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Imatran seudun ympäristölautakunta
Aika

15.06.2016 klo 16:30 - 17:30

Paikka

Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 55100 Imatra, huone 205

Osallistujat
Läsnä

Menna Tomi
Lensu-Saukkonen Helena
Aineslahti Rauni
Halonen Helli
Pekonen Kari
Tikkanen Aleksi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Siitonen Sini

I kaupungin eläinlääkäri

Muut osallistujat

Suur-Hamari Sirpa
Wikström Anna-Maija
Siitonen Eija

ympäristöjohtaja
ympäristönsuojelupäällikkö
sihteeri

Allekirjoitukset
Tomi Menna
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Eija Siitonen
sihteeri

70 - 81

Pöytäkirjan tarkastus
Rauni Aineslahti
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
22.6.2016 kaupungintalo asiakaspalvelupiste klo 9.00 - 15.00
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLA § 70
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajan valinta
YMPLA § 71
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rauni Aineslahti.
___________________
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Ympäristölupahakemus eläinsuoja olemassa oleva ja laajennus/Myllys
Jonna, Parikkala
1199/11/01/00/2016
YMPLA § 72

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Jonna Myllys on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle
22.3.2016 kirjatun ympäristölupahakemuksen nykyisten eläinsuojan
tiloille ja laajennukselle. Lupahakemus koskee nykyisiä tiloja ja laajennusta niihin liittyvine toimintoineen. Kiinteistö sijaitsee Parikkalan
kunnan Saarenkylän kylässä tilalla Raikkalanmäki Rn:o
580-424-85-3. Eläinsuojan osoite on Raikkalantie 192.
Toiminta, jolle haetaan lupaa
Hakemuksen mukainen tuotantotoiminta käsittää 60 emolehmää, 10
hiehoa, 60 vasikkaa ja 2 sonnia. Yhteensä maksimissaan 132 eläintä.
Eläinsuojan lannankäsittely tapahtuu pääsääntöisesti kuivikelantamenetelmällä, josta virtsa erotetaan virtsasäiliöön.
Hakemuksesta ei ole jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ei pyydetty lausuntoa, koska toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.
Luvan myöntämisen edellytykset
Jonna Myllys Parikkalan kunnan Saarenkylän kylässä tilalla Raikkalanmäki 85:3, osoitteessa Raikkalantie 192, sijaitsevan eläinsuojan
ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen
edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.
Jonna Myllyksen ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä
Imatran seudun ympäristötoimistolla ja kokouksessa.

Liitteet:

Ympäristölupapäätös Myllys
Sijaintikartta, Myllys eläinsuoja

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Jonna Myllykselle Parikkalan kunnan Saarenkylän kylässä tilalla Raikkalanmäki
85:3. osoitteessa Raikkalantie 192, sijaitsevalle eläinsuojalle laajennuksineen liitteenä esitetyn päätöksen mukaisesti.
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Hyväksyttiin.
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Päätökset, joihin Imatran seudun ympäristölautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
1339/11/01/00/2016, 953/11/01/01/2015
YMPLA § 73

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristölautakunta on saanut tiedokseen seuraavat päätökset, joihin sillä on muutoksenhakuoikeus:
1.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.5.2016 nro
125/2016/1 ESAVI/192/04.08/2013
Kuusakoski Oy:n Imatran palvelupisteen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Imatra

2.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.6.2016 nro
122/2016/2 ESAVI/7577/2015
Vesijohtojen ja paineviemärin asentaminen Saimaaseen ja
valmistelulupa, Imatran kaupunki, Imatra

Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali:

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.5.2016 nro 125/2016/1
ESAVI/192/04.09/2013
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.6.2016 nro 122/2016/2
ESAVI/7577/2015

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee johdannossa mainitut päätökset tiedokseen ja päättää tyytyä niihin.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö sillan rakentamisesta
Soinilansalmen pengertiehen, Ruokolahti
725/11/01/01/2015
YMPLA § 74

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Ruokolahden kunta hakee lupaa rakentaa silta Soinilansalmen pengertiehen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2378/2015 mukaisesti. Lisäksi kunta hakee lupaa tiepenkereen purkamiselle rakennettavaksi määrätyn sillan kohdalta sekä työn aloittamislupaa samanaikaisesti lupapäätöksen yhteydessä.Hakemuksen diaarinumero on ESAVI/2261/2016.
Asiakirjat ovat nähtävillä Ruokolahden kunnanvirastossa (Virastotie
3) 29.6.2016 saakka. Muistutuksia ja mielipiteitä hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee. Muilla
kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Asiakirjat ovat nähtävillä myös internetissä osoitteessa:
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
Linkki: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa
Silta on tarkoitus rakentaa vedenlaadun parantamiseksi Soinilansalmessa. Silta-aukkojen suurentuessa veden vaihtuvuus salmessa
kasvaa ja vedenlaadun odotetaan näin parantuvan.
Pengertiellä on nykyisin Härskiänsaaresta päin lukien betoninen elementtisilta silta ja neljä teräsputkiaukkoa. Uusi silta rakennetaan sillan ja läntisimmän teräsputkiaukon välille. Se on tyypiltään teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta, jonka vapaat aukot ovat yhteensä
80,28 m. Sillan kokonaispituus on 93,6, m. Sillan suunnittelupiirrokset on tehnyt Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy. Rakentamisen
ajaksi tehdään kiertotie rakennettavan sillan rinnalle.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää lausua Soinilansalmen
pengertien siltahakemuksesta (ESAVI/2261/2016) seuraavaa:
Uuden silta-aukon leveys (80,28 m) täyttää korkeimman hallinto-oikeuden vaatimuksen sillan pituudesta (80 m). Valmistuttuaan silta lisää vedenvirtausta Soinilansalmella ja parantaa samalla myös vedenlaatua.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Lausunto Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen Simpeleen ja Asemanseudun toiminta-alueiden laajentamisesta
1355/10/03/01/2016
YMPLA § 75

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Rautjärven kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt Imatran seudun
ympäristöviranomaiselta lausuntoa Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen Simpeleen ja Asemanseudun talousveden ja jäteveden toiminta-alueiden laajentamissuunnitelmasta.
Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Vesihuoltolain
mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että
1.

Vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta
vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja

2.

Vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi

Vesihuoltolain 10 §:ssä säädetään milloin taajama-alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen ei tarvitse liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin.
Toiminta-alueiden laajenemisehdotus
Simpele
Suunnitelmassa on laajennuksia esitetty sekä talousveden että jäteveden toiminta-alueille Tiiliruukin (Niemen-/Ometanmäki), 6-tien eteläpuolelle Kangaskoskentien alkupäähän, Lahnasentie sekä Änkilänsalontie alkupäähän, Änkilän ja Sorsanmäenalueelle. Talousveden toiminta-aluetta on esitetty Änkilässä hieman laajemmaksi kuin
jäteveden toiminta-aluetta. Änkilän II-luokan pohjavesialueella jää
muutamia yksittäisiä kiinteistöjä toiminta-alueiden ulkopuolelle. Simpeleen I-luokan pohjavesialueen eteläpuolella (Päivärinta, Ristikirkko) on yksittäisiä kiinteistöjä toiminta-alueiden ulkopuolella. Simpeleen pohjavesialueen länsipuolella olevan päävedenottamon välittömässä läheisyydessä (Rantalan alue) on useita kiinteistöjä, jotka eivät kuulu talousveden eikä jäteveden toiminta-alueeseen eikä niille
ole esitetty laajenemissuunnitelmassakaan toiminta-aluetta.
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Asemanseutu
Suunnitelmassa on laajennuksia esitetty sekä talousveden että jäteveden toiminta-alueille Tulilammen eteläpuolelle I-luokan pohjavesialueelle, 6-tien kaakkoispuolelle Sillankorvan alueen kiinteistöille ja
jäteveden toiminta-alueeksi Rautjärventien alkupäähän tiiviin asutuksen aluetta, joka on jo ollut talousveden toiminta-alueella. Tulilammen I-luokan pohjavesialueella olevat kiinteistöt kuuluvat esitettyihin talousveden ja jäteveden toiminta-alueisiin.
Ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen ja ympäristöinsinööri Merja
Kaksosen lausunto:
Rautjärven kunnan pohjavesialueille on valmistunut suojelusuunnitelma 31.3.2016. Suunnitelmassa on esitetty pohjavesialueiden riskikohteet ja riskipisteet eri toiminnoille.
Ehdotettu toiminta-alueen laajentaminen Simpeleen alueella on pääosin ympäristönsuojelullisesti sekä terveydensuojelullisesti myönteinen asia. Simpeleen pohjavesialueella on suurimmat riskit mm. kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Kiinteistöjä on vedenottamon
suojavyöhykkeellä Rantalan alueella 160 – 300 metrin etäisyydellä
pohjavedenottamosta. Näitä kiinteistöjä ei ole esitetty liitettäväksi jäteveden eikä talousveden toiminta-alueelle. Jäteveden toiminta-alue
on laajennettava koskemaan myös vedenottamon lähikiinteistöjä.
Esityksestä pois jätetyt kiinteistöt sijaitsevat I-luokan pohjavesialueella. Simpeleen pohjavedenottamon veden laadun turvaaminen on
tärkeää, jotta asukkaille turvataan hyvälaatuisen talousveden saanti.
Pohjavedenottamolla ei ole jatkuvassa käytössä mitään desinfiointimenetelmää, joten pienikin esim. jätevesipäästö vedenottamon lähialueella voi pilata koko Simpeleen vedenjakelualueen (Simpele ja
Laikko) talousveden mikrobiologisen laadun. Jätevesien vaikutuksesta myös pohjaveden typpiyhdisteiden pitoisuudet voivat kohota.
Ehdotettu toiminta-alueen laajentaminen Asemanseudulla on ympäristönsuojelullisesti sekä terveydensuojelullisesti myönteinen asia.
Esityksessä on huomioitu Asemanseudun pohjavedenottamon lähikiinteistöjen kuuluminen laajennettuun toiminta-alueeseen myös jäteveden osalta. Laajennusesityksen jäteveden toiminta-alueen kartta on hieman epäselvä Tulilammen eteläpuolen ranta-alueen osalta.Kartta tulisi tältä osin tarkentaa.
Oheismateriaali:

Lausuntopyyntö
Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen Simpeleen ja Asemanseudun toiminta-alueen laajenemiskartat
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Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta esittää lausuntonaan Rautjärven kunnan tekniselle lautakunnalle Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen Simpeleen ja Asemanseudun talousveden ja jäteveden toiminta-alueiden laajentamissuunnitelmasta johdannossa esitetyn ympäristöinsinöörien Armi Kainulaisen ja Merja Kaksosen lausunnon.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö, Hiitolanjoen Voima
Oy:n kalaportaista jättämä valitus Vaasan hallinto-oikeudelle, Rautjärvi
731/11/01/01/2015
YMPLA § 76

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa vastine 8.7.2016 mennessä Hiitolanjoen Voima Oy:n jättämästä valituksesta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston
päätöstä 22.4.2016 nro 77/2016/2 diaarinumero ESAVI/196/04.09/2013. Valitusasiakirjat ovat nähtävillä 8.6.-30.6.2016
Rautjärven kunnan yhteispalvelupisteessä, Simpeleentie 12 sekä
1.7.-8.7.2016 Rautjärven kirjastossa, Roihankatu 6.
Valituksessa pyydetään, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen kalatien rakentamisesta voimalaitoksen
yhteyteen ja pysyttää voimassa Itä-Suomen ympäristölupaviraston
31.8.2001 antaman päätöksen (51/01/2), jolla Kangaskosken, Ritakosken ja Lahnasenkosken voimalaitosten omistajien on vuosittain
maksettava yhteinen 5000 markan kalatalousmaksu (nyk. 365 e/voimalaitos) nykyiselle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.
Toissijaisena vaatimuksena Hiitolanjoen Voima Oy pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus muuttaa lupamääräyksen 6 kuulumaan seuraavasti:
Kalatie voi olla avoinna 15.5.-15.11. välisenä aikana. Kalatiehen voidaan juoksuttaa vettä 0,4 m3/s suuruinen virtaama 15.5.-15.7. välisenä aikana kuukauden ajan ja 16.7.-15.11. välisenä aikana enintään kahden kuukauden ajan. 16.11.-14.5. kalatie voidaan pitää kokonaan suljettuna.
(Lupamääräys: 1.5.-30.11 juoksutettava väh. 0,5 m3/s, muulloin väh.
0,2 m3/s paitsi jäätymisvaara-aikana)
Hiitolanjoen Voima Oy pyytää myös, että hallinto-oikeus poistaa lupamääräykset 4a ja 4b (smolttiohjureiden rakentaminen tarvittaessa), 5a ja 5b,(kalateiden parantelu tarvittaessa) 9 (kunnossapito),10
(juoksutussuunnitelma ja kirjanpito juoksutusmääristä) ja 11 (tarkkailu kalateiden toimivuudesta ja kalojen alasvaelluksesta ja mahdolliset korjaavat toimet) kokonaisuudessaan.
Hiitolanjoen Voima Oy pyytää edelleen, että hallinto-oikeus myöntää
hakijalle lunastusoikeuden esitettyyn alueeseen esittämillään summilla ja muuttaa lupamääräystä 13 kuulumaan seuraavasti: rakentamistyöt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja tehtävä olennaisilta
osin loppuun kuuden vuoden kuluessa lupien lainvoimaisuudesta lukien. (Lupamääräys: rakentamistyöt on aloitettava vuoden kuluessa
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ja tehtävä loppuun olennaisin osin kahden vuoden kuluessa.)
Hiitolanjoen voima pyytää lisäksi, että hallinto-oikeus velvoittaa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hakemaan muutosta yhtiön
säännöstelylupiin kalatien edellyttämän veden johtamiseksi ja velvoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskusta tai valtiota korvaamaan vesilain mukaisesti täysimääräisesti yhtiölle aiheutuvat kustannukset.
Perusteluinaan hakija vetoaa mm. vanhan vesilain (264/1961) 2 luvun 22 §:n ja uuden vesilain (587/2011 3. luvun 22 §:n mainitsemiin
hakijan kohtuuttomiin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen kalatalousmaksulla. Hakija viittaa myös vanhan vesilain 8. luvun 10 § 10
b:hen, jossa mainitaan korvausten maksamisesta valtion varoista,
jos säännöstelyn tarkistamisella on paikallista laajempaa merkitystä.
Hiitolanjoen Voima Oy:n valituksen yhteenvedossa todetaan, ettei
yhtiön velvoitteita voida enää vesilain perusteella lisätä. Olosuhteiden muutoksen perusteella yhtiölle ei voida asettaa enempiä velvoita. Esitetyt muutokset ovat kohtuuttomia ja suhteellisuusperiaatteen
vastaisia aiempaan lupaan verrattuna. Mikäli kalateiden rakentamista pidetään tarpeellisena, on ELY-keskuksen laitettava vireille hakemus (vesilaki 587/2011 19. luku, § 7, säännöstelyn tarkistaminen)
taikka kalateiden rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset on suoraan määrättävä joko ELY-keskuksen tai valtion korvattavaksi.
Oheismateriaali:

Aluehallintoviraston vastinepyyntö ja valitus

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toteaa lausuntonaan, ettei lautakunta ota kantaa vaatimuksiin muutoin kuin toteamalla, että juoksutuksessa kalateihin johdettavan vesimäärän tulee olla tarkoituksenmukainen ja kalojen nousun kannalta virtaukseltaan jatkuva. Hallinto-oikeuden
määräykset kalaportaiden toimivuuden tarkkailusta ja portaiden
mahdollinen muuntaminen parhaiten tarkoitukseensa sopiviksi ovat
perusteltuja.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen toukokuu 2016
1070/02/02/02/2016
YMPLA § 77

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Käyttösuunnitelman toukokuun lopun toimintakatteen vertailu toteutuneeseen toimintakatteeseen 14.6.2016.

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Käyttösuunnitelma €
386 000
750 000
364 000

Toteuma €
382 000
657 000
275 000

Toteuma %
99 %
88 %
76 %

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee toteuman ja tekee
tarvittavat johtopäätökset.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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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 myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojelu- viranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL § 4a). Imatran seudun
ympäristölautakunta toimii Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ympäristönsuojelu- viranomaisena.
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145
§:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista
maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145
§:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen
suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan
kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien
maksujen yleisistä perusteista.
Imatran seudun ympäristöviranomaisen (voimaan tullut 1.1.2013)
johtosääntö määrittelee 3 §:ssä seudullisen ympäristölautakunnan
yleisen toimivallan, johon kuuluu toimialansa palveluista ja muista
suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista päättäminen. Imatran seudun ympäristölautakunnan toimialueen kunnissa päätösvaltaa ennen 1.7.2016 maa-aineslain mukaisten maksujen määräytymisessä ovat käyttäneet tekninen lautakunta, rakennusvalvontajaosto ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen. Imatran
kaupungin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty 7.12.2015
kaupunginvaltuustossa. Ruokolahdella maa-ainestaksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.11.2009 (§ 58), Rautjärvellä teknisessä lautakunnassa 21.10.2015 (§ 120), Parikkalassa kunnanvaltuustossa
15.11.2004.
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Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Imatran seudun ympäristölautakunnalle, joka toimii Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisena, on johdonmukaista, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
perittävät maksut ovat samat koko Imatran seudun ympäristötoimen
toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun
maa-aineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen lähtökohtana on käytetty Imatran seudun ympäristötoimen
kuntien, Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ja Lappeenrannan
seudun ympäristötoimen toimialueen kuntien hyväksymiä maa-ainestaksoja.
Maa-ainestaksaesitys edustaa keskimääräisesti Lappeenrannan ja
ympäristötoimen, Imatran seudun kuntien sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimialueen kuntien vallitsevaa taksakäytäntöä.
Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista.
Liite:

Imatran seudun ympäristöviranomaisen maa-ainestaksa

Oheismateriaali:

Taulukko Imatran seudun kuntien vanhojen maa-ainestaksojen vertailu

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista
ja saattaa taksan Imatran kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Löydä luonto läheltäsi -hanke
1386/00/04/01/2016
YMPLA § 79

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristötoimi on valmistellut Löydä luonto läheltäsi
-hanketta.
Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi Imatran, Ruokolahden ja
Rautjärven arvokasta luontoa ja perinnemaisemia asukkaille, luonnossa liikkujille ja matkailijoille.
Tietoa luonto- ja maisemakohteista kerätään internetkyselyn avulla
asukkailta. Kylä- ja asukasyhdistyksiä aktivoidaan mukaan hankkeeseen luontopajatoiminnalla. Uutta tietoa luontokohteista kerätään
myös yhteistyössä luontoyhdistysten kanssa.
Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaista luonto- ja kulttuurimaisemista kootaan tietoa internetiin maanomistajien toiveita kunnioittaen. Sivustoista laaditaan myös mobiililaitesovelluksia. Materiaali palvelee
luonnossa liikkujia, alueen kouluja (opetustyö) ja alueiden käytön
suunnitelmia.
Luontokohteiden säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa laaditaan
kohdekohtaiset toimenpidesuositukset. Suunniteltavilla toimenpiteillä
voidaan joissakin kohteissa kehittää myös virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia maanomistajien ehdoilla.
Imatralla hankealueena ovat Immalanjärven ranta-alueet, joista laaditaan yhtenäinen luonto- ja maisemaselvitys sekä toimenpideohjelma. Myös vesienhoidollinen näkökulma huomioidaan Immalanjärvellä. Ruokolahdella hankealueena on koko kunta ja Rautjärvellä taajamat ja niitä ympäröivä luonto.
Hankkeen yhteistyötahoja ovat Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. (ent. Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry.), Imatran ja
Ruokolahden kunnat sekä alueen kylä- ja asukasyhdistyksiä ja
maanomistajia.
Hanke toteutetaan ajalla1.9.2016-31.12.2018. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankevetäjä.
Hankerahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.
Hankkeen kustannusarvio hankeajalle on yhteensä 115 945,84 €, johon haetaan tukea 90 % eli 104 351,26€ ja kuntarahoitusosuus on
10 % eli 11 594,58€. Kuntarahoitukseen osallistuvat Imatran kau-
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pungin kaavoitus (4000€), Imatran Vesi (3660€), Ruokolahden kunta (3000€) ja Imatran seudun ympäristötoimi (934,58€).
Hanke vastaa Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n Imatran kaupunginvaltuustolle
12.4.2014 tekemään aloitteeseen toimenpideohjelman laatimisesta
Immalanjärven arvokkaan luonto- ja kulttuurimaisemakokonaisuuden suojelemiseksi. Kaupunki päätti 20.10.2014, että esitetty hanke
sopii Imatran seudun ympäristöviranomaisen vetämäksi hankkeeksi.
Liite:

Hankesuunnitelma

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Löydä luonto läheltäsi -hankesuunnitelman.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran ja Rautjärven ympäristöohjelmat sekä Ruokolahden ympäristö- ja
vastuullisuusohjelma
1402/11/00/2016, 1403/11/00/2016, 1404/11/00/2016
YMPLA § 80

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun kunnat ovat olleet mukana Lappeenrannan seudun
ympäristötoimen vetämässä hankkeessa Etelä-Karjalan ympäristöohjelma. Hankkeen tavoitteena oli laatia Etelä-Karjalan kunnille ympäristöohjelmat. Kuntien ympäristöohjelmien avulla oli tarkoitus tuoda esiin myös positiiviset ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet Etelä-Karjalan kunnissa. Ympäristöohjelmia laadittiin yhteistyössä kuntien kanssa.
Ympäristöohjelmien tekijänä hankkeessa oli LCA Consulting Oy.
Hankkeeseen on saatu EAKR-tukea Etelä-Karjalan liitolta 95775€ ja
kuntarahoitusosuus on saatu Lappeenranta-Imatra kuntayhteistyövaliokunnalta 63850€.

Oheismateriaali:

Imatran ympäristöohjelma
Rautjärven ympäristöohjelma
Ruokolahden ympäristö- ja vastuullisuusohjelma

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee Imatran ja Rautjärven ympäristöohjelmat sekä Ruokolahden ympäristö- ja vastuullisuusohjelman tiedokseen.
Päätös:

Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi Imatran ja Rautjärven
ympäristöohjelmat sekä Ruokolahden ympäristö- ja vastuullisuusohjelman tiedokseen. Lautakunta pitää ympäristöohjelmia hyvinä, mutta Imatran ympäristöohjelman liite 2 on tarpeeton sisällytettäväksi
ympäristöohjelmaan.
___________________
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Tiedoksiannot lautakunnalle
1360/11/03/07/2016, 1388/11/03/07/2016
YMPLA § 81

Ympäristölupiin liittyvät raportit:
1.

Imatran Raja-Rakenne, vuosiraportti ajalta 1.4.2015 31.3.2016

2.

JS-Sepät Ky ja Saimaan Uusioteräs Oy, vuosiraportti 2015

3.

Stora Enso ym. (yhteistarkkailu): Etelä-Saimaan pohjaeläintarkkailu vuonna 2015

4.

Toiminnan yhteenveto 2015, Kurkvuoren ja Puntalan haketuslaitokset, Szepaniak Oy, Imatra ja Ruokolahti

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset:
1.

Valvontailmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus
1250/2014), Parikkala, lohkot 5800356183 ja 5800342847

2.

Valvontailmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus
1250/2014), Parikkala, lohko 72802197A

Muut tiedoksiannot:
1.

Ilmoitus Saimaan lisäjuoksutuksen päättämisestä
25.5.2016, dno 1048/2016, Kaakkois-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

2.

Valtakunnallinen leväseuranta ja -tiedotus kesällä 2016,
Kaakois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3.

Immalanjärven kasviplanktontarkkailu vuonna 2015

4.

Immalanjärven tarkkailun yhteenveto vuodelta 2015 sekä
pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1986-2015

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ympäristöjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
70, 71, 74 - 81

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
73

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

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra

Pykälät: 73
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea 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

Hallintovalitus:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, Korsholmanpuistikko 43
65101 Vaasa
Vaihde: 029 56 42611
telefax: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

72

Valitusaika
(23.6. - 25.7.2016)
antopäivä 23.6.2016

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 ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

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 aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

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

