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Kaupunginvaltuusto

Aika 22.08.2016 klo 17:30 - 18:20

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali

Osallistujat
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Toikka Marita hallintojohtaja
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Allekirjoitukset

 Tiina Wilén-Jäppinen Marita Toikka
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 57 - 63

Pöytäkirjan tarkastus

 Helena Roiha Pasi Saajanlehto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

30.8.2016 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginvaltuusto § 57 22.08.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV § 57 Tämä kokous on kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:

 "Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maa nan tai-
na, 22.8.2016 klo 17.30. Kokouksessa kä si tel lään esityslistassa nro
7 / 2016 mainitut asiat. Esityslista on näh tä vä nä kaupungin
internet-sivuilla 17.8.2016 alkaen.

 Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asia kas pal-
ve lus sa, kaupungintalolla tiistaina 30.8.2016

 klo 9.00 - 11.30.

 Tiina Wilén-Jäppinen                            Marita Toikka
 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja     hallintojohtaja"

 Kokouskutsu on julkaistu kaupungin internet-sivuilla ja lai tet tu
yleisesti nähtäville Imatran kaupungin ilmoitustaululle 17.8.2016
alkaen.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 58 22.08.2016

Pöytäkirjantarkastajat

KV § 58

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Roiha ja Pasi Saajanlehto.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 59 22.08.2016

Ilmoitusasiat

KV § 59 Lyhyt esittely mitä 3d-tulostus mahdollistaa lapsille ja nuorille
 Virasojan 3d-tulostuskerhon toiminnan esittelyä
 - Kokouksessa asiaa oli esittelemässä Heidi Piili

 Valtuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen
 - Valtuustoseminaari 29.8.2016; aikataulu ja ohjelma
 - Imatran Ajot 2016 (kiitospuhe)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 161 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 60 22.08.2016

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n rahoitushakemus "Ikioma Ihana Imatra"
-hankkeeseen

1354/02/05/02/2016

KH § 161 Valmistelija: Marita Toikka

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n rahoitushakemus 24.5.2016:

"Kansalaislähtöinen kehittäminen Imatralla

”Ikioma Ihana Imatra” -hankkeen rahoitushakemus

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry on valmistellut yhdessä imat ra lais-
ten kanssa ESR-hankkeen, joka on saanut nimekseen ”Ikioma Iha-
na Imatra”. Hanke toteuttaa Kansalaislähtöinen ke hit tä mis suun ni tel-
ma Etelä-Karjalan kaupunkialueille 2014-2020 -suunnitelmaa sekä
Ete lä-Kar ja lan Kärki-LEADER ry:n Virtauksia ja Valintoja -ke hit tä mis-
stra te giaa.

Hankkeen tavoitteena on

 käynnistää kansalaislähtöisen kehittämisen toiminta-
tavan juurruttaminen Imatran kaupunkialueelle ja

 lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, edistää
työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä sosiaalista osal li-
suut ta ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä yhdistysten toi-
min taa.

Hankkeen keskiössä ovat Imatralla asuvat työttömät nuoret, syr jäy-
ty mis vaa ras sa olevat sekä maahanmuuttajat. Tavoitteena on saada
hei dät itse suunnittelemaan ja tekemään pienimuotoisia konk reet ti-
sia toimenpiteitä, jotka heidän mielestään edistävät työ- ja toi meen-
tu lo mah dol li suuk sia sekä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tavoite on kun-
nian hi moi nen ja siksi tämän hankkeen pääasiallisena koh de ryh mä-
nä ovat em. henkilöiden parissa toimivat yhdistykset.

Hankkeen päätavoitteena on siis saada ihmiset tarttumaan itse toi-
meen, uskomaan omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa ja tekemään
yh teis työ tä yli totuttujen rajojen.

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2016 - 31.12.2018 ja ko ko nais kus tan-
nus ar vio 172 500 euroa.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry hakee Imatran kaupungilta ”Ikioma
Iha na Imatra” -hankkeeseen kuntarahoitusta 22 500 euroa."
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Kaupunginhallitus § 161 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 60 22.08.2016

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattorin selvitys 16.6.2016:

Kaupunkikehittämisjohtaja, hanketyöryhmä sekä kehittämis- ja työl li-
syys koor di naat to ri ovat tutustuneet hankesuunnitelmaan sekä pyy tä-
neet lisätietoa ja keskustelleet Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n toi-
min nan joh ta ja Riitta Baggen kanssa hankesuunnitelman sisällöstä.

Valmisteluryhmä toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 mahdollistaa ensimmäistä kertaa ra ken ne ra has to-oh jel-
mal la tuettavan kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen kau pun ki-
alueil la. Toimet tulee kohdistaa erityisesti niille alueille, joilla ei to teu-
te ta maaseutu- ja kalatalousrahastosta rahoitettua yhteisölähtöistä
pai kal lis ta kehittämistä. Leader Länsi-Saimaa ry ja Etelä-Karjalan
Kär ki-Lea der ry ovat yhdessä maakunnan paikallistoimijoiden ja Ete-
lä-Kar ja lan liiton avulla tehneet rakennerahasto-ohjelman edel lyt tä-
män Kansalaislähtöisen kehittämissuunnitelman Etelä-Karjalan kau-
pun ki alueil le 2014-2020.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2014 § 39, että Imatran kaupunki si-
tou tuu Kärki-Leader ohjelmaan kaudelle 2014 - 2020 esitetyn ke hit-
tä mis stra te gian Virtauksia ja valintoja ja rahoitusohjelman mu kai ses-
ti. Virtauksia ja valintoja kehittämisstrategiassa 2014-2020 on esi tet-
ty rahoituksen haku ”kaupunkileaderin” käynnistämiseen Imatran
kau pun ki alu eel la.

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry hakee nyt kuntarahoitusta 22.500 eu-
roa hankkeeseen (hankeaika 1.7.2016-31.12.2018)  ”Ikioma Ihana
Imat ra”, jonka tavoitteena on käynnistää ja saada kan sa lais toi mi ja-
läh töi nen kehittäminen juurtumaan myös Imatran keskusta-alueilla
yh dis tys ten toiminnan kehittämisen kautta. Keskeisiksi toimijoiksi
hae taan erilaisia yhdistyksiä, jotka etsivät mukaan Imatralla asuvia
työt tö miä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria asukkaita oma toi mi-
seen toimintaan. Tällä tavalla haetaan kokemuksia kuulua yh tei-
söön, löytää työllistymisen ja toimeentulon keinoja ja yritetään vält-
tyä yhteiskunnasta syrjäytymiseltä.

Hakuvaiheessa mukana on kaksi yhdistystä Vuoksen 4H-yhdistys ja
Ete lä-Kar ja lan Liikunta ja Urheilu ry (tavoite 7-10 yhdistystä tai muu-
ta toimijatahoa). Yhdistyksiä valmennetaan kansalaislähtöiseen toi-
min taan ja ne toteuttavat pieniä osahankkeita. Imatralle perustetaan
myös hankkeen jälkeen kansalaislähtöiseen toimintaan toimimaan
jää vä Imatra-työryhmä (julkinen sektori, yhdistykset ja asukas edus-
ta jat). Hankkeen aikana Imatra-työryhmä toimisi hankkeen oh jaus-
ryh mä nä. Työryhmän jäsenet valitsee Etelä-Karjalan Kärki-Leader
ry:n hallitus. Ryhmän puheenjohtajana toimisi Etelä-Karjalan Kär-
ki-Lea der ry:n hallituksen imatralainen jäsen.
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Kaupunginhallitus § 161 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 60 22.08.2016

Hanke on Imatra tekee tulevaisuuden strategian mukainen. Se edis-
täi si asukkaiden omatoimisuutta sekä vahvistaisi osallistumista ja
kump pa nuut ta yhdistysten kanssa.  Kaupungin vastuualueiden, Ete-
lä-Kar ja lan Ohjaamon ja Etsivä nuorisotyö hankkeiden, yhdistysten
ja nuorten kohderyhmän kanssa yhteistyössä on mahdollisuuksia
löy tää ja tehdä yhteisiä myös kaupunkia kehittäviä toimia.  Hanke
luo uutta ja on kokeilevaa keskusta-alueiden asukaslähtöistä toi min-
taa. Imatralla on korkea työttömyys ja erityisesti nuorten työttömyys
on ollut kasvavaa. Maahanmuuttajien määrän ennakoidaan kas va-
van. Syrjäytymisen riski näissä asukasryhmissä on todellinen.

Edellä olevilla perusteilla valmisteluryhmä puoltaa kuntarahoituksen
osoit ta mis ta hankkeelle.

Oheismateriaali: "Ikioma Ihana Imatra" -hankkeen rahoitushakemus on esityslistan
oheis ma te ri aa li na ja se liitetään valtuuston esityslistan liitteeksi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan ja esittää kau pun gin val-
tuus ton päätettäväksi, että Imatran kaupunki osoittaa kau pun gin hal-
li tuk sen käyttöön osoitetusta määrärahasta 22.500 euron kun ta ra-
hoi tuk sen "Ikioma Ihana Imatra" -hankkeen toteuttamiseen v.
2016-2018 kansalaislähtöisen kehittämisen toimintatavan
käynnistämiseen ja juurruttamiseen Imatran kaupungin
keskusta-alueilla.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 60

Liite: "Ikioma Ihana Imatra" -hankkeen rahoitushakemus 

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että Imatran kaupunki osoittaa
kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta määrärahasta 22.500
euron kuntarahoituksen "Ikioma Ihana Imatra" -hankkeen
toteuttamiseen v. 2016 - 2018 kansalaislähtöisen kehittämisen
toimintatavan käynnistämiseen ja juurruttamiseen Imatran
kaupungin keskusta-alueilla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anssi Piirainen ja Anna
Helminen.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 42 26.04.2016
Kaupunginhallitus § 167 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 61 22.08.2016

Asemakaavan muutos 1073, kaupunginosassa 38, Saimaanranta

1166/10/02/03/2016

KAUPKLTK § 42 Valmistelija: Olli Ruokonen

Kaava-alueen määrittely:

Kaupunginosa 38, Saimaanranta. Osa korttelista 17 sekä katu- ja
virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteliin 17, virkistys-,
pysäköinti- ja katualuetta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Ukonniemen liikuntapuistossa
Lammassaarentien lounaispuolella. Muutosalueeseen kuuluu osa
Ottelukatua ja kadun luoteispuolella oleva tontti ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella on mahdollistettu aiempaa kaavaa
laajempi urheilurakennusten rakentaminen ja alueen
autopaikoitusalueiden laajentaminen.

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin
aloitteesta. Kaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen
yhteydessä 3.3.2016. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5,8 ha
ja se on kokonaisuudessaan Imatran kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako
korttelin 17 tontille 4.

Vaikutusten arviointi: Asemakaavamuutoksen vaikutukset on arvioitu kaavaselostuksessa.

Peruste: Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan
 hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Liite: Asemakaavakartta ja –selostus nro 1073/7.3.2016

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutos 1073
kaupunginosassa 38, Saimaanranta hyväksytään.

Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan
kaupunkikehittämislautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville 30
päivän ajaksi.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 42 26.04.2016
Kaupunginhallitus § 167 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 61 22.08.2016

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 167 Valmistelija: Marita Toikka

Asemakaavan muutos 1073 on ollut nähtävillä 6.5.-6.6.2016. Näh tä-
vil lä olos ta on kuulutettu ilmoituslehti Uutisvuoksessa 5.5.2016.
Kirjeet nähtävilläolosta ulkopaikkakuntalaisille on lähetetty 27.4.2016
(2 kpl).

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Lausunnot

Rakennusvalvontajaoston lausunto 17.5.2016 § 26:

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta
1073 kaupunginosa 38, Saimaanranta, huomautuksitta.

Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto 17.5.2016 § 61:

Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaa-
va eh do tuk ses ta.

Hyvinvointilautakunnan lausunto 24.5.2016:

Hyvinvointilautakunta toteaa, että kaavamuutos on linjassa alueen
johdonmukaisen kehittämisen kanssa. Kaavamuutos tuo pa ran nuk-
sen alueen pysäköintijärjestelyihin ja mahdollistaa alueen mää rä tie-
toi sen elinkeinopoliittisen kehittämisen.

Kaakkois.Suomen ELY-keskuksen lausunto 31.5.2016:

Maakuntakaava

Kaavaselostuksen kaavatilannetta kuvaavassa kohdassa on kerrottu
ym pä ris tö mi nis te riön 21.12.2011 vahvistamasta maakuntakaavasta
ja sen ohjauksesta (2.2.1 Maakuntakaava).

Kaavaselostuksesta puuttuu maininta Etelä-Karjalan 1. vai he maa-
kun ta kaa vas ta, jonka ympäristöministeriö vahvisti 19.10.2015. Vai-
he maa kun ta kaa vas sa ei ole suoraan suunnittelualueeseen koh dis-
tu vaa alue- tai kohdemerkintää. Vaihemaakuntakaavassa on kui ten-
kin koko suunnittelualueeseen kohdistuva seuraava yleismääräys:
”Maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huo mi-
oon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja ra ken-
nus hank keis sa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon tai teel li-
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Kaupunkikehittämislautakunta § 42 26.04.2016
Kaupunginhallitus § 167 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 61 22.08.2016

set ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.”
Kaavaselostusta tulee täydentää maakuntakaavoituksen osalta li-
sää mäl lä kuvaus 1. vaihemaakuntakaavasta ja sen ohjauksesta.

Liikenne

Eri liikenne- ja liikkumismuodot on huomioitu hyvin ase ma kaa va se-
los tuk ses sa ja asemakaavaratkaisussa.

Kaavoituksen vastine lausuntoihin:
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaa va se-
los tuk seen on lisätty kuvaus Etelä-Karjalan 1. vai he maa kun ta kaa-
vas ta ja sen ohjauksesta.

Vaikutusten arviointi: Asemakaavan muutoksen vaikutukset on arvioitu
asemakaavaselostuksessa.

Peruste: Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan
hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Liitteet: Asemakaavakartta ja –selostus nro 1073

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen nro 1073
kaupunginosassa 38, Saimaanranta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 61

Liitteet: Asemakaavakartta ja -selostus nro 1073

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen nro
1073 kaupunginosassa 38, Saimaanranta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että ryhmäpuheenvuoroja tässä asiassa käyttivät SPD/Heikki Luukkanen ja PS/Airi
Aalto.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anssi Piirainen, Pasi
Saajanlehto ja Veikko Hämäläinen.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 78 15.06.2016

Kaupunginhallitus § 170 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 62 22.08.2016

Maa-aineslain (555/1981) mukaisten taksojen hyväksyminen Imatralla,
Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella

1387/02/05/00/2016

YMPLA § 78 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myö-
tä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ym-
pä ris tön suo je lun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Kunnan ympäristönsuojelu- vi ran omai-
nen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lu pa ha ke-
muk set, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oi-
keus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ot ta-
mis pai kal ta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että sa-
maa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on kä si tel-
tä vä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole eri tyi-
ses tä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL § 4a). Imatran seudun
ym pä ris tö lau ta kun ta toimii Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruo-
ko lah den ympäristönsuojelu- viranomaisena.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ot-
ta mis toi min nan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145
§:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista
mak suis ta (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145
§:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen
suo rit ta maan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista vi ran-
omais teh tä vis tä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kun-
nan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan
kun nan val tuus to päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien
mak su jen yleisistä perusteista.

Imatran seudun ympäristöviranomaisen (voimaan tullut 1.1.2013)
joh to sään tö määrittelee 3 §:ssä seudullisen ympäristölautakunnan
ylei sen toimivallan, johon kuuluu toimialansa palveluista ja muista
suo rit teis ta perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista päät-
tä mi nen. Imatran seudun ympäristölautakunnan toimialueen kun nis-
sa päätösvaltaa ennen 1.7.2016  maa-aineslain mukaisten mak su-
jen määräytymisessä ovat käyttäneet tekninen lautakunta, ra ken-
nus val von ta jaos to ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen. Imatran
kau pun gin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty 7.12.2015
kau pun gin val tuus tos sa. Ruokolahdella maa-ainestaksa on hy väk syt-
ty kunnanvaltuustossa 9.11.2009 (§ 58), Rautjärvellä teknisessä lau-
ta kun nas sa 21.10.2015 (§ 120), Parikkalassa kunnanvaltuustossa
15.11.2004.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 78 15.06.2016

Kaupunginhallitus § 170 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 62 22.08.2016

Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yh teis kä sit-
te ly, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Imatran seu-
dun ympäristölautakunnalle, joka toimii  Imatran seudun ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai se na, on johdonmukaista, että maa-ainesten ot ta-
mis suun ni tel man tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
pe rit tä vät maksut ovat samat koko Imatran seudun ympäristötoimen
toi mi alu eel la. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun
maa-ai nes lu pien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen tak sa luon-
nok sen lähtökohtana on käytetty Imatran seudun ympäristötoimen
kun tien, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Lappeenrannan
seu dun ympäristötoimen toimialueen kuntien hyväksymiä maa-ai-
nes tak so ja.
Maa-ainestaksaesitys edustaa keskimääräisesti Lappeenrannan ja
ym pä ris tö toi men, Imatran seudun kuntien sekä Mikkelin seudun ym-
pä ris tö pal ve lui den toimialueen kuntien vallitsevaa taksakäytäntöä.
Ta voit tee na on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta ai-
heu tu neis ta kustannuksista.

Liite: Imatran seudun ympäristöviranomaisen maa-ainestaksa

Oheismateriaali: Taulukko Imatran seudun kuntien vanhojen maa-ainestaksojen ver-
tai lu

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan eh do-
tuk sen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ot ta-
mis toi min nan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ym pä-
ris tön suo je lu lain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista
ja saattaa taksan Imatran kaupunginhallituksen ja edelleen kau pun-
gin val tuus ton vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 170 Valmistelija: Marita Toikka

Oheismateriaali: Imatran seudun ympäristöviranomaisen maa-ainestaksa ehdotus on
esi tys lis tan oheismateriaalina ja se liitetään valtuuston esityslistan
liit teek si.

 Taulukko Imatran seudun kuntien vanhojen maa-ainestaksojen ver-
tai lu
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 78 15.06.2016

Kaupunginhallitus § 170 27.06.2016
Kaupunginvaltuusto § 62 22.08.2016

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to hyväksyy oheismateriaalina olevan ehdotuksen maa-ainesten
ot ta mis suun ni tel man tarkastamisesta ja ottamistoiminnan val von-
nas ta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mu-
kai sis ta yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 62

Oheismateriaali: Taulukko Imatran seudun kuntien vanhojen maa-ainestaksojen ver-
tai lu

Liite: Imatran seudun ympäristöviranomaisen maa-ainestaksa ehdotus

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
maa-ai nes ten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ot ta mis toi-
min nan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ym pä ris tö-
suo je lu lain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 63 22.08.2016

Imatran keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Mansikkalan
ristikkosillan yläosan muuttaminen ajoneuvoliikenteelle

1488/10/03/01/2016

KV § 63 Imatran keskustan valtuustoryhmä jätti otsikossa mainitun
valtuustoaloiteen kaupunginvaltuustolle.

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________
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VALITUSOSOITUS

Kaupunginvaltuusto  Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 22.8.2016

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä  kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

57 - 59, 63

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
1.9.2016 alkaen 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

60, 61, 62    30   päivää

Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika
     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

  30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asian-
osaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.

Liitetään pöytäkirjaan
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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-kir-
jojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valistusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan 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 (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.


