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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 1 19.01.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 1

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 2 19.01.2016

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

YMPLA § 2

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Helli Halonen.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 3 19.01.2016

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja so-
te-uu dis tuk sen askelmerkeiksi

150/00/04/00/2015

YMPLA § 3 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 te-
ke mil lään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uu-
dis ta mi ses ta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja
alue jaos ta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden pe rus-
ta mis ta ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja ter veys mi-
nis te riön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hal-
lin noi daan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja
ter veys mi nis te riö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen
kun nil ta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta
mm. ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilta, lausunnot
hal li tuk sen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voi-
vat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata säh-
köi sel lä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen lin-
jauk sis ta.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alue uu dis tus.fi/lausuntopyynnot. Lausunnot pyydetään an ta-
maan 28.1.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat jul ki-
sia.

Tämän asiapykälän liitteenä on lausuntoehdotus, jossa on pu nai sel-
la tekstillä esitetty ehdotetut vastaukset kysymyksiin. Lautakunnan
hy väk syn nän jälkeen tekstit siirretään sähköiseen vas taus jär jes tel-
mään.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö STM68:00/2015
Liite: Imatran seudun ympäristöviranomaisen lausunto otsikon aiheessa

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan lau-
sun non Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunnoksi hal li tuk-
sen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen
as kel-mer keik si

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 4 19.01.2016

Imatran seudun ympäristötoimen toimitilojen siirto Imatran kau pun gin ta-
lol le

660/00/01/02/2015

YMPLA § 4 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen antoi viranhaltijapäätöksellään
§28/2015 tilahallintapäällikkö Markku Salolle tehtäväksi valmistella
toi mis to ti la jär jes te lyt kaupungintalolle siten, että Sote-palveluiden
siir tyes sä Eksotelle, kaupungintalolle keskitetään kaupungille jäävät
toi min not kuten ympäristötoimi.

Imatran seudun ympäristötoimen viranhaltijoilla on paljon yh teis toi-
min taa kaupungintalon virkailijoiden kanssa, joten toimiminen sa-
mas sa kiinteistössä edesauttaa asioiden sujuvuutta. Kaupungintalon
toi mis to huo neet ovat nykyisiin verrattuna isompia ja mahdollistavat
si ten paremmin asiakasneuvottelutilanteet. Kaupungintalolle on jär-
ke vää siirtyä siinä vaiheessa kun tarvittavat tilat ovat sinne ko ko nai-
suu des saan vapautuneet.Vuokrakulut nousevat korkeintaan noin.
5%, mihin on talousarviossa vuodelle 2016 varauduttu.

Imatran seudun ympäristötoimen sopimuskuntien välisessä so pi-
muk ses sa on § 11:ssa määritelty toimipisteistä mm. seuraavaa:
"Imat ran seudun ympäristötoimi vuokraa pääasialliset toimitilat Imat-
ran kaupungilta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta,
mi kä li kaupungilla/kunnilla on tarvetta vastaavat tilat tarjottavissa."

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosäännössä mää ri tel-
lään ympäristöjohtajan hankintavaltuudet. Useamman vuoden kat ta-
van hankinnan hankinta-arvo lasketaan 4 käyttövuoden mukaan.
Toi mi ti lo jen kuukausivuokra kaupungintalolla tulee olemaan n. 8500
€ (alv 0%), joten neljän vuoden hankinta-arvo on noin 400 000 € .
Sum ma ylittää ympäristöjohtajan hankintavaltuudet, joten tilojen
vuok raus alistetaan lautakunnan päätettäväksi. 

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää vuokrata ym pä ris tö toi-
mel le toimitilat Imatran kaupungintalolta.   Lautakunta valtuuttaa ym-
pä ris tö joh ta jan  tekemään asiaan liittyvät sopimukset ja käytännön
pää tök set.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 5 19.01.2016

Eläinlääkintähuollon tilajärjestelyt Ruokolahdella

613/10/03/01/2015

YMPLA § 5 Valmistelija: Sirpa Suur-Hamari

Imatran kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.10.2015
§253, että Imatran seudun eteläpään kunnallisen eläin lää kin tä huol-
lon palveluiden tarjonta keskitetään Ruokolahdelle.

Ruokolahden kunta on käsitellyt asiaa kunnanhallituksen ko kouk-
ses sa 16.11.2015 § 307. Kunnanhallitus päätti selvittää ti la vaih to eh-
to ja ja tehdä niistä sitten esityksen Imatran seudun ym pä ris tö lau ta-
kun nal le maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

Ruokolahden kunnan virkamiehet ovat valmistelleet asiaa ja ovat
pää ty neet esittämään Mutkapolku 6:ssa olevien nykyisten tilojen re-
mon toin tia ja laajentamista osaan samassa kiinteistössä vapautuvaa
huo neis toa. Remontin kustannuksiksi arvioidaan n. 55 000 € ja kuo-
le tus ajak si esitetään 7 vuotta. Vuokrasopimuksen kestoajaksi esi te-
tään 7 vuotta, jonka jälkeen irtisanomisaika voisi olla 6 kk.

Vuokratilahankinnan hankinta-arvo (neljä vuotta) on noin 60 000 €.
Ym pä ris tö joh ta jan hankintaoikeusraja on 100 000€.
Imatran seudun ympäristötoimi on varautunut 2016 talousarviossaan
nou se viin vuokrakustannuksiin Ruokolahden vastaanottotilan suh-
teen.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee Ruokolahden eläin-
lää kin tä ti lo jen suunnittelun tiedokseen ja puoltaa Mutkapolku 6 vaih-
to eh toa sekä valtuuttaa ympäristöjohtajan tekemään asiaa koskevat
so pi muk set.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 6 19.01.2016

Parikkalan eläinlääkintähuoltotilojen vuokraaminen

825/00/01/02/2015

YMPLA § 6 Valmistelija: Sirpa Suur-Hamari

Imatran seudun ympäristölautakunta päätti kokouksessaan
15.12.2015 § 125 hyväksyä Parikkalan kunnan tarjouksen eläin lää-
kin tä huol to ti loik si osoitteeseen Kannaksentie 4, Parikkala.

Parikkalan kunta on talousarviossaan 2016 varautunut investointiin
Kan nak sen tie 4:n kunnostamiseksi eläinlääkintähuoltotiloiksi. Suun-
ni tel mat on katselmoitu ja asia etenee kunnassa kilpailutukseen ja
kun nos tus han kin taan. Kunnan virkamiehet arvioivat, että realistinen
val mis tu mis ajan koh ta olisi syksy 2016, mikä asia neuvottelussa hy-
väk syt tiin. Tila sitoudutaan vuokraamaan määräajaksi, jonka jälkeen
mää ri tel ty irtisanomisaika.

Tilan vuokraamisen hankinta-arvo (neljä vuotta) on noin 250 000€,
jo ka ylittää Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosäännön
mah dol lis ta man ympäristöjohtajan hankintaoikeuden arvon. Lau ta-
kun ta on jo päättänyt hankinnasta, mutta on tarpeen valtuuttaa ym-
pä ris tö joh ta ja tekemään asiassa tarvittavat sopimukset ja päät tä-
mään asiaa koskevista tarkennuksista.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta valtuuttaa ympäristöjohtajan te-
ke mään Parikkalan eläinlääkintähuoltotilojen, osoite Kannaksentie
4, Parikkala, kunnostukseen ja vuokraamiseen liittyvät jat ko pää tök-
set ja sopimukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 7 19.01.2016

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

166/11/01/00/2015, 980/11/01/04/2016, 841/11/01/01/2015, 1009/11/01/00/2016

YMPLA § 7 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

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

1. Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Etelä-Suomen alue-
hal lin to vi ras to 22.12.2015 nro 343/2015/1
Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan ympäristöluvan voi ma-
lai tos ta koskevien eräiden lupamääräysten tarkistaminen,
Raut jär vi

2. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös KASELY/934/2015
Luon non suo je lu alu een perustamisesta Imatralla tilalle Lahti
153-404-49-1, Laitilanlahden pohjukassa, omistaja Mölsä Jari
Pek ka
             Kohde on vain vähän ojitettu monipuolisten
             korpityyppien kaivettuun kanavaan rajoittuva
             kokonaisuus ja sitä reunustava turvekankaan
             kasvatuskuusikko. Suojelu on Metso-ohjelman
             mukainen.

3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/5556/2015
Pen ke reen pysyttäminen kiinteistön 153-404-7-132 edustalla
Im ma lan jär vel lä, Imatra
             Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan rakennetun
             penkereen pysyttämiseen Immalanjärvellä yhteisellä
             vesialueella hakemuksen mukaisesti.

4. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2016, nro
9/2016/1, ESAVI/5806/2014.
Stora Enso Oyj Imatran tehtaiden ympäristöluvan lu pa mää-
räys ten tarkistaminen koskien voimalaitoksen toimintaa,
Imat ra.

 Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.12.2015 nro
343/2015/1

 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös KASELY/934/2015 Luon-
non suo je lu alu een perustamisesta Imatralla

 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.1.2016 nro 7/2016/2
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.1.2016 nro 9/2016/1
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 7 19.01.2016

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

§ 8 19.01.2016

Lausunto Imatran Veden lupahakemuksesta vesijohdon ja paineviemärin
asen ta mi ses ta Lempukanlahdelta Haapasaareen ja valmisteluluvasta,
Imat ra

953/11/01/01/2015

YMPLA § 8 Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää  Imatran kaupungin ym pä-
ris tön suo je lu vi ran omai sen lausuntoa Imatran Veden vesilain mu kai-
ses ta lupahakemuksesta sekä valmisteluluvasta  asentaa vesijohto
ja paineviemäri Lempukanlahdelta Haapasaareen Imatralla (ESA-
VI/7577/2015). Tarkoituksena on Haapasaaren leirikeskuksen vesi-
ja viemärihuollon järjestäminen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa keväällä 2016, joten ra ken ta mis vai-
hees sa hankkeella voi olla vaikutusta alueen talviaikaiseen vir kis tys-
käyt töön. Ruoppaus toteutetaan kokonaisuudessaan vir kis tys käyt tö-
ajan ulkopuolella ja ruoppausmassat läjitetään riittävän etäälle ran ta-
vii vas ta niin, että massojen valuminen takaisin on estetty ja veden
sa me ne mis vai ku tuk set jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa

Oheismateriaali: Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö ja kuulutus,
 ESAVI/7577/2015

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta lausuu  Imatran Veden vesilain
mu kai ses ta lupahakemuksesta sekä valmisteluluvasta  asentaa ve-
si joh to ja paineviemäri Lempukanlahdelta Haapasaareen Imatralla
(ESA VI/7577/2015) seuraavaa:

Viemäriputken vesistöön upottamisen painotukset tulee tehdä esi-
mer kik si kytkemällä siten, että mahdollinen painojen liukuminen pois
pai koil taan ja putken pintaan nousu tai taipuminen ei ole mah dol lis-
ta.

 Vesijohto ja viemärilinja tulee tarkastaa säännöllisesti sukeltaen tai
muul la luotettavalla tavalla vähintään kahden vuoden välein.

Hakijan tulee järjestää viemärilinjaan vesistöalituksen osalta vuodon
tark kai lu tai ilmaisin, jotta mahdollinen vuoto vesistöön havaittaisiin
vä lit tö mäs ti ja viemäri voitaisiin sulkea eikä vesistöön pääsisi vuo ta-
maan jätevettä. Viemärilinja tulee varustaa sulkumahdollisuudella.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 8 19.01.2016

Pumppaamoiden toimintavarmuus tulee varmistaa järjestämällä häi-
riö hä ly tyk set.

 Ruoppaukset ja massojen sijoittelu ei saa aiheuttaa haittaa lintujen
pe sin näl le.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 9 19.01.2016

Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Neuvonen Teemu ja Eero, Sa vi-
nie mi, Parikkala

976/10/03/00/2016

YMPLA § 9 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Parikkalan kunnan rakennusvalvonta pyytää Imatran seudun ym pä-
ris tö vi ran omai sen lausuntoa Teemu ja Eero Neuvosen maa-ai nek-
sen ot to lu pa ha ke muk ses ta Parikkalan kunnan Saarenkylässä tilalla
Sa vi nie mi Rno 580-422-49-1.

Maa-ainestenotto käsittää soranottoa. Ottamismäärä on 30 000 kiin-
to-m3. Ottamisalueen kokonaispinta-ala on 5200 m2 (kaivuualueen
3800 m2). Haettu ottamisaika on 10 vuotta. Soraa otetaan tasoon +
92,7.

Maa-ainesten otto tapahtuu vanhalta Akavaarantieltä lähtien ete-
lään. Kaivualue etenee vaiheittain ja maisemointi tehdään ot to toi-
min nan edistymisen myötä. Alueesta kunnostetaan ensin tie kai vuu-
alu eel le. Maisemointi aloitetaan vanhalta Akavaarantieltä läh-
tien.Puustoa alueelta on jo poistettu.

Pintamaan poistoa tehdään noin vuoden käyttömäärän alalta, ka sa-
taan ja käytetään maisemointiin. Ottotoiminta tulee olemaan ym pä ri-
vuo tis ta. Koekuopan perusteella maa-aines on karkeaa hiekkaa.

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa soranottoalueen kohdalla ei ole
mer kin tö jä. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä
alue kuulu maa- tai valtakunnalliseen suojeluun. Kaavaa alueella ei
ole vaan alue kuuluu maa- ja metsätalousalueeseen.

Alueella ei ole rajoituksia tai toimenpidekieltoa. Sora-alue sijaitsee
val ta tie – 6 js Parikkala – Joensuu rautatien läheisyydessä. Mah dol-
li nen ottoalue sijaitsee vanhan maa-ainesten ottoalueen vieressä.

Alueella ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa maa-ainesten murs-
kauk seen. Hakemuksen mukaan murskausta ei pidetä to den nä köi-
se nä, mutta jos tarvetta ilmenee tehdään siitä erillinen meluilmoitus.

Maa-aineslupahakemus ja ottamissuunnitelma on nähtävillä ko kouk-
ses sa.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö, hakemus ja sijaintikartta
 Kuva ottosuunnitelmasta
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 9 19.01.2016

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta Parikkalan kunnan ym pä ris tö vi-
ran omai se na lausuu Teemu ja Eero Neuvosen maa-ai nek sen ot to lu-
pa ha ke muk ses ta Parikkalan kunnan Saarenkylän kylässä tilalla Sa-
vi nie mi, Rno 49:0, seuraavaa:

Luvassa on otettava huomioon  pohjaveden suojelu sekä maaperän
suo je lu.

Maa-aineksen otto ei saa ylettyä alle + 92,7 tason kuitenkin niin, että
poh ja ve den suojaksi jätetään vähintään 3 metrin suojakerros kaik-
kial la ottoalueella. Maa-aineksia saa ottaa enintään hakemuksen
mu kai ses ti, 30 000 kiinto-m3.

Polttoainetta ei saa varastoida soranottoalueella. Koneita ei myös-
kään saa tankata soranottoalueella, ellei sitä varten ole tehty tii vis-
poh jais ta paikkaa, mistä mahdolliset polttoainevalumat saadaan vä-
lit tö mäs ti poistettua. Ilkivallan estämiseksi koneita ei saa säilyttää
avoi mel la alueella ja alueelle pitää olla pääsy estetty toiminnan ul ko-
puo li si na aikoina.

Viimeistely ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain sitä mukaa, kun ot-
ta mi nen eri vaiheissa loppuu, jotta maa-aineksen oton maiseman
hai tal li nen vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen ja lyhytaikainen.

Mahdolliseen maa-aineksen murskaukseen tulee hakea ym pä ris tö-
lu pa ennen toiminnan aloittamista.

Muilta osin Imatran seudun ympäristöviranomaisella ei ole huo mau-
tet ta vaa Teemu ja Eero Neuvosen maa-aineslupahakemuksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 10 19.01.2016

Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman
2015-2019 päivitys vuodelle 2016

995/11/02/02/2016

YMPLA § 10 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon monivuotinen val von ta-
suun ni tel ma on laadittu vuosille 2015-2019 ja hyväksytty lau ta kun-
nan kokouksessa 16.12.2015 § 106.

Valvontasuunnitelma oli laadittu koko ohjelmakaudelle. Sitä on tar-
koi tus päivittää jatkuvasti uusien kohteiden syntymisen ja vanhojen
pois tu mi sen osalta, samoin kuin kohdekohtaisen riskinarviointiin pe-
rus tu van valvontatarpeen suhteen. Suunnitelma on laadittu niin, että
mah dol li ses ti päivittyvät osa-alueet on sijoitettu val von ta suun ni tel-
man liiteosioiksi.  Päivitetyt kohde- ja tarkastusmäärät samoin kuin
muut kin päivittyneet liitteet tuodaan vuosittain tiedoksi lautakunnalle.
Mi kä li valvontasuunnitelmaan tulee päivityksessä jotain merkittävää
tai olennaista muutosta tuodaan asiakirja lautakunnan käsittelyyn.

Valvontasuunnitelmasta on tehty valvontaohjelmapäivitysten oh jaa-
ma na suunnitelmapäivitys vuodelle 2016. Merkittävin muutos on ku-
lut ta ja tur val li suus val von nan siirtyminen TUKESiin 1.5.2016 lähtien.
Imat ran seudun ympäristöterveydenhuollossa on ollut varattuna 0,4
htv resurssointi kuluttajaturvallisuusvalvontaan. Valvontaa on pää-
osin suoritettu yhdessä terveydensuojelutarkastuksien kanssa, jotka
ei vät tältä osin vähene, joten resurssitarpeen pienenemistä ei sa-
mas sa suhteessa tapahdu. Vapautunut resurssi ohjataan ter vey den-
suo je luun ja viestinnän kehittämiseen.

Toinen merkittävämpi muutos liittyy eläinlääkintähuollon val von ta-
suun ni tel man eläinlääkäripalveluiden järjestämisosuuteen. Käytössä
ol lut ostopalvelusopimus yksityisen eläinklinikan kanssa on ir ti sa not-
tu loppumaan 31.3.2016, jonka jälkeen kunnallista pe rus eläin lää kä-
ri pal ve lua on saatavilla Imatran seudulla Ruokolahdella ja Pa rik ka-
las sa. Imatralla jatkaa yksityinen palveluntarjoaja pieneläinten eläin-
lää kä ri pal ve lui den tarjoajana.

Oheismateriaali: Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019
 päivitys vuodelle 2016

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy Imatran seudun ym-
pä ris tö ter vey den huol lon valvontasuunnitelmapäivityksen vuodelle
2016 ja antaa viranhaltijoille oikeuden päivittää suunnitelmaa koh tei-
den määrän muuttuessa tai kohteiden riskinarvioinnin muuttaessa
tar vit ta vaa tarkastuksien tai näytteenoton määrää.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 10 19.01.2016

Päätös: Hyväksyttiin.

 __________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 11 19.01.2016

Imatran seudun ympäristöviranomaisen vuoden 2015 kolmannen kol man-
nek sen aikana tehdyt erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset

177/00/02/2015

YMPLA § 11 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka Imatran seudun ym pä ris tö-
lau ta kun ta on erillisellä päätöksellään siirtänyt, tai jotka erityislain
pe rus teel la kyseiselle viranhaltijalle kuuluvat, tiedotetaan kol man-
nes vuo sit tain lautakunnalle.

Oheismateriaali: Julkipanolistat 1.9. - 31.12.2015 välisenä aikana tehdyistä eri tyis la-
kien mukaisista viranhaltijapäätöksistä.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee tiedokseen Imatran seudun ym pä ris tö vi ran-
omai sen viranhaltijoiden vuoden 2015 kolmannen kolmanneksen ai-
ka na tehdyt erityislakien mukaiset viranhaltijapäätökset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 12 19.01.2016

Viranhaltijapäätökset

YMPLA § 12 Ympäristöjohtajan tekemä viranhaltijapäätös:

29.12.2015 § 10 Praktikkoeläinlääkärin viran täyttäminen

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi todeten, ettei
lau ta kun ta käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 13 19.01.2016

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 13 Ympäristölupiin liittyvät raportit:

1. Fortum Power and Heat Oy: Kuparintien pilaantuneen maa-
pe rän kunnostusraportti vuodelta 2015

Muut tiedoksiannot:

1. Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Imatra, ti-
la tun nus 153000423

2. Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa,
Kaak kois-Suo men ELY-keskus ilmoittaa, että rekisteröinti
tie to jär jes tel mään on tehty 8.12.2015:
MTY Kosonen Pasi ja Tuomo
1000 t  betonimurskeen  hyödyntäminen Tyrjäntie 181,         
Pa rik ka la

Lausunnot:

1. Viranhaltijalausunto maa-aineksenottolupahakemuksesta,
Roi ha Matti, Mäntylahden kylä, Parikkala
Lausunto liitteenä

Liitteet: Lausunto Maa-aineslupahakemus/Roiha Matti, Parikkalan kunta
 Mäntylahden kylä, Tila Närehuikko 3:31

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 14 19.01.2016

Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousaikataulu 2016

990/00/02/2016

YMPLA § 14 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Esitys Imatran seudun ympäristölautakunnan  kokousajoiksi vuo del-
le 2016:

Kokouspaikkana on Imatran seudun ympäristötoimen Imatran toi mi-
pis te, Tainionkoskentie 14, 55100 Imatra.

Kokoukset

Tammikuu 19.1.2016 klo 16.30
Helmikuu 23.2.2016 klo 16.30
Maaliskuu 15.3.2016 klo 16.30
Huhtikuu 19.4.2016 klo 16.30
Toukokuu 17.5.2016 klo 16.30
Kesäkuu 14.6.2016 klo 16.30
Heinäkuu ei kokousta
Elokuu 16.8.2016 klo 16.30
Syyskuu 20.9.2016 klo 16.30
Lokakuu 18.10.2016 klo 16.30
Marraskuu 15.11.2016 klo 16.30
Joulukuu 13.12.2016 klo 16.30

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

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Lautakunta hyväksyy kokousajat esityksen mukaisesti.

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:
1 - 3, 5, 8 - 11,13, 14

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
4, 6, 7, 12

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

Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2
55100 IMATRA

Pykälät:

4, 6, 7, 12

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: Puistokatu 29, 2 krs, 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
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 pöy tä kir jaan


