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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 60 15.08.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 60

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 61 15.08.2017

Pöytäkirjantarkastajan valinta

YMPLA § 61

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tea Ainoa.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 62 15.08.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen

1953/00/01/01/2017

YMPLA § 62 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Imatran kaupungin hallintosäännön (1.6.2017) 117 §:n mukaan pöy-
tä kir jan pi tä jä nä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä vi ran-
hal ti ja.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta määrää lautakunnan pöy tä kir-
jan pi tä jäk si hallintosihteeri Eija Siitosen, hänen estyneenä ollessa
pöy tä kir jan pi tä jä nä toimii ympäristönsuojelupäällikkö
Anna-Maija Wikström.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 63 15.08.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2017

1851/00/01/02/2017

YMPLA § 63 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Imatran seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.2.2017
§ 3 päättänyt vuoden 2017 kokousajoista. Päätöksen mukaan lop-
pu vuo den kokousajankohdat ovat seuraavat:

Elokuu 15.8.2017 klo 16:30
Syyskuu 19.9.2017 klo 16:30
Lokakuu 17.10.2017 klo 16:30
Marraskuu 21.11.2017 klo 16:30
Joulukuu 12.12.2017 klo 16:30

Kokouspaikkana Imatran kaupungintalo,
Virastokatu 2, 55100 Imatra.

Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai voidaan pitää ylimääräisiä
kokouksia. Kokouksen alkamisaikaa tai kokouspaikkaa voidaan tar-
vit taes sa sovitusti muuttaa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 64 15.08.2017

Läsnäolo Imatran seudun ympäristölautakunnan kokouksissa

1953/00/01/01/2017

YMPLA § 64 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Imatran kaupungin hallintosäännön (1.6.2017) 120 §:n mukaisesti
kau pun gin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-
ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, toimielimen
esit te li jä vi ran hal ti jal la, kaupunginjohtajalla, hallintojohtajalla ja
ta lous joh ta jal la. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läs nä-
olos ta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja
pu he oi keu den kokouksiinsa seuraaville viranhaltijoille:
 - ympäristönsuojelupäällikkö
 - ympäristötarkastaja
 - I kaupungineläinlääkäri

Tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kutsumisesta kokouksiin pää-
te tään erikseen kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 65 15.08.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen ja
näh tä vil lä olo sekä lautakunnan alaisen henkilökunnan
viranhaltijapäätösten näh tä vil lä olo 2017-2021

1953/00/01/01/2017

YMPLA § 65 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Pöytäkirjan tarkastaminen

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöy tä-
kir jaa.

Imatran kaupungin hallintosäännön 118 §:n mukaan pöytäkirja tar-
kas te taan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan al le kir-
joit taa ja tarkastaa sähköisesti.

Käytäntönä on ollut, että pöytäkirjantarkastaja käy tarkastamassa
pöy tä kir jan Imatran kaupungin asiakaspalvelupisteessä, kun heille
on ilmoitettu, että pöytäkirja on tarkastettavissa. Imatran seudun ym-
pä ris tö lau ta kun nan kokouksen pöytäkirjan on tarkastanut yksi kul la-
kin kokouskerralla erikseen valittu jäsen.

Imatran kaupunki on siirtymässä uuteen asianhallinta- ja ko kous hal-
lin ta jär jes tel mään syksyn 2017 aikana. Samalla mahdollistetaan
pöy tä kir jan tarkastaminen sähköisesti.

Pöytäkirjan ja lautakunnan alaisen henkilökunnan vi ran hal ti ja-
pää tös ten nähtävilläolo

Kuntalain 140 §:ssä säädetään mm., että valtuuston, kun nan hal li tuk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tar koi-
te tun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oi kai su vaa ti mus oh jei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen näh tä-
vä nä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään-
nök sis tä muuta johdu.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vi ran-
omai sen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos
asian omai nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan kat so-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 133

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 65 15.08.2017

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää, että ym pä ris tö lau ta-
kun nan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa erikseen ko kouk ses sa va lit-
tu pöytäkirjantarkastaja. Ellei jonkin asian osalta erikseen muuta
pää te tä, pöytäkirja pyritään tar kas ta maan mahdollisimman pi kai ses-
ti, viimeistään kokousta seu raa va na maanantaina. Sen jälkeen kun
säh köi nen pöy tä kir jan tar kas ta mi nen on mahdollista, tarkastus to teu-
te taan pääsääntöisesti säh köi ses ti. Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nan tarkastettu pöy tä kir ja pidetään yleisesti nähtävillä kun ta lain
140 §:ssä säädetyn näh tä vil lä pi don lisäksi Imatran kaupungin asia-
kas pal ve lu pis tees sä Imat ran kaupungintalolla kokousta seu raa van
vii kon keskiviikkona klo 9:00 -15:00. Jos nähtävilläolopäivä on py hä-
päi vä tai muu siihen ver rat ta va päivä, nähtävilläolo tapahtuu seu raa-
va na työpäivänä.

Lautakunnan alaisten henkilöiden tekemistä viranhaltijapäätöksistä
teh ty julkipanolista asetetaan nähtäville päätöstä seuraavan viikon
tiis tai na Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuille kohtaan "Pää-
tök sen te ko -Kuulutukset", johon on linkki kaikkien sopimuskuntien
Imat ra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti sivuilta. Tämän lisäksi jul ki-
pa no lis ta on nähtävillä Imatran kaupungin ja sopimuskuntien il moi-
tus tau luil la ja asiakirjat liitteineen Imatran kaupungin asia kas pal ve lu-
pis tees sä päätöstä seuraavan viikon tiistaina klo 9:00-15:00. Jos
näh tä vil lä olo päi vä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä,
näh tä vil lä olo tapahtuu seuraavana työpäivänä.

Ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan varsinaisille
 jä se nil le viimeistään seitsemän päivän kuluessa asiakirjan al le kir-
joit ta mi ses ta sähköpostilla, myöhemmin sähköisen asia kir ja hal lin ta-
me net te lyn käyttöönoton jälkeen uuden järjestelmän kautta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 66 15.08.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan yleisen ratkaisuvallan ja
eri tyis la kien mukaisen toimivallan siirto viranhaltijoille

1953/00/01/01/2017

YMPLA § 66 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Imatran seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 16.12.2014
§ 108 päättänyt yleisen ratkaisuvallan siirrosta alaisilleen vi ran hal-
ti joil le seuraavasti:

Ympäristöjohtajan estyneenä ollessa hänen Imatran seudun ym pä-
ris tö vi ran omai sen johtosäännössä (1.1.2013) kuvattua toimivaltaa
käyt tää ympäristönsuojelupäällikkö.

Ympäristönsuojelupäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu

1 määrätä joku viranhaltijoista sijaisekseen ollessaan poissa tai
ti la päi ses ti estyneenä

2 päättää ympäristönsuojelun palvelukokonaisuutta ja Imatran
seu dun ympäristöviranomaisen hankkeita koskevat so pi muk-
set, sitoumukset ja hankinnat, joiden taloudellinen merkitys
on enintään 50 000 €

Ympäristönsuojelupäällikön estyneenä ollessa hänen yllä olevaa
rat kai su val taan sa käyttää ympäristöjohtaja.

 Ympäristötarkastajan ratkaisuvaltaan kuuluu

1 päättää ympäristötilan seurannan palveluita koskevat so pi-
muk set, sitoumukset ja hankinnat, joiden taloudellinen mer ki-
tys on  enintään 30 000 €

Ympäristötarkastajan estyneenä ollessa hänen yllä olevaa rat kai su-
val taan sa käyttää ympäristönsuojelupäällikkö.

I kaupungineläinlääkärin ratkaisuvaltaan kuuluu

1 määrätä joku viranhaltijoista sijaisekseen ollessaan poissa tai
ti la päi ses ti estyneenä

2 päättää eläinlääkintähuollon palveluita koskevat sopimukset,
si tou muk set ja hankinnat, joiden taloudellinen merkitys on
enin tään 30 000 €

I kaupungineläinlääkärin estyneenä ollessa hänen yllä olevaa rat kai-
su val taan sa käyttää ympäristöjohtaja
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 66 15.08.2017

Erityislakien mukainen toimivallan siirto

Imatran seudun ympäristölautakunta toimii Imatran seudun ym pä ris-
tö vi ran omai sen johtosäännössä mainittujen lakien mukaisena vi ran-
omai se na tai vastaa lain mukaan kunnalle kuuluvien tehtävien hoi-
dos ta. Lautakunta voi johtosäännön 3 §:n 7 kohdan mukaan siirtää
rat kai su val taan sa edelleen sen alaiselle viranhaltijalle tai työn te ki jäl-
le.

 Toimivallan siirto on sidottu tiettyyn virkanimikkeeseen (ym pä ris tö-
joh ta ja, ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja, 1. kau pun-
gin eläin lää kä ri, kaupungineläinlääkäri/valvontaeläinlääkäri, ym pä ris-
tö in si nöö ri). Koska ympäristöinsinööri virkanimikkeellä on useita
 vi ran hal ti joi ta eri toimenkuvien mukaisissa tehtävissä, käyttävät he
heil le siirrettyä toimivaltaa toimenkuviensa puitteissa.

 Toimivallan siirto on esitetty oheismateriaalina olevassa taulukossa
si ten, että x-merkintä viranhaltijan kohdalla tarkoittaa kyseisen asian
de le goi mis ta ko. viranhaltijalle. Taulukko on johtosäännön päivittyvä
lii te.

 Imatran seudun ympäristölautakunta on viimeeksi hyväksynyt päi vi-
tyk sen erityislakien mukaisesta toimivallan siirrosta, versio 10,
ko kouk ses saan 16.8.2016 § 89.

Oheismateriaali: Imatran seudun ympäristötoimi, erityislakien toimivallan siirto vi ran-
hal ti joil le, versio 10

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 67 15.08.2017

Maa-aineslupa Heikki Pellinen, Ruokolahti

1427/10/03/00/2016

YMPLA § 67 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Heikki Pellinen on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle
1.7.2016 kirjatun maa-aineslupahakemuksen. Lupahakemus koskee
van haa maa-ainestenottoaluetta, jossa on otettu maa-aineksia ai kai-
sem mal la maa-ainesluvalla. Ottoalue sijaitsee Ruokolahden kunnan
Ha lo nie men kylässä, tiloilla Rantamaa (700–405–2–77) ja Annala
(700–405–2–75)

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 päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan
myön tä mi sel le ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet: Maa-aineslupapäätös Heikki Pellinen
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tilat Rantamaa (700–405–2–77)
ja Annala (700–405–2–75)

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maa-
ai nes ten ottamiseen Heikki Pelliselle, Ruokolahden Haloniemen
ky läs sä, tiloilla Rantamaa ja Annala sijaitsevalle maa-ainesten ot ta-
mis alu eel le liitteenä esitetyn päätöksen ja sijaintikartan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 68 15.08.2017

Lausunto Parikkalan kunnan rakennusjärjestyksestä, Parikkala

2174/10/03/00/2017

YMPLA § 68 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Parikkalan kunnan rakennuslautakunta pyytää Imatran seudun ym-
pä ris tö toi men lausuntoa Parikkalan kunnan rakennusjärjestyksen
eh do tuk ses ta 31.8.2017 mennessä.

Nykyinen rakennusjärjestys on vuodelta 2005 ja se on suppeampi
kuin nyt luonnosteltu uusi rakennusjärjestys. Uudessa ra ken nus jär-
jes tyk ses sä on uusina otsikkoina mm. Yleiset alueet ase ma kaa-
va-alu eel la ja julkinen tila, Eri osa-alueiden ominaispiirteiden säi lyt-
tä mi nen ja Kestävä kehitys rakentamisessa.

Rakennusjärjestyksen tavoite on määritelty kohdassa 1.1 samoin
kuin vuoden 2005 määräyksissä: paikallisista oloista johtuvat suun-
ni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen
huo mi oon ot ta mi nen sekä hyvä, terveellinen ja viihtyisä elin ym pä ris-
tö.

Uutena asiana edellytetään pätevyyttä ja ammattitaitoa niin suun nit-
te li joil ta, toteuttajilta kuin rakentamisen valvojiltakin (1.5) nykyisen
maan käyt tö- ja rakennuslain vaatimusten (MRL) mukaisesti. Ra ken-
nus lu pien lisäksi rakennelmien ja laitteiden edellyttämät toimenpiteet
on edelleenkin jaettu kolmeen eri luokkaan: toimenpidelupa, ilmoitus
tai ei mitään.

Suurehkolle laiturille on nyt määritelty koko: pituus yli 20 m, pinta-ala
yli 30 m2 ja samalla toimenpidelupa on muuttunut il moi tus me net te-
lyk si myös asemakaava-alueella (2.3).

Maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen poh ja ve si-
alueil la mainitaan uutena asiana ja se vaatii aina toimenpideluvan
(2.3). Maalämpökaivoa eikä -putkistoa ei saa sijoittaa 500 metriä lä-
hem mäk si yleisiä vedenottamoita (9.1). Yli 10 kaivon energiakenttä
vaa tii aluehallintoviraston (AVI) luvan ja ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sen lausunnon.

Hulevesistä puhutaan uutena terminä ja määrätään mm., että kiin-
teis tö on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella liitettävä hu le ve si ver-
kos toi hin. Missä se ei ole mahdollista, tulee vesi imeyttää ton til-
la.Hulevedet tulee pyrkiä viivyttämään ennen vesistöön johtamista
(4.4).
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 68 15.08.2017

Jäteastioista ja komposteista määrätään, että ne on rakennettava
sää dös ten ja määräysten mukaisesti, niiden on sopeuduttava ym pä-
ris töön eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille (4.8).
Ke räyk ses sä ja käsittelyssä on noudatettava Etelä-Karjalan jä te huol-
to mää räyk siä.

Yleisötapahtumien osalta on määrätty, että tapahtuma-alue on siis-
tit tä vä (5.5) tapahtuman jälkeen.

Asema- ja rantayleiskaava-alueiden ulkopuolella uuden ra ken nus-
pai kan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2 (6.2) ja ra ken-
nuk sil le on määrätty vähimmäisetäisyydet erikokoisista teistä, mm.
100 m valtatie 6:n keskiviivasta (6.3), mutta ei enää tiestä n:o 14,
ku ten edellisessä rakennusjärjestyksessä.

Rantarakentamisesta mainitaan, että ranta-alueilla noudatetaan
Pa rik ka lan kunnan oikeusvaikutteisien yleiskaavojen ja ran ta-ase-
ma kaa vo jen määräyksiä. Kaikilla ranta-alueilla on voimassa oleva
kaa va. Rakennuspaikalla, erityisesti rannan läheisyydessä, tulee
kas vil li suut ta säilyttää rakennusten ja rannan välissä. Puuston har-
ven ta mi nen on sallittua. Maiseman luonnonmukaisuuden tulee mah-
dol li suuk sien mukaan säilyä (7.).

Ympäristöltään säilytettäviltä alueilta ei saa poistaa puustoa ilman
mai se ma työ lu paa (8.2).

Arvokkailla luonto- ja maisema-alueilla on huomioitava luonnonarvot
ja maiseman ominaispiirteet (8.5).

Pohjavesialueille (1. ja 2. luokat) rakennettaessa öljy- ja polt to ai ne-
säi liöt yms. tulee sijoittaa maan päälle suoja-altaisiin ja ne tulee kat-
taa (9.1).

Suurten piha-  ja paikoitusalueiden hulevedet on pohjavesialueilla
joh det ta va vyöhykkeen ulkopuolelle tai ne voidaan imeyttää maahan
sul ku vent tii lil lä varustetun öljynerotuskaivon kautta (9.1).

Uutena asiana on mainittu maanrakennustöistä, että maata kai vet-
taes sa on jätettävä riittävä suojakerros pohjaveden ylimmän pinnan
ja maanpinnan välille. Täyttöjä tehtäessä täyttöainesten on oltava
täyt töön soveltuvia, puhtaita kiviperäisiä aineksia (9.1).

Radonista määrätään, että rakennettaessa on varmistuttava, ettei
maa pe rän tai täyttösoran radon pääse huonetiloihin (9.2).

Pilaantunut tai pilaantuneeksi epäilty maa-aines on tutkittava ja tar-
vit taes sa puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä (9.3).
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 68 15.08.2017

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä (v. 2005) on määrätty
jä te ve sien käsittelystä. Jätevesien käsittelystä on määrätty myös 
Pa rik ka lan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (2014). Jatkossa
on tarkoitus, että jätevesistä määrätään vain ym pä ris tön suo je lu mää-
räyk sis sä. Käsittelyjärjestelmä on esitettävä hyväksyttäväksi ra ken-
nus lu pa ha ke muk sen yhteydessä (10.1).

Vesihuoltolaitosten ulkopuolella rakentajan on varmistuttava ta lous-
ve den laadusta ja määrästä ennen rakennustöihin ryhtymistä (10.1).

Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.
Kun nan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa katselmuksia yh-
teis työs sä ympäristönsuojelun kanssa (11.1).

Rakennuksen käyttöaika tulee olla rakennuksen tarkoitukseen näh-
den riittävän pitkä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusosien
ja järjestelmien korjattavuuteen (12.1).

Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa (12.2).

Rakennusta purettaessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen mää-
räs tä, laadusta ja lajittelusta. Materiaalille tulee ensisijaisesti etsiä
uu sio käyt töä (12.3).

Rakennustyömaan jätehuolto ja saniteettihuolto tulee järjestää
(13.2) eikä työmaan ylijäämämassoja tai muuta tavaraa saa va ras-
toi da tontin ulkopuolelle ilman maanomistajan suostumusta (13.3).

Liitteet: Lausuntopyyntö Parikkalan rakennusjärjestysluonnoksesta
 Parikkalan rakennusjärjestysluonnos

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää antaa Parikkalan
kun nan rakennusjärjestyksen ehdotuksesta seuraavan sisältöisen
lau sun non:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toiminnassa on paljon
yhtymäkohtia rakennusjärjestyksessä säänneltyihin toimintoihin.
Uusi rakennusjärjestysehdotus on hyvä ja ottaa ympäristönsuojelun
ja jätehuollon monipuolisesti huomioon. Lautakunnalla ei ole
huomauttamista Parikkalan rakennusjärjestyksen ehdotuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 69 15.08.2017

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nan päätöksestä 29.5.2017 § 52 tehdystä valituksesta,  Ruokolahti

2069/11/04/2017

YMPLA § 69 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt (11.7.2017 Dnro
01688/17/5212) Imatran seudun ympäristölautakunnan lausuntoa
va li tuk ses ta, joka on tehty lautakunnan 29.5.2017 § 52 päätöksestä
ve si huol to lain mukaisessa asiassa kiinteistön 700-457-4-57 koh dal-
la.

 Oheismateriaalina oleva lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
va li tuk ses ta § 52 170529 lii te tään päätöksen liitteeksi ja on jaettu
lau ta kun nan jäsenille.

Oheismateriaali: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 11.7.2017 Dnro
01688/17/5212.

 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta § 52 170529

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Itä-Suomen hal lin to-
oi keu del le lausuntopyynnön 11.7.2017 Dnro 01688/17/5212 joh dos-
ta liit tee nä olevan lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 70 15.08.2017

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nan päätöksestä 29.5.2017 § 54 tehdystä valituksesta, Ruokolahti

2071/11/04/2017

YMPLA § 70 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt (25.7.2017 Dnro
01767/17/5212) Imatran seudun ympäristölautakunnan lausuntoa
va li tuk ses ta, joka on tehty lautakunnan 29.5.2017 § 54 päätöksestä
ve si huol to lain mukaisessa asiassa kiinteistön 700-457-2-41 koh dal-
la.

 Oheismateriaalina oleva lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
va li tuk ses ta § 54 170529 lii te tään päätöksen liitteeksi ja on jaettu
lau ta kun nan jäsenille.

Oheismateriaali: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 25.7.2017 Dnro
01767/17/5212

 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta § 54 170529

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Itä-Suomen hal lin to-
oi keu del le lausuntopyynnön 25.7.2017 Dnro 01767/17/5212 joh dos-
ta liit tee nä olevan lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 71 15.08.2017

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nan päätöksestä 29.5.2017 § 51 tehdystä valituksesta, Ruokolahti

2068/11/04/2017

YMPLA § 71 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt (4.7.2017 Dnro
01638/17/5212) Imatran seudun ympäristölautakunnan lausuntoa
va li tuk ses ta, joka on tehty lautakunnan 29.5.2017 § 51 päätöksestä
ve si huol to lain mukaisessa asiassa kiinteistön 700-457-4-81 koh dal-
la.

Oheismateriaalina oleva lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
va li tuk ses ta § 51 170529 lii te tään päätöksen liitteeksi ja on jaettu
lau ta kun nan jäsenille.

Oheismateriaali: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 4.7.2017 Dnro
01638/17/5212

 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta § 51 170529

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Itä-Suomen hal lin to-
oi keu del le lausuntopyynnön 4.7.2017 Dnro 01638/17/5212 johdosta
liit tee nä olevan lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 72 15.08.2017

Nurmijärven Vertasenlahden kunnostusojitus, Rautjärvi

1795/11/03/03/2017

YMPLA § 72 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Imatran seudun ympäristötoimeen on tullut vireille Rautjärven
Nur mi jär veä koskeva ojitusasia. Asia on selostettu tämän pykälän
oheis ma te ri aa leis sa.

Asian käsittely vaatii lautakunnan tutustumista paikan päälle.

Oheismateriaali: Kirje Harri Lunkalta ym. 4.1.2017 + lisänimet 17.2.2017
Kirje Alpo ja Liisa Pajarilta 30.1.2017

 Kirje Kopsalan osakaskunnalta 23.3.2017 (ilman liitteitä)
 Otso Metsäpalvelut Oy:n uusi ojitusilmoitus 7.7.2017 liitteineen

Taustaa Nurmijärven ojitusasiaan

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee asian oheismateriaaleineen tiedokseen ja
päät tää tehdä tutustumiskäynnin paikan päälle. Käynnille lau ta kun-
taa edustamaan valitaan seuraavat kaksi lautakunnan jäsentä: N.N.
ja N.N. ja heidän estyessään N.N. ja N.N.

Päätös: Lautakunta merkitsi asian oheismateriaaleineen tiedokseen ja päätti
teh dä tutustumiskäynnin paikan päälle. Käynnille lautakuntaa edus-
ta maan valittiin Arto Tikka ja Kari Pekonen ja heidän estyessään
Alek si Tikkanen ja Ritva Pohjola.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 73 15.08.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen
hei nä kuu 2017

1836/02/02/02/2017

YMPLA § 73 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Käyttösuunnitelman heinäkuun lopun toimintakatteen vertailu
to teu tu nee seen toimintakatteeseen 8.8.2017

Käyttösuunnitelma € Toteuma € Toteuma %
Toimintatulot   536 000 558 000 104 %
Toimintamenot 1 063 000 988 000   93 %
Toimintakate    527 000 430 000   82 %

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee toteuman ja tekee
tar vit ta vat johtopäätökset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 74 15.08.2017

Viranhaltijapäätökset

YMPLA § 74 Ympäristöjohtajan tekemä viranhaltijapäätös:

21.6.2017 § 2 Ympäristöjohtajan sijaisuus 3.-14.7.2017

Ympäristönsuojelupäällikön tekemät viranhaltijapäätökset:

12.6.2017 § 1 Ympäristöinsinöörin (ympäristönsuojelu) viran
täyt tä mi nen

29.6.2017 § 2 Ympäristönsuojelupäällikön vuosilomasijaisuus

I kaupungineläinlääkärin tekemä viranhaltijapäätös:

14.6.2017 § 1 Kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen

 Ympäristötarkastajan tekemä viranhaltijapäätös:

25.7.2017 § 1 Hiukkasmittauslaitteen hankinta Etelä-Karjalan
il man laa dun mittausverkon Rautionkylän mit taus-
ase mal le

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei
lau ta kun ta käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksissä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 75 15.08.2017

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 75 Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit ja ilmoitukset:

1. Parikkalan kunta: Parikkalan Saaren Portaisten suljetun
kaa to pai kan vesientarkkailu keväällä 2017

2. Parikkalan kunta: Parikkalan Kasinmäen suljetun kaa to-
 pai kan vesientarkkailu keväällä 2017

3. Rautjärven kunta: Rautjärven suljetun Änkilän kaatopaikan
pin ta- ja pohjavesien tarkkailu keväällä 2017

4. Oy Teboil Ab: TB Simpele Änkilä, pohjavesiseuranta 2017

5. Metsä Board Oyj ja Rautjärven kunta (Vihviläsuon jä te-
 ve den puh dis ta mo): Hiitolanjoen velvoitetarkkailu - Poh ja-
eläin tark kai lu 2016

6. Vapo Oy: Paljasuo turvetuotantoalueen kuor mi tus tark kai lu-
ra port ti 2016, Rautjärvi

7. Vapo Oy: Paljasuo turvetuotantoalueen ve sis tö tark kai lu-
 ra port ti 2016, Rautjärvi

8. Vapo Oy:n Kakon alueen turvetuotannon päästö- ja ve sis tö-
tark kai lun vuosiraportti 2016

9. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.6.2017: Eläin-
suo jan ympäristöluvan rauettaminen, Parikkala / Parikkalan
Pih vi Oy¬

10. Rajavartiolaitos: Immolan ampumaradan vuoden 2016
vuo si ra port ti

Muut tiedoksiannot:

1. Ruokolahden kunta: Haapaveden kasviplanktontutkimus
vuon na 2016

2. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös 9.6.2017: Pi laan-
tu neen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta kos ke vas-
ta ilmoituksesta, Rajavartiolaitoksen ampumaradan kun nos-
tus koh de Imatran Immolassa

3. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös 12.7.2017:
Pi laan tu neen maaperän puhdistamista koskevasta il moi tuk-
ses ta, Fortum Power and Heat Oy, kohteessa Kuparintie 3,
Imat ra
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 75 15.08.2017

4. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 21.7.2017: Ilmoitus jätteen
hyö dyn tä mi ses tä maarakentamisessa, ilmoittaminen ym pä-
ris tön suo je lun tietojärjestelmään, Imatran Autopurkaamo,
Imat ra

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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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:

60 - 66, 68 - 75

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

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

Pykälät:

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: 67    Valitusaika
30  päivää

(antopv 24.8.2017)

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


