusrakenne tulee toteuttaa.

 Lisäksi erillisessä ratasuunnitelmassa käsiteltyyn Mansikkakosken
ra tasil lan rakentamiseen liittyen lautakunta muistuttaa aiemmin
(25.8.2016 § 95) antamasta lausunnostaan, jossa mm. edellytettiin
ra ken ta jaa laatimaan tarkemman selvityksen työnaikaisista vai ku tuk-
sis ta Vuoksen veden laatuun ja vesieliöstöön, sekä siitä miten vai ku-
tuk set minimoidaan.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 109 12.12.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 110 12.12.2017

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta 1085 kaupunginosa 11
Päs si nie mi

2163/10/02/03/2017

YMPLA § 110 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

 Imatran kaupunkisuunnittelu pyytää Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nal ta lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta 1085, kau-
pun gin osa 11, Pässiniemi, Imatra.

 Kaavamuutosalue sijaitsee Pässiniemen kaupunginosassa ja se
kos kee Mansikkalan koulun, uimahalli-urheilutalon ja Varpasaaren
aluei ta.

 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Imatran kes-
kim mäi sen koulukeskuksen rakentaminen ja yleissuunnitelman mu-
kais ten muutosten toteuttaminen Varpasaaren alueelle, jotka sel kiyt-
tä vät alueen toimintoja ja vahvistavat aluetta liikunta- ja vir kis tys paik-
ka na. Samalla huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä
muo dos te taan Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta tärkeät
eri tyis alu eet.

 Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella Uutisvuoksessa
16.7.2016. Kaavaluonnoksen luonnosvaiheen esittely järjestettiin
5.10.2017.

 Asemakaavan suunnittelun lähtökohdat, vaiheet, kuvaus ja toteutus
on esitetty asemakaavaselostuksessa.

Oheismateriaali: Kaavamuutoksen asiakirjat löytyvät Imatran kaupungin nettisivuilta
www.imatra.fi hakusanalla Pässiniemi.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon
ase ma kaa van muutosehdotuksesta 1085:

 Kaavamuutoksessa ympäristövaikutusten kannalta haasteellisinta
on varmistaa riittävän alhaiset melutasot uuden koulukeskuksen ton-
til la. Ehdotetussa uudessa asemakaavassa on kuitenkin annettu riit-
tä vät melun vaimentamista ja suojausta koskevat määräykset.

 Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista ase-
ma kaa van muutoksesta 1085, kaupunginosa 11, Pässiniemi, Imatra.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 111 12.12.2017

Eräiden Imatran seudun ympäristölautakunnalle kuuluvien erityislakien
mu kais ten tehtävien toimivallan siirto viranhaltijoille

2456/00/01/01/2017

YMPLA § 111 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Terveydensuojelulakiin on tullut muutoksi/päivityksiä 11.11.2016/942
voi maan tul lees sa lakimuutoksissa. Nämä muutokset aiheuttavat tar-
ken nus-/ muutostarpeita viranhaltijoille tapahtuviin toimivallan siir toi-
hin seuraavasti:

§ 13 ei enää sisällä vaatimusta eläinten pitoon tarkoitetun ra ken nuk-
sen tai aitauksen ilmoitusvelvollisuuteen, joten tämä kohta voidaan
pois taa.

§ 15 ilmoituksen käsittelystä ei tehdä päätöstä vaan siitä annetaan
vain todistus.

§ 18 talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseen liittyvään toi mi-
val lan siirtoon on tarkoituksen mukaista lisätä myös hakijalle an net-
ta vien määräyksien delegointi.

§ 20 sisältää talousvettä toimittavan laitoksen riskiarvioinnin hy väk-
sy mi sen, talousvedelle asetettavat tarkkailuvelvollisuudet, mää räyk-
sen anto-oikeus talousveden desinfiointiin tai muuhun käsittelyyn se-
kä talousveden käyttöä koskevat muut määräykset. Nämä on tar koi-
tuk sen mu kais ta delegoida viranhaltijoille toiminnan sujuvuuden var-
mis ta mi sek si.

Talous- ja uimavettä koskeva terveydensuojelulain mukainen toi mi-
val ta on tarkoituksen mukaista siirtää terveysvalvonnanjohtajalle ja
ym pä ris tö in si nöö reil le joiden toimenkuviin ko. asioiden hoito kuuluu.

 Liite: Delegointiluettelo, versio 11

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä ole-
van päivitetyn luettelon erityislakien mukaisesta toimivallan siirrosta
vi ran hal ti joil le.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 112 12.12.2017

Imatran seudun ympäristöviranomaisen taksat koskien talousvettä
toi mit ta van laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä ja näytteiden
käsittelyä

2238/02/02/00/2017

YMPLA § 112 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Terveydensuojelulaki 20§ (11.11.2016 / 942):

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laa-
dun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vai-
kut ta vien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä
toi min nan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä em. mo-
men tis sa tarkoitettu riskinarviointi.Kyseisestä hyväksymistyöstä on
mah dol li suus terveydensuojelulain § 50 mukaan periä maksu.

Ympäristöterveydenhuollon toimintaan kuuluu oleellisesti näytteiden
ot ta mi nen, ja varsinkin erityistilanteissa näytteenoton saattaa suo rit-
taa valvontahenkilöstö. Näytteiden käsittelystä koituu kustannuksia,
jo ten on tarkoituksen mukaista määritellä näytteiden kä sit te ly mak su-
tak sa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta lisää Imatran seudun ym pä ris-
tö ter vey den huol lon taksaan osaan 3 kohdan 3.1.3. TsL 20 § mu kai-
nen riskienarvioinnin hyväksyminen, hakemuksen käsittelymaksu
€/h (55 €/h).

Lautakunta lisää Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon
tak saan kohdan  5.4.4. näytteiden käsittelymaksu, 25 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 113 12.12.2017

Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuoden 2018
elä ke ker ty mää varten

2438/01/02/01/2017

YMPLA § 113 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

I kaupungineläinlääkäri Sini Siitosen selvitys:

Kunnaneläinlääkäreiden eläke määräytyy kunnan maksaman vir ka-
pal kan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten
omis ta jil ta tai haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden lop-
puun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden mää-
rä seuraavaksi vuodeksi. Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oi-
keas sa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään saamiin palkkioihin.
Vah vis tet tu jen toimenpidepalkkioiden mu kaan määräytyvät työn an-
ta jan ja palkansaajan eläkemaksut. Keva on vahvistanut vuoden
2018 palkkioiden enimmäismääräksi 50.801,04 €. Päätökset eläin-
lää kä rei den toimenpidepalkkioiden määrästä on tehtävä 31.12.2017
men nes sä. Kunnan monijäsenisen toimielimen tekemä vah vis tus-
pää tös on toimitettava Kevaan 31.1.2018 mennessä säh kö pos ti-
osoit tee seen palvelussuhderekisteri@keva.fi.

Päätösvaltainen toimielin asiassa on Imatran seudun ym pä ris tö-
 lau ta kun ta. Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enim-
mäis mää rä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä
palk kioi den määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin sijaisilla ja
muil la tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden
mää rää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole va ki-
nai ses sa virassa. Imatra toimii vastuukuntana Imatran kaupungin ja
Pa rik ka lan, Rautjärven sekä Ruokolahden kuntien eläin lää kin tä huol-
lon tehtävien hoidossa. Alueella on 5 kokoaikaista kau pun gin eläin-
lää kä rin virkaa, joista yksi on I kaupungineläinlääkäri. Toi men pi de-
palk kioi den määrä eläkekertymää varten vuodelle 2018 esitellään
eläin lää kä reit täin liitteessä, joka esitellään lautakunnan ko kouk ses-
sa.

Liite: Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen vuoden 2018 elä ke ker-
ty mää varten; esitellään kokouksessa lautakunnan jäsenille (salassa
pi det tä vä, julkisuuslaki 621/1999 24 § 1 mom. 23 kohta).

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta vahvistaa liitteen mukaiset
toi men pi de palk kiot vuoden 2018 eläkkeen ja eläkemaksujen
mää rää mis tä varten.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 227

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 113 12.12.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 114 12.12.2017

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 114 Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit ja ilmoitukset:

1. Eläinsuojat, vuosiraportit 2016, Kari Pekonen, Parikkala
2. Eläinsuojat, vuosiraportti 2016, Jani Jantunen, Parikkala

Muut tiedoksiannot:

1. Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus
1250/2014)
- Rautjärvi, lohkot 689-02125-18 B ja C

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 115 12.12.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2018

2441/00/01/02/2017

YMPLA § 115 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

 Esitys Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousajoiksi vuodelle
2018:

 Kokouspaikkana Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2,
55100 Imatra.

Kokoukset

Tammikuu 16.1.2018 klo 16.30
Helmikuu 20.2.2018 klo 16.30
Maaliskuu 20.3.2018 klo 16.30
Huhtikuu 17.4.2018 klo 16.30
Toukokuu 15.5.2018 klo 16.30
Kesäkuu 12.6.2018 klo 16.30
Heinäkuu ei kokousta
Elokuu 21.8.2018 klo 16.30
Syyskuu 18.9.2018 klo 16.30
Lokakuu 16.10.2018 klo 16.30
Marraskuu 20.11.2018 klo 16.30
Joulukuu 11.12.2018 klo 16.30

 Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai voidaan pitää ylimääräisiä
ko kouk sia. Kokouksen alkamisaikaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja
ko kous paik kaa voidaan myös sovitusti vaihtaa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy kokousajat esityksen
mu kai ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 116 12.12.2017

Päätös, johon Imatran seudun ympäristölautakunnalla on
muu tok sen ha ku oi keus

2447/11/01/04/2017

YMPLA § 116 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
pää tös 11.12.2017 dnro KASELY/142/07.01/2010 Saimaannorpan
rau hoit ta mis sään nök sis tä poikkeamiseksi.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
11.12.2017 antamalla päätöksellään myöntänyt Metsähallitukselle
oi keu den poiketa Saimaannorpan luonnonsuojelulain mukaisesta
häi rit se mis kiel los ta ajalle 1.1.-31.12.2018. Päätöksen liitteessä ni-
me tyil le henkilöille on annettu oikeus kasata kuuteille apukinoksia ja
ra ken taa niille keinopesiä.

Päätös on nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
pää tös 11.12.2017 dnro KASELY/142/07.01/2010

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää tyytyä Kaak kois-
Suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen
11.12.2017 dnro KASELY/142/07.01/2010 Saimaannorpan rau hoit-
ta mis sään nök sis tä poikkeamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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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:

105, 106, 109, 110, 112-116

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

111

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

Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra

Pykälät: 111

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: 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: 107, 108   Valitusaika
30  päivää
 20.12.2017-19.1.2018

.............................................................................................                     .  (antopäivä 20.12.2017)
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 pöytäkirjaan


