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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 46 29.05.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLA § 46

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 107

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 47 29.05.2017

Pöytäkirjantarkastajan valinta

YMPLA § 47

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Aleksi Tikkanen.

___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 48 29.05.2017

Maa-aineslupapäätös Joni Kuopio, Lassilan kylä, Ruokolahti

1989/10/03/00/2017

YMPLA § 48 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Joni Kuopion jättämä maa-aineslupahakemus on saapunut Imatran
seudun ym pä ris tö vi ran omai sel le 10.4.2017. Lupahakemus kos kee
maa-ainestenottoaluetta, joka si jait see Ruokolahden kunnan
Lassilan kylässä, tilalla Juhola (700–444–5–53).

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain
(555/1981) 3 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun
ottotoimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen
mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan
myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Liitteet: Maa-aineslupapäätös Joni Kuopio
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Juhola (700–444–5–53)

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää luvan maa-
ai nes ten ottamiseen Joni Kuopiolle, Ruokolahden Lassilan ky läs sä
ti lal la Juhola (700–444–5–53) sijaitsevalle maa-ainesten ottoalueelle
liit tee nä esi te tyn päätöksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 49 29.05.2017

Lausunto River Plast Oy:n lujitemuovitehtaan lopettamisesta Muovikuja
7:ssä Imatralla

1754/11/01/00/2017

YMPLA § 49 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 16.6.2017 mennessä
Imat ran kaupungin terveydensuojelu- ja ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sen lau sun toa vireillä olevasta River Plast Oy:n Muovikuja
7:ssä Imat ral la sijaitsevan lujitemuovitehtaan lopettamisesta,
ESAVI/4475/2017.

Lujitemuovituotteita valmistava River Plast Oy on toiminut Imatran
Man sik ka las sa Plastilon Oy:lle aluehallintoviraston 28.12.2011
myön tä män ympäristöluvan nro 173/2011/1 (Dnro ESAVI/
478/04.08/2010) mukaisesti. Yritys siirtää toimintonsa uu teen
tuotantolaitokseen Kurkvuoren teollisuusalueelle, ja tuotanto
Man sik ka lan laitoksessa lopetetaan. Plastilonin konkurssin jälkeen
Ri ver Plast on toiminut laitosalueella ja käyttänyt tuotannossaan
Plas ti lo nin konkurssipesältä ostettua tuotantokalustoa.

Ympäristöluvan määräyksessä 21 todetaan, että toi min nan har joit ta-
jan on esitettävä suunnitelma vesien-, ilman- ja maaperänsuojelua
se kä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toi-
mis ta. Oheismateriaalina olevassa suunnitelmassa esitetään me net-
te ly, jolla toiminnanharjoittaja huolehtii siitä, että kiinteistölle tai sen
ym pä ris töön ei jää River Plastin toiminnasta aiheutuneita rajoitteita
alu een teolliselle maankäytölle. 

Imatran kaupungin ajantasa-asemakaavan mukaan kohdekiinteistö
si jait see liikerakennusten korttelialueella (KM5). Alueelle saa si joit-
taa erikoistavarakaupan suuryksiköitä, toimistorakennuksia ja ym pä-
ris tö häi riöi tä aiheuttamattomia yritys-, palvelu- ja työ paik ka toi min to-
ja.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö
 River Plast Oy, Muovikuja 7, Imatra, Toiminnan lopettamis-

suunnitelma

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran kaupungin terveydensuojelu- ja  ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai se na toimiva Imatran seu dun ympäristölautakunta lausuu
Ete lä-Suo men aluehallintovirastolle River Plast Oy:n Muovikuja
7:ssä Imat ral la sijaitsevan lujitemuovitehtaan lopettamisesta,
ESA VI/4475/2017 seuraavaa:
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 49 29.05.2017

 Mikäli nyt toteutettavissa pohjavesitutkimuksissa havaitaan epä puh-
tauk sia, tulee pohjavesinäytteenottoja jatkaa myös tulevaisuudessa,
jot ta voidaan arvioida epäpuhtauksien pysyvyyttä pohjavedessä ja
nii den mahdollista haitallisuutta alueen tulevalle käytölle.

 Mikäli alueen maaperä osoittautuu pilaantuneeksi, tulee puh dis ta mi-
ses ta laatia suunnitelma ja se tulee hyväksyttää Kaakkois-Suomen
ELY-kes kuk sel la. Mahdollisesti tarvittavissa puhdistustöissä tulee
maa pe rän puhdistustaso asettaa siten, että siinä huomioidaan voi-
mas sa olevan kaavan sallima käyttötarkoitus eli muutos teol li suus-
alu ees ta kaupallisten liikerakennusten alueeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 50 29.05.2017

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Imatran seudun
ympäristölautakunnan päätöksestä 18.4.2017 § 36 tehdyn valituksen
johdosta

623/11/03/02/2015

YMPLA § 50 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Itä-Suomen hallinto-oikeus on 11.5.2017 lähettämällään lähetteellä
(01156/17/5149) kehottanut 12.6.2017 mennessä Imatran seudun
ym pä ris tö lau ta kun taa lähetteeseen oheistamansa valituksen joh dos-
ta:

 1. Antamaan lausuntonsa kaikista valituksesta esitetyistä vaa ti muk-
sis ta ja niiden perusteluista.

 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksinä kaikki
asias sa kertyneet asiakirjat.

 3. Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista,
jot ta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tie-
toon sa viranomaisen hallinto-oikeuteen toimittaman oi keu den käyn ti-
ai neis ton.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali: Itä-Suomen hallinto-oikeuden lähete 11.5.2017 (01156/17/5149)

 Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksestä 18.4.2017 § 36
teh ty valitus

Liite: Lausunto Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksestä
18.4.2017 § 36 tehdyn valituksen johdosta

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Itä-Suomen hal lin to-
oi keu del le liitteenä olevan lausunnon mukaisen lausunnon Imatran
seu dun ympäristölautakunnan päätöksestä 18.4.2017 § 36 tehdyn
va li tuk sen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 51 29.05.2017

Vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys kiinteistölle 700-457-4-81,
Ruokolahti

2068/11/04/2017

YMPLA § 51 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Kiinteistö 700-457-4-81, sijaitsee Puntala-Kuokkalammin ve si-
 huol to-osuus kun nan vahvistetulla (Ruokolahden KH 30.12.2008
§ 419) toi min ta-alu eel la. Kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen
jä te ve si vie mä ri ver kos toon eikä sille ole myönnetty vapautusta ve si-
huol to lain (119/2001) 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
jä te ve si ver kos toon.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 Oheismateriaalina oleva Päätös kiinteistön 700-457-4-81 liit tä mi ses-
tä Puntala-Kuokkalammin ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon lii te-
tään päätöksen liitteeksi ja on jaettu lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali: Päätös kiinteistön 700-457-4-81 liittämisestä Puntala-Kuokkalammin
ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää liitteenä olevan pää-
tök sen mukaisesti velvoittaa kiinteistön 700-457-4-81, liittymään
Pun ta la-Kuok ka lam min vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkostoon
31.12.2017 mennessä.

 Mikäli kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon ei ole ryhdytty mää-
rä ai kaan mennessä, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa
te hos ta mi sek si.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 52 29.05.2017

Vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys kiinteistölle 700-457-4-57,
Ruokolahti

2069/11/04/2017

YMPLA § 52 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Kiinteistö 700-457-4-57, sijaitsee Puntala-Kuokkalammin ve si-
 huol to-osuus kun nan vahvistetulla (Ruokolahden KH 30.12.2008
§ 419) toi min ta-alu eel la. Kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen
jä te ve si vie mä ri ver kos toon eikä sille ole myönnetty vapautusta ve si-
huol to lain (119/2001) 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
jä te ve si ver kos toon.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 Oheismateriaalina oleva Päätös kiinteistön 700-457-4-57 liit tä mi ses-
tä Pun ta la-Kuok ka lam min ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon lii te-
tään pää tök sen liitteeksi ja on jaettu lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali: Päätös kiinteistön 700-457-4-57 liittämisestä Puntala-Kuokkalammin
ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää liitteenä olevan pää-
tök sen mukaisesti velvoittaa kiinteistön 700-457-4-57, liittymään
Pun ta la-Kuok ka lam min vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkostoon
31.12.2017 mennessä.

 Mikäli kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon ei ole ryhdytty mää-
rä ai kaan mennessä, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa
te hos ta mi sek si.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 53 29.05.2017

Vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys kiinteistölle 700-457-2-60,
Ruokolahti

2070/11/04/2017

YMPLA § 53 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Kiinteistö 700-457-2-60, sijaitsee Puntala-Kuokkalammin ve si-
 huol to-osuus kun nan vahvistetulla (Ruokolahden KH 30.12.2008
§ 419) toi min ta-alu eel la. Kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen
jä te ve si vie mä ri ver kos toon eikä sille ole myönnetty vapautusta ve si-
huol to lain (119/2001) 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
jä te ve si ver kos toon.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 Oheismateriaalina oleva Päätös kiinteistön 700-457-2-60 liit tä mi ses-
tä Pun ta la-Kuok ka lam min ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon lii te-
tään pää tök sen liitteeksi ja on jaettu lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali: Päätös kiinteistön 700-457-2-60 liittämisestä Puntala-Kuokkalammin
ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää liitteenä olevan pää-
tök sen mukaisesti velvoittaa kiinteistön 700-457-2-60, liittymään
Pun ta la-Kuok ka lam min vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkostoon
31.12.2017 mennessä.

 Mikäli kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon ei ole ryhdytty mää-
rä ai kaan mennessä, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa
te hos ta mi sek si.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 54 29.05.2017

Vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys kiinteistölle 700-457-2-41,
Ruokolahti

2071/11/04/2017

YMPLA § 54 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Kiinteistö 700-457-2-41, sijaitsee Puntala-Kuokkalammin ve si -
huol to-osuus kun nan vahvistetulla (Ruokolahden KH 30.12.2008
§ 419) toi min ta-alu eel la. Kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen
jä te ve si vie mä ri ver kos toon eikä sille ole myönnetty vapautusta ve si-
huol to lain (119/2001) 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
jä te ve si ver kos toon.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 Oheismateriaalina oleva Päätös kiinteistön 700-457-2-41 liit tä mi ses-
tä Pun ta la-Kuok ka lam min ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon lii te-
tään pää tök sen liitteeksi ja on jaettu lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali: Päätös kiinteistön 700-457-2-41 liittämisestä Puntala-Kuokkalammin
ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää liitteenä olevan pää-
tök sen mukaisesti velvoittaa kiinteistön 700-457-2-41, liittymään
Pun ta la-Kuok ka lam min vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkostoon
31.12.2017 mennessä.

 Mikäli kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon ei ole ryhdytty mää-
rä ai kaan mennessä, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa
te hos ta mi sek si.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 55 29.05.2017

Vesihuoltolain 29 §:n mukainen määräys kiinteistölle 700-435-4-56,
Ruokolahti

2072/11/04/2017

YMPLA § 55 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Kiinteistö 700-435-4-56, sijaitsee Puntala-Kuokkalammin ve si -
huol to-osuus kun nan vahvistetulla (Ruokolahden KH 30.12.2008
§ 419) toi min ta-alu eel la. Kiinteistö ei ole liittynyt vesihuoltolaitoksen
jä te ve si vie mä ri ver kos toon eikä sille ole myönnetty vapautusta ve si-
huol to lain (119/2001) 10 §:n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta
jä te ve si ver kos toon.

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 Oheismateriaalina oleva Päätös kiinteistön 700-435-4-56 liit tä mi ses-
tä Pun ta la-Kuok ka lam min ve si huol to lai tok sen viemäriverkkoon lii te-
tään pää tök sen liitteeksi ja on jaettu lautakunnan jäsenille.

Oheismateriaali: Päätös kiinteistön 700-435-4-56 liittämisestä Pun ta la-Kuok ka lam min
vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää liitteenä olevan pää-
tök sen mukaisesti velvoittaa kiinteistön 700-435-4-56, liittymään
Pun ta la-Kuok ka lam min vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkostoon
31.12.2017 mennessä.

 Mikäli kiinteistön liittämiseksi viemäriverkostoon ei ole ryhdytty mää-
rä ai kaan mennessä, tulee lautakunta käynnistämään uhkasakkolain
(1113/1990) mukaisen hallintopakkomenettelyn vaatimuksensa
te hos ta mi sek si.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 56 29.05.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien
järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

2020/11/2017

YMPLA § 56 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää ympäristöterveydenhuollolta
lau sun toa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ym pä-
ris tö ter vey den huol lon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä
maa kun nal ta kunnalle.

Esityksen mukaan järjestämisvastuun siirtoa koskeva sopimus kos-
ki si terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maa-
ta lous tuot tei den markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maa-
kun nal le säädettyjä tehtäviä. Sopimuksen tulisi kattaa edellä mai ni-
tut tehtävät kokonaisuutena. Lisäksi sopimus voisi koskea eläin lää-
kin tä huol to lais sa säädettyä eläinlääkäripalveluiden jär jes tä mis vas-
tuu ta sekä eläinsuojelulaissa tarkoitettuja, irrallaan tavattujen pie ni-
ko kois ten seura- ja harrastuseläinten talteenottoa ja tilapäisen hoi-
don järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Järjestämisen siirron edellytyksenä olisi, että järjestämisvastuun
vas taan ot ta val la kunnalla tai kunnilla sekä siirron jälkeen myös maa-
kun nal la on käytettävissään 30 henkilötyövuotta vastaavat hen ki lö-
re surs sit elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mu kais-
ten viranomaistehtävien suorittamiseen. Sopimus järjestämisvastuun
siir tä mi ses tä olisi tehtävä viimeistään 31.7. 2018 ja se tulisi voimaan
1.1.2019 alusta lukien. Tämän jälkeen edellä mainittua sopimusta ei
voi tai si tehdä.

Vaikka 30 henkilötyövuotta ei toteudu maakunnassa (Etelä-Karjala,
Kes ki-Poh jan maa, Kainuu) niin ympäristöterveydenhuolto voidaan
sil ti järjestää maakunnallisesti yhden maakunnan alueella.

Maakunta vastaisi tehtävien rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu
oli si siirretty kunnalle tai kunnille.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö
 Hallituksen lakiesitys

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta lausuu luonnoksesta hal li tuk-
sen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien
jär jes tä mis vas tuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle seuraavaa:
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 56 29.05.2017

Lautakunta pitää hyvänä sitä, että maakunnille mahdollistetaan ym-
pä ris tö ter vey den huol lon järjestäminen yhden maakunnan toimintona
vaik ka 30 henkilötyövuoden laajuus ei maakunnan sisällä to teu tui si-
kaan.

Mikäli koko maakunnan alueen nykyisin kunnille kuuluva ym pä ris tö-
ter vey den huol lon järjestäminen siirrettäisiin kokonaisuudessaan jon-
kin maakunnan kunnan järjestämisvastuulle, ei tulisi edellyttää, että
sii tä huolimatta maakuntaan jäisi 30 henkilötyövuotta ter vey den suo-
je lun, tupakkalain ja elintarvikelain mukaisten tehtävien hoitoon,
kos ka kyseisiä tehtäviä ei sinne enää jäisi.

Järjestämisvastuun siirtämisestä tulee voida sopia vielä maa kun ta-
or ga ni saa tion syntymisen jälkeen, vaikkapa jonkun määräajan ku lut-
tua.

Eläinsuojelulaissa tarkoitettujen löytöeläinten talteenottoon ja ti la päi-
sen hoidon järjestämiseen liittyvien tehtävien sopiminen kuntien jär-
jes tet tä väk si, vaikka muista ympäristöterveydenhuollon tehtävien
siir tä mi ses tä ei samalla sovittaisikaan, nähdään hyvänä mah dol li-
suu te na, koska ko. toiminta on ympäristöterveydenhuollon val von-
nan alaista toimintaa, eikä näin ollen sovi sen järjestettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 57 29.05.2017

Imatran seudun ympäristölautakunnan lausunto hallituksen
esitysluonnoksesta: Maakuntauudistuksen täytäntöönpano ja valtion
lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi

2007/11/02/2017

YMPLA § 57 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen
maa kun ta uu dis tuk sen täytäntöönpanosta lausunnolle 24. huh ti kuu-
ta. Esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen
esi tyk seen maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon
uu dis tuk ses ta (HE 15/2017 vp). Hallituksen esitysluonnos sisältää
eh do tuk set maakunnille valtiolta, kunnilta ja kuntayhtymiltä siir ret tä-
viä eräitä tehtäväkokonaisuuksia koskevien erityislakien muut ta mi-
sek si. Esityksellä toteutetaan hallituksen linjauksen mukaisesti pää-
osa maakuntalain 6 §:ssä tarkoitettujen tehtävien sekä eräiden mui-
den tehtävien siirto valtion ja kuntien viranomaisilta maakunnille.
Esi tys luon nok seen sisältyvien palvelujen ja tehtävien jär jes tä mis-
vas tuu on tarkoitus siirtyä maakunnille vuoden 2019 alusta.

Maakunnat tulevat vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta,
pe las tus toi mes ta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista ke hit tä-
mis teh tä vis tä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, maa kun ta kaa-
voi tuk ses ta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edis tä mi-
ses tä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alu eel-
li sis ta palveluista.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös ehdotukset uudesta Valtion
lu pa- ja valvontavirastosta, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, oh-
jaus- ja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lak kau-
tet ta vil ta aluehallintovirastoilta, elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes-
kuk sil ta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. Vi ras-
ton on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Lausuntopyyntö koostuu kolmesta osuudesta (A-C).
A. käsittelee maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyviä teh tä vä-
alo ja, jotka perustuvat maakuntalain maakuntien tehtäväalan mää rit-
tä vään 6 §:ään.
B. käsittelee valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uu del leen or-
ga ni soin tia ja sen edellyttämiä uusien virastojen perustamista kos ke-
via lakiehdotuksia
C. käsittelee hallituksen esityksen sisältämää ehdotusta voi maan-
pa no laik si sekä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uu dis tuk-
sen edel lyt tä mät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja val von-
ta vi ras tol le ja muille virastoille.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 57 29.05.2017

Materiaali on lausunnolla 19.6.2017 asti ja siihen vastataan säh köi-
sel lä kyselyllä. Kyselyn PDF-versio vastausesityksineen (punainen
font ti) on oheismateriaalina. Imatran seudun ympäristölautakunnan
lau sun to esi tyk ses sä on keskitytty vain niihin lakiesityksiin, jotka tu le-
vat vaikuttamaan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon
toi min taan.

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö ja -esitys
Linkki lakipakettiin:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Imatran seudun ympäristölautakunta antaa oheismateriaalina olevan
lau sun to esi tyk sen valtiovarainministeriölle lausuntonaan Hallituksen
esi tys luon nok ses ta eduskunnalle maakuntauudistuksen täy tän töön-
pa noa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uu del leen -
or ga ni soin tia koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-huhtikuu2017
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 58 29.05.2017

Päätökset, joihin ympäristölautakunnalla on valitusoikeus

2059/11/03/03/2017, 1082/11/01/01/2016

YMPLA § 58 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
pää tös kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hy väk sy mi-
ses tä Etelä-Saimaalle ja Vuokseen vuosille 2017-2021. Pää tös
VARELY/50/5723/2017, 17.5.2017. Kalaston yh teis tark kai lu -
vel voi te on annettu alueen puunjalostusteollisuuden ym pä ris tö-
 lu vis sa ja koskee seuraavia puunjalostusteollisuuslaitoksia:
UPM-Kym me ne Oyj Kaukas, Metsä-Fibre Oy Joutseno ja
Stora En so Oyj Imatra.

2. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.5.2017
Dnrot 1) ESAVI/11150/2015 ja 2) ESAVI/10708/2015.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2017 antamillaan
päätöksillä nrot 100/2017/1 muuttanut Stora Enso Oyj:n Imatran
tehtaiden vesilain mukaista lupaa veden ottamiselle ja
101/2017/1 tarkastanut ympäristöluvan lupamääräykset.

 Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaalit: Päätös VARELY/50/5723/2017
 Päätökset ESAVI/11150/2015 ja ESAVI/10708/2015

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta päättää tyytyä päätöksiin
 VARELY/50/5723/2017 ja ESAVI/11150/2015 sekä

ESAVI/10708/2015.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 59 29.05.2017

Tiedoksiannot lautakunnalle

YMPLA § 59 Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit:

1. Neste Imatra Korvenkangas: Tarkkailuraportti 2016 (poh ja-
ve si ja näytteenottokaivot), FCG

2. Neste Koulukatu 59: Pohjaveden puhdistus, tarkkailu 2016

3. Neste Koulukatu 59: Koulukatu 57, Imatra, huo kos il ma- 
tark kai lu 2016, Ramboll

4. Vehvilänsuon jätevedenpuhdistamo ja Metsä Board
Sim pe le: Hiitolanjoen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta
2016 se kä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1995-2016

5. Ent. Neste Rajapatsaan toiminnanharjoittajan vaih tu mis-
 il moi tus: GF-Service Oy

6. Ent. Neste Vuoksenniskan toiminnanharjoittajan vaih tu mis-
il moi tus: GF-Service Oy

7. Imatran kaupungin Kurkisuon suljetun kaatopaikan ve sien-
tark kai lu keväällä 2017: Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus
Oy

Muut tiedoksiannot:

1. Imatran Hallikkaanjoen tarkkailu lopputalvella 2017

2. Imatran Immalanjärven tarkkailun yhteenveto vuodelta
2016 se kä pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1986-2016

3. Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus
1250/2014), Ruokolahti, lohko 700-444-5-16

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:

46 - 47, 49 - 50, 56  - 59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin 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
-aika

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
hakea 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: 48, 51-55   Valitusaika
                                                                                                                       30 päivää
                                                                                                                       7.6.-7.7.2017           
                                                                                                                       (antopäivä 8.6.2017)

Hallintovalitus, pykälät:                          Valitusaika
                                                                                                                      30 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
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä 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
(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 oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan


