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Imatran seudun ympäristölautakunta
Aika

18.10.2016 klo 16:30 - 17:25

Paikka

Ruokolahden eläinlääkärivastaanotto, Mutkapolku 6, 56100 Ruokolahti

Osallistujat
Läsnä

Menna Tomi
Lensu-Saukkonen Helena
Halonen Helli
Tikkanen Aleksi
Mäkelä Sari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Aineslahti Rauni
Pekonen Kari

jäsen
jäsen

Suur-Hamari Sirpa
Wikström Anna-Maija
Siitonen Sini
Siitonen Eija

ympäristöjohtaja
ympäristönsuojelupäällikkö
I kaupungin eläinlääkäri
sihteeri

Muut osallistujat

ei varajäsentä

Allekirjoitukset
Tomi Menna
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Eija Siitonen
sihteeri

107 - 113

Pöytäkirjan tarkastus
Helena Lensu-Saukkonen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
26.10.2016 kaupungintalo asiakaspalvelu klo 9.00 - 15.00
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLA § 107
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajan valinta
YMPLA § 108
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Helena Lensu-Saukkonen.
___________________
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Ympäristölupa, eläinsuoja, Kari Pekonen, Parikkala
1463/11/01/00/2016
YMPLA § 109

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Kari Pekonen on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle
9.8.2016 kirjatun ympäristölupahakemuksen olemassa olevalle
eläinsuojalle sekä eläinsuojan laajennukselle niihin liittyvine toimintoineen. Kiinteistö sijaitsee Parikkalassa osoitteessa Pohjasuontie
110, 59510 Saari, tila Suopelto kiinteistötunnus 580-425-87-0.
Toiminta, jolle lupaa haetaan
Hakemuksen mukainen tuotantotoiminta käsittää 35 hiehoa, 35 lehmävasikkaa, 45 sonnivasikkaa ja 45 lihanautaa. Yhteensä maksimissaan 160 eläintä.
Olemassa olevan eläinsuojan lannankäsittely tapahtuu kuivikelanta/virtsakaivo menetelmällä ja laajennettavaan sonnikasvattamoon
tulee kestokuivikepohja, josta lannat siirretään etälantaloihin.
Hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Imatran
seudun terveydensuojeluviranomainen antoi lausunnon ympäristölupahakemuksesta. Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta ei pyydetty
lausuntoa, koska toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.
Luvan myöntämisen edellytykset
Kari Pekosen Parikkalan kunnassa, tilalla Suopelto 580-425-87-0,
osoitteessa Pohjasuontie 110, 59510 Saari, sijaitsevien eläinsuojien
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 kaavoituksellista tai luonnonsuojelullista estettä.
Kari Pekosen ympäristölupahakemusakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet

Ympäristölupapäätös Kari Pekonen
Sijaintikartta, Kari Pekonen eläinsuojat
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Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätöksen mukaisesti Kari Pekosen, tila Suopelto
580-425-87-0, osoite Pohjasuontie 110, 59510 Saari, eläinsuojille
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, maa- ja kiviaineksen ottaminen,
louhinta ja murskaus, V-P Toiviainen Oy, Ruokolahti
1455/11/01/00/2016, 1456/10/03/00/2016
YMPLA § 110

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
V-P Toivainen Oy on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 3.8.2016 kirjatut maa-aines- ja ympäristölupahakemukset. Lupahakemukset koskevat maa- ja kiviaineksen ottoa sekä kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta Ruokolahden Virmutjoella tilalla
Mäntymäki (700-490-7-189).
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta
koskeva ympäristölupahakemus on maa-aineslain 4a §:n mukaan
käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä.
Hakemusten mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain
(555/1981) 6 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet:

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, V-P Toiviainen Oy
Sijaintikartta, maa-ainestenottoalue, tila Mäntymäki

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätöksen mukaisesti V-P Toiviainen Oy:lle maa-aineslain 4 §:n
mukaisen maa- ja kiviaineksen ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen louhintaan ja
murskaukseen tilalla Mäntymäki (700-490-7-189).
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Päätös, johon Imatran seudun ympäristölautakunnalla on muutoksenhakuoikeus
1606/11/01/00/2016, 611/11/01/00/2015, 146/11/01/00/2015
YMPLA § 111

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

Kaakkois-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen
päätös 12.10.2016, KASELY/1519/2016
-Päätös koskee pilaantuneen maa-aineksen puhdistamista
Rautjärven kunnassa Simpeleellä osoitteessa Roihankatu 16,
jossa on ollut polttoaineen jakeluasema.

2.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.10.2016 Nro 16/0449/1
-Päätös Vapo Oy:n ympäristölupa-asiassa, Heinäahonsuon
turvetuotanto, Ruokolahti:
Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu: Valitukset on hylätty ja
aluehallintoviraston päätös on kumottu ja ympäristölupa on
hylätty.

3.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.10.2016 Nro 16/0517/3
-Päätös Läänin Kuljetus Oy:n ympäristölupa-asiassa, joka
koskee louhintaa ja murskausta Ruokolahden Palovuoressa.
Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu: Muutoksenhakijoiden valitus on hylätty.

Päätös on nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali:

Kaakkois-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 12.10.2016, KASELY/1519/2016
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.10.2016 NRO 16/0449/1
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.10.2016 Nro 16/0517/3

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee johdannossa mainitun päätöksen tiedokseen ja päättää tyytyä siihen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen syyskuu 2016
1070/02/02/02/2016
YMPLA § 112

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Käyttösuunnitelman syyskuun lopun toimintakatteen vertailu toteutuneeseen toimintakatteeseen 12.10.2016.
Käyttösuunnitelma € Toteuma €
Toimintatulot
732 000
732 000
Toimintamenot
1 399 000
1 294000
Toimintakate
667 000
562 000

Toteuma %
100 %
92 %
84 %

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

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvio 2017: kytkeminen Imatran kaupungin strategiaan, tavoitteet ja tasapainottaminen
1548/02/02/00/2016
YMPLA § 113

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Taustaa
Kaupunginhallituksen ensimmäisessä talousarvio 2017 käsittelyssä
(4.10.2016/§ 3) annettiin vastuualueelle tehtäväksi muodostaa mitattavat ja seurattavat tavoitteet, jotka pohjautuvat kaupungin vuoden
2015 lopulla hyväksymään strategiaan ”Imatra tekee tulevaisuuden”.
Tarkoituksena on, että vastuualueen taloussuunnittelu liittyy tiiviimmin strategian päätavoitteisiin (elinvoiman edistäminen, hyvinvoinnin
varmistaminen ja uudistuvat toimintatavat). Tavoitteet tulee konkretisoida valtuustokauden tavoitteiksi ja edelleen talousarviovuotta/taloussuunnitelmaa sitoviksi tavoitteiksi. Näiden tavoitteiden onnistumista arvioidaan osavuosikatsauksissa.
Nykyisin voimassaolevaa käytäntöä, jossa vastuualueella on valtuuston nähden sitovia tavoitteita ja toisaalta toiminnallisia mittareita,
on pidetty osin puutteellisena suhteessa kaupungin nykyiseen strategiaan. Talousnäkökulmasta mittareiden yhteyttä strategisiin tavoitteiden saavuttamiseksi on vaikea hahmottaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvio 2017 laadinnan
yhteydessä on vastuualueen toiminnan ja talouden näkökulmasta
asetettava myös ”keskipitkän” aikaväli tavoite. Se tarkoittaa valtuustokautta – kaupunkistrategia on pidemmän aikavälin toimintaa ohjaava näkökulma ja toisaalta osavuosikatsauksittain vastuualueen
toiminnan tasoa selvitetään yksityiskohtaisempien mittareiden avulla. Uudet, keskipitkän aikavälin (valtuustokauden) tavoitteet toimivat
johtamisen ja valintojen tekemisen apuvälineinä.
Imatran seudun ympäristölautakunnan uudet toiminnalliset
tavoitteet
Imatran seudun ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet perustuvat Imatran kaupungin avaintavoitteisiin siten, että tavoitteet on
kytketty seuraaviin strategioihin: Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla palveluiden tunnettavuutta, tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden
sekä edistämme asukkaiden hyvinvointia panostamalla ennaltaehkäisevään palveluun.
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Strategioista on johdettu toiminnalliset tavoitteet Imatran seudun ympäristölautakunnalle, joiden kuvaus on liitteenä.
Imatran seudun ympäristötoimen talousarvion 2017 tasapainotusesitys
Talousarvion 2017 ensimmäisen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastuualuetta on ohjeistettu tarkastamaan talousarvioesitystä
toimintakatteen osalta siten, että aiemmin esitettyä toimintakatetta
tulee pienentää 40 000 euroa.
Ympäristötoimen esitys:
Kaupungintalon vuokra, 16 500 €.
Vuokran oikaisu tukitilojen osalta
Ympäristönsuojelun tilapäiset palkat, 4 800 €.
Ulkopuolisten selvitysten teettäminen vaikeutuu
Eläinlääkintähuollon sijaispalkat, 12 400 €.
Ennalta arvaamattomien sijaisuustarpeiden
(sairauslomat, koulutusvapaat tms) hoitaminen ei ole
mahdollista.
Eläinlääkintähuollon tulotarkistus, 5 000 €.
Ilmanlaadunmittausten kalustoraha, 1 300 €
Kaluston kunnossapito ja mittausten luotettavuus
heikentyy.
Yhteensä tasapainotusesitys on 40 000 €.
Tasapainotuksen vaikutus seudun kuntien maksuosuuksiin on kuvattu liitteenä.
Oheismateriaali

Vuoden 2017 talousarvion mittarit

Liitteet

Imatran seudun ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet
Imatran seudun ympäristötoimen maksuosuustaulukko

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt tavoitteet lautakunnan toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2017, ja oikeuttaa ympäristötoimea tekemään niihin mahdollisesti tarvittavat
tekniset korjaukset.
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Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee tasapainotusesityksen ja hyväksyy sen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioin tasapainotukseksi.
Ympäristöjohtajan kokouksessa tekemä uusi ympäristötoimen esitys:
Ympäristötoimen esitys:
Ympäristötoimi on I talousarvioesitykseen säästänyt toimintamenoista 10 000 €, joka on syntynyt eläinlääkintähuollon muutoksissa saavutetuista hyödyistä.
Seuraavat säästökohteet voidaan ottaa käyttöön vaa-rantamatta
merkittävästi asetettujen tavoitteiden saavuttamista tai toiminnan toteutumista lainsäädännön edellyttämällä tavalla:
Kaupungintalon vuokra, 16 500 €.
Vuokran oikaisu tukitilojen osalta
Eläinlääkintähuollon sijaispalkat, 7 200 €
Eläinlääkintähuollon tulotarkistus, 5 000 €.
Ilmanlaadunmittausten kalustoraha, 1 300 €
Yhteensä tasapainotusesitys on 30 000 € ja kokonaissäästö verrattuna vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan 40 000 €.
Tasapainotuksen vaikutus seudun kuntien maksuosuuksiin on kuvattu liitteenä.
Oheismateriaali

Vuoden 2017 talousarvion mittarit

Liitteet

Imatran seudun ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet
Imatran seudun ympäristötoimen maksuosuustaulukko

Ympäristöjohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt tavoitteet lautakunnan toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2017, ja oikeuttaa ympäristötoimea tekemään niihin mahdollisesti tarvittavat
tekniset korjaukset.
Imatran seudun ympäristölautakunta käsittelee kokouksessa tehdyn
uuden ympäristötoimen tasapainotusesityksen ja hyväksyy sen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioin tasapainotukseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin ympäristöjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.
___________________
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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:
107, 108, 112, 113

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
111

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
Virastokatu2
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi
Pykälät: 111

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: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

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

109, 110

26.10. - 25.11.2016
(antopäivä 26.10.2016)

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

