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Imatran seudun ympäristölautakunta
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Imatran seudun ympäristölautakunta

Aika 15.11.2016 klo 16:30 - 17:05

Paikka Parikkalan eläinlääkärivastaanotto, Kannaksentie 4 A,
59100 Pa rik ka la

Osallistujat

Läsnä Menna Tomi puheenjohtaja
Lensu-Saukkonen Helena varapuheenjohtaja
Aineslahti Rauni jäsen
Pekonen Kari jäsen
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Poissa Halonen Helli jäsen ei varajäsentä

Muut osallistujat Suur-Hamari Sirpa ympäristöjohtaja
Wikström Anna-Maija ympäristönsuojelupäällikkö
Siitonen Sini I kaupungin eläinlääkäri
Siitonen Eija sihteeri

Allekirjoitukset

 Tomi Menna Eija Siitonen
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 114 - 121

Pöytäkirjan tarkastus

 Aleksi Tikkanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

23.11.2016 Imatran kaupungintalo, asiakaspalvelu klo 9.00 - 15.00



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 233

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 114 15.11.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 114

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 115 15.11.2016

Pöytäkirjantarkastajan valinta

YMPLA § 115

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Aleksi Tikkanen.

____________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 116 15.11.2016

Lausunto Rautjärven kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

1631/10/03/00/2016

YMPLA § 116 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Rautjärven kunnan tekninen lautakunta pyytää Imatran seudun ym-
pä ris tö vi ran omai sen lausuntoa Rautjärven kunnan ra ken nus jär jes-
tys eh do tuk ses ta 25.11.2016 mennessä.

Rautjärven rakennustarkastajalta saadun tiedon mukaan myös
Raut jär ven ympäristönsuojelumääräykset on määrä käsitellä saman
ai kai ses ti rakennusjärjestyksen kanssa.

Aikaisemmin rakennusjärjestyksessä on säädetty myös jätevesien
kä sit te lys tä viemäriverkoston ulkopuolisilla ympäristöltään herkillä
alueil la. Luonnoksessa jätevesien käsittely on jätetty pois. Sitä kos-
ke vat määräykset on sisällytetty  ympäristönsuojelumääräysten eh-
do tuk seen.

Ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen lausunto:
" Kohta 6.2 Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset pitäisi täy den-
tää tekstillä: Talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten mu kai-
sen talousveden saanti sekä asianmukaiset jätevesijärjestelyt tulee
ot taa huomioon."

Oheismateriaali: Rautjärven kunnan rakennusjärjestysehdotus
 Rakennusjärjestyksen liitteet
 Rautjärven pohjavesialueet

Rautjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset,ehdotus

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta lausuu Rautjärven kunnan ra-
ken nus jär jes tys eh do tuk ses ta, että mikäli Rautjärven kunta hyväksyy
ohei set ympäristönsuojelumääräykset, joissa on säädökset jä te ve-
sien käsittelystä ympäristöltään herkillä alueilla ja maa läm pö kai vois-
ta, ei lautakunnalla ole muuta huomautettavaa kuin johdannossa
esi tet ty ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen lisäys kohtaan 6.2.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 117 15.11.2016

Imatran seudun ympäristötoimen lausunto maakuntauudistusta kos ke vas-
ta hallituksen esitysluonnoksesta ja siihen liittyvistä laeista

994/00/04/01/2016

YMPLA § 117 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat
31.8.2016 lähettäneet sote- ja maakuntauudistusta koskevan hal li-
tuk sen esitysluonnoksen sekä niihin liittyvät lakiluonnokset lau sun-
nol le. Lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta tulee antaa
9.11.2016 mennessä sähköisellä kyselyllä.

Lausunnolla olevan sote- ja maakuntauudistusta koskevan hal li tuk-
sen esitysluonnoksen mukaan Suomeen perustetaan 18 maa kun-
taa. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestäisivät kaikki alu-
een sa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja
ter vey den huol lon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elin kei no pal ve-
lut, aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, lii ken ne jär jes tel mä-
suun nit te lu, maaseudun kehittäminen sekä pelastustoimi.

Imatran seudun ympäristötoimen kuten myös Lappeenrannan seu-
dun ympäristötoimen tehtävistä vain ympäristöterveydenhuolto on
siir ty mäs sä luonnoksen mukaan yhteiseen maakuntahallintoon. Ym-
pä ris tö ter vey den huol toa yksityiskohtaisemmin koskevan lain sää dän-
nön valmistelu on vielä kesken.

Lausunto on annettu aikataulullisista syistä virkamieslausuntona, jo-
ka tässä tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja hyväksyttäväksi.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät seuraavasta osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

Liite:  Imatran seudun ympäristötoimen lausunto

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö
Tiivistelmä sote- ja maakuntauudistusta koskevan lain keskeisestä
si säl lös tä

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee Imatran seudun ym-
pä ris tö toi men antaman liitteen mukaisen lausunnon maa kun ta uu dis-
tus ta koskevasta esitysluonnoksesta tiedokseen ja yhtyy vir ka mies-
ten antamaan lausuntoon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 118 15.11.2016

Päätökset, joihin Imatran seudun ympäristölautakunnalla on muu tok sen-
ha ku oi keus

725/11/01/01/2015, 1666/11/01/00/2016

YMPLA § 118 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Imatran seudun ympäristölautakunta on saanut tiedokseen seu raa-
vat päätökset, joihin sillä on muutoksenhakuoikeus:

1. Päätös sillan rakentamisesta Soinilansalmen ylittävään
pen ger tie hen Saimaalla ja valmistelulupa, Etelä-Suomen
alue hal lin to vi ras to 3.11.2016, Nro 219/2016/2, Dnro
ESA VI/2261/2016

2. Päätös pilaantuneen maan puhdistuksesta, St1 Imat ran-
kos ki, Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen päätös
10.11.2016, Dnro KASELY/1702/2016

 Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali:  Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.11.2016 nro
219/2016/2, dnro ESAVI/2261/2016

 Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen päätös 10.11.2016 dnro
 KA SE LY/1702/2016

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee johdannossa mai ni-
tut päätökset tiedokseen ja päättää tyytyä niihin.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 119 15.11.2016

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 119 Ympäristölupiin liittyvät raportit:

1. Parikkalan suljetun Kasinmäen kaatopaikan vesientarkkailu
syk syl lä 2016

2. Teollisuuden yhteistarkkailu: Etelä-Saimaan tarkkailu kesällä
2016

Muut tiedoksiannot:

1. Rautjärven ympäristöohjelma, Rautjärven kv 26.9.2016 § 30

2. Imatran ympäristöohjelma, Imatran kh 27.6.2016 § 169

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 120 15.11.2016

Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen lokakuu
2016

1070/02/02/02/2016

YMPLA § 120 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Käyttösuunnitelman lokakuun lopun toimintakatteen vertailu to teu tu-
nee seen toimintakatteeseen  9.11.2016.

Käyttösuunnitelma € Toteuma € Toteuma %
Toimintatulot   809 000    809 000 100 %
Toimintamenot 1 560 000 1 455 000 93 %
Toimintakate     751 000    646 000 86 %

Ympäristöjohtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 240

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 121 15.11.2016

Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttö
tie ra ken teis sa, Imatran kaupunki, Imatra

1599/11/01/00/2016, 1600/11/01/00/2016, 1601/11/01/00/2016, 1602/11/01/00/2016

YMPLA § 121 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Imatran kaupunki on jättänyt Imatran seudun ym pä ris tö vi ran omai sel-
le 10.10.2016 kirjatun ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus
kos kee Ovako Imatra Oy Ab:n teräskuonamurskeen ja Ukonhauta
Oy:n kä sit te le män betonimurskeen käyttämistä hakemuksessa yk si-
löi ty jen Imatran Virasojan, Vintterin, Sienimäenrannan ja Tuulikallion
kau pun gin osien katujen tierakenteissa. Lisäksi haetaan lupaa työn
aloit ta mi seen muutoksenhausta huo li mat ta. Jätteeksi luo ki tel ta van
te räs kuo nan hyödyntäminen maa ra ken ta mi ses sa vaatii ym pä ris tö lu-
van.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa ym pä ris tön suo je-
lu lain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset,
kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen
mu kai sen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan
myön tä mi sel le ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet: Ympäristölupapäätös, Imatran kaupunki
 Kartta teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttöpaikoista

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä ole-
van päätöksen mukaisesti Imatran kaupungille ym pä ris tön suo je lu-
lain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan teräskuonamurs-
keen ja betonimurskeen käytölle.

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:

114, 115, 116, 117, 119, 120

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
118

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

Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi

Pykälät: 118

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:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus                                                         121                  23.11.-23.12.2016
PL 204, Korsholmanpuistikko 43                                                                 (antopäivä 23.11.2016)
65101 Vaasa
Vaihde: 029 56 42611
telefax: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@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


