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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLA § 37
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajan valinta
YMPLA § 38
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Pekonen.
___________________
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Ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttö
tierakenteissa, Imatran kaupunki, Imatra
1123/11/01/00/2016
YMPLA § 39

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran kaupunki on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 23.2.2016 kirjatun ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus koskee Ovako Imatra Oy Ab:n teräskuonamurskeen ja Ukonhauta Oy:n
käsittelemän betonimurskeen käyttämistä Imatran Eskonkadun, Aaponkadun, Laurinkadun, Simeoninkadun, Heikinkadun, Lapinvuokonkadun, Ruskosuonkadun, Uikunkujan, Kivikkokujan, Einonkadun
ja tulevan RR-radan alueen tierakenteissa. Lisäksi haetaan lupaa
työn aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Jätteeksi luokiteltavan teräskuonan hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii ympäristöluvan.
Hakemuksen 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.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet:

Ympäristölupapäätös, Imatran kaupunki
Kartta teräskuonamurskeen ja betonimurskeen käyttöpaikoista

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätöksen mukaisesti Imatran kaupungille ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan teräskuona- murskeen ja betonimurskeen käytölle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Ympäristölupahakemus, kallionlouhinta ja murskaus, Rouhiainen Pia
Kristiina, Niska-Pietilä Rautjärvi
514/11/01/00/2015
YMPLA § 40

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Pia Kristiina Rouhiainen on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle
28.5.2015 kirjatun ympäristöhakemuksen. Lupahakemus koskee
kallion louhintaa ja murskausta Rautjärven kunnan Niska-Pietilän kylässä tilalla Sorala RN:o 1:149.
Hakemuksen 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.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Liitteet:

Ympäristölupapäätös, Pia Kristiina Rouhiainen
Kartta toimipaikasta

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätöksen mukaisesti Pia Kristiina Rouhiaiselle, ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Rautjärven kunnan Niska-Pietilän kylään tilalle Sorala RN:o 1:149.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Ympäristölupahakemus, betoni- ja tiilimurskeen käyttö maarakentamisessa, Rautjärven kunta, Rautjärvi
1135/11/01/01/2016
YMPLA § 41

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Rautjärven kunta on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 29.2.2016 kirjatun ympäristölupahakemuksen. Lupahakemus koskee purkubetonin ja -tiilen käyttöä Rautjärven Simpeleen yhtenäiskoulun piha-alueen maarakentamisessa. Lisäksi haetaan lupaa työn
aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa 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:

Ympäristölupapäätös, Rautjärven kunta
Kartta purkubetonin ja -tiilen käyttöpaikasta

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätöksen mukaisesti Rautjärven kunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta betoni- ja tiilijätteen käytölle
maarakentamisessa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Ympäristölupaan liittyvä maaperän huokoskaasun ja pohjaveden tarkkailusuunnitelma, Oy Teboil Ab, TB Simpele Änkilä, Rautjärvi
1243/11/01/00/2016
YMPLA § 42

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Oy Teboil Ab/ TB Simpele Änkilä on ympäristöinsinöörin pyynnöstä
toimittanut Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (eli
Imatran seudun ympäristölautakunnalle) uuden maaperän huokoskaasun ja pohjaveden tarkkailun suunnitelman.
Edellinen tarkkailuohjelma on hyväksytty 13.11.2008 ja sen mukaan
pohjaveden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa ja huokoskaasua joka 3. vuosi vuoden 2009 alusta alkaen.
Viimeisimpien tarkkailujen mukaan maaperän huokosilmassa tai
pohjavedessä ei ole havaittu merkkejä polttoaineiden epäpuhtauksista. TB Simpele Änkilä sijaitsee Änkilän II-luokan pohjavesialueella. Pohjaveden pinta on noin 25-26 m:n syvyydellä maanpinnasta.
Uuden tarkkailuohjelman mukaan sekä pohjavesi- että maaperänäytteet otetaan kerran vuodessa ja raskasta kalustoa palvelevan
jakelupisteen (ns. D-piste) analyysivalikoimaa on kohdennettu paremmin diesel-polttoöljyn jäämien tarkkailuun sopivaksi.

Liite:

Oy Teboil Ab - TB Simpele Änkilä, asemanumero 7572, Huokoskaasun ja pohjaveden tarkkailusuunnitelma 29.2.2016

Vaikutusten arviointi:

Päätöksellä parannetaan maaperän ja pohjavesien mahdollisen pilaantumisen havaitsemista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Oy Teboil Ab/ TB Simpeleen Änkilän polttoaineen jakeluaseman
uuden maaperän huokoskaasun ja pohjaveden tarkkailusuunnitelman 29.2.2016
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Lausunto Rautjärven kunnan kaavoituskatsauksesta
1202/11/00/2016
YMPLA § 43

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Rautjärven kunnan tekninen lautakunta pyytää Imatran seudun ympäristöviranomaisen lausuntoa Rautjärven kunnan kaavoituskatsauksesta. Lausunto tulee toimittaa 12.4.2016 mennessä, jättöaikaan on pyydetty pidennystä. Pidennys on annettu niin että lausunnon tulee olla 20.4.2016 Rautjärven kunnassa.
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja
niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla
on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.
Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan
maanomistajien tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot ja luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.
Vuodet 2014 ja 2015 olivat Rautjärven kunnassa vilkkaita kaavoituksen suhteen. Kunnassa laitettiin alulle ja toteutettiin useita asemakaavamuutoksia sekä yksi osayleiskaavan muutos. Näissä kaavoitettiin maanvaihdoissa saatuja taajama-alueita asumiskäyttöön sekä
täysin uusi palvelu- ja asumisalue Tiiliruukkiin. Sekä tehtiin muutoksia vastaamaan liikunta- ja yleisten alueiden ja palveluiden tarpeita.
Lainvoimaiset ja vireillä olevat kaavahankkeet:
- Simpeleen asemakaava 2004
- Asemanseudun asemakaava 2004
- Simpeleen asemakaavan muutos KL-korttelissa 2012
- Mäkiänkilän asemakaava ja asemakaavan muutos 2012
- Rautjärven rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus 2012
- Ilmarinkadun asemakaavan muutos 2015
- Tiiliruukin asemakaava ja asemakaavan muutos 2015
- Tehtaanpuiston asemakaavan muutos 2015
- Simpele - Änkilä osayleiskaavan muutos, Tiiliruukki 2015
- Konkanmäen osayleiskaava 2015
Uudet kaavahankkeet tai muut kaavoihin liittyvät kehitystarpeet:
- Rautjärven Asemanseudulla on tarve yleiskaavan ja asemakaavan
päivitykselle ja laajentamiselle.
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- Asema- ja osayleiskaavojen digitaalinen yhdistäminen.
- Asemakaavoista tehdään yhtenäinen työtila
- Pohjakarttoja on päivitetty tarkemittauksilla.
- Konkalammen alueelle aloitettu kaavan pohjakartan teko viedään
loppuun.
Oheismateriaali:

Rautjärven kunnan kaavoituskatsaus 2016 ja lausuntopyyntö

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan Rautjärven kunnan kaavoituskatsauksesta seuraavaa:
Imatran seudun ympäristöviranomaisen edustaja tulee kutsua mukaan vuosittaisiin ELY-keskuksen kanssa käytäviin keskusteluihin.
Muilta osin lautakunnalle ei ole huomautettavaa Rautjärven kunnan
kaavoituskatsauksesta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kaakkois-Suomen rajavartioston Immolan ampumaradan ympäristöluvan muutoshakemuksesta,
Imatra
898/11/01/00/2015
YMPLA § 44

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Ruokolahden
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kaakkois-Suomen rajavartioston tekemästä Immolan ampumaradan ympäristöluvan muutoshakemuksesta (dnro ESAVI/1108/2016).
Immolan ampumaratoja käytetään ensisijaisesti rajavartiolaitoksen
tehtävistä johtuvien kouluammuntojen sekä varusmieskoulutukseen
liittyvien ammuntojen suorittamiseen. Ampumaratoja käyttävät lisäksi muut valtion viranomaiset mm. sotilaallisen maanpuolustuksen
tehtäviin ja poliisi sekä Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan
ampumaurheilua ylläpitävät seurat ja järjestöt. Radoilla ammutaan
vain kiväärikaliiberisilla aseilla. Aluehallintoviraston 18.2.2011 myöntämän ympäristöluvan jälkeen ampumaradan toiminnassa ei juuri
ole tapahtunut muutoksia.
Kaakkois-Suomen rajavartiosto hakee voimassa olevaan ympäristölupaan (dnro ESAVI/04.08.2010) seuraavia muutoksia:
1. Kivääriratojen (150 m ja 300 m) paikat ja ampumasuunnat muutetaan siten, että laukausäänten enimmäismelutasot (LAImax) eivät lähimmillä asuinalueilla enää ylitä lupamääräyksessä nro 5 määrättyä
tasoa 65 dB. Esitettävät ratojen muutostyöt perustuvat Ramboll Finland Oy:n 8.1.2016 tekemään meluselvitykseen/yleissuunnitelmaan.
Uusi 150 metrin kiväärirata otetaan käyttöön 8.8.2016 alkaen.
2. Rajavartiolaitoksen mukaan sillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa 300 metrin kiväärirataa ennen kuin vasta viimeistään
2021. Tästä syystä nykyiselle 300 metrin kivääriradalle haetaan jatkoaikaa 31.12.2021 asti. Kustannusarvio, millä 150 m ja 300 m ampumaratojen ympäristöluvan vaatimuksiin päästään on yhteensä
550.000 euroa (0% alv).
3. Voimassa olevan ympäristöluvan määräyksessä nro 7 velvoitetaan poistamaan ampumaradan taustavallien luotien iskemäkohtien
ja ampumapaikkojen edustan pintamaan luotijäte ja raskasmetallipitoinen maa-aines säännöllisesti vähintään 10 vuoden välein. Hakija
esittää, että kaikkien ratojen osalta jatkossa taustavallien kunnostuspäätös tehdään taustavallien valuma- ja suotovesien vesinäytteiden
tutkimustulosten perusteella. Vesinäytteiden tutkimustuloksia seura-
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taan vuosittain ja siinä vaiheessa kun huomataan, että vesinäytteissä pitoisuudet kohoavat yli raja-arvon, tehdään tarvittava kunnostustyö raja-arvot ylittävälle ampumaradalle.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, internet-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
ja kokouksessa.
Oheismateriaali:

Lausuntopyyntö ja kuulutus hakemuksesta

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan ympäristönsuojelu- ja
terveydensuojeluviranomaisena toimiva Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa Kaakkois-Suomen rajavartioston esittämiä Immolan ampumaradan muutostöitä. Suunnitelluilla 150 m ja 300 m ratojen siirroilla ja ampumasuuntien muutoksilla pystytään tehtyjen melumallinnusten ja koeammuntojen mukaan alentamaan ampumatoiminnan lähiasutukselle aiheuttamaa meluhaittaa ympäristölainsäädännön mukaiselle yleisesti hyväksyttävälle tasolle (LAImax alle 65
dB). Lautakunnan mielestä myös 300 m ampumaradan siirto tulisi
toteuttaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään hakijan
esittämään päivämäärään 31.12.2021 mennessä. Hakijan esitys
taustavallien massojen vaihdosta vasta kerättävän suotoveden metallipitoisuuksien noustua talousvedelle asetettujen enimmäispitoisuuksien yläpuolelle on ongelmallinen, koska vesinäytteet otetaan
kerran vuodessa ja pitoisuudet ovat siten voineet olla koholla jo pidemmän aikaa ennen tilanteen havaitsemista. Lisäksi nykyisessä
ympäristöluvassa annetun määräyksen mukainen ampumaradan
taustavallien luotien iskemäkohtien ja ampumapaikkojen edustan
pintamaan luotijätteen säännöllinen poisto vähentää raskasmetallien
kertymistä ja siten ehkäisee riskiä niiden pääsystä ympäristöön esimerkiksi mahdollisissa suoto- ja sadevesien suodatusjärjestelmän
häiriötilanteissa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 45

4/2016

88

19.04.2016

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Metsä Board Oyj:n valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, eräiden lupamääräysten tarkistaminen, Rautjärvi
166/11/01/00/2015
YMPLA § 45

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta (31.3.2016
00151/16/5103) Imatran seudun ympäristölautakunnalta Rautjärven
ympäristönsuojeluviranomaisena Metsä Board Oyj:n valitukseen
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 22.12.2015 nro
343/2015/1 (Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan ympäristöluvan
voimalaitosta koskevien eräiden lupamääräysten tarkistaminen,
Simpele).
Valitus koskee ympäristöluvan lupamääräyksen 9 hiilimonoksidin raja-arvon muuttamista ohjeelliseksi kuukausikeskiarvona seurattavaksi tavoitearvoksi. Perusteluna vaatimukselle on mm. siirtymäsuunnitelman aikana kattilalle suoritettavat koeajojakso, joiden tavoitteena
on optimoida NOx-päästöjä. NOx-päästö on kääntäen verrannollinen
CO-päästöön. Ja nykyistä alhaisemman NOx-päästöntason saavuttaminen saattaa aiheuttaa nykyisessä luvassa vuorokausitasolla annetun CO-päästönrajan ylittymistä.
CO-päästö hapettuu varsin nopeasti ilmaan päästessään hiilidioksidiksi eikä siitä ole ympäröivälle asutukselle akuuttia terveyshaittaa.

Oheismateriaali:

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö, johon sisältyy Metsä Board
Oyj:n valitus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös
22.12.2015 nro 343/2015/1 (Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaan
ympäristöluvan voimalaitosta koskevien eräiden lupamääräysten tarkistaminen, Simpele)

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta toteaa Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntöön (31.3.2016 00151/16/5103), että se ei katso
tarpeelliseksi ottaa kantaa metsä Board Oyj:n valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro 343/2015/1.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2014 ja ennakkotieto vuodelta 2015
232/11/03/00/2016
YMPLA § 46

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Raportti Imatran vuoden 2015 ennakkotiedoista lasketuista kasvihuonepäästöistä on valmistunut. Raportin on laatinut Benviroc Oy,
joka ylläpitää myös kunnille viikoittaista kasvihuonekaasupäästöjen
seurantaa internetissä. Etelä-Karjalasta ovat Imatran lisäksi seurannassa mukana Lappeenranta ja Parikkala.
CO2-raportissa kunnan kasvihuonekaasupäästöt on laskettu kulutusperusteisesti.
Laskennassa on mukana kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.
Maankäytön päästöt ja nielut on laskettu vuodelta 2011.
Imatran kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti vuonna 2014 olivat
4,9 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olleissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,5-12,1 t CO2-ekv.
Imatran kasvihuonekaasupäästöt ilman teollisuutta ovat laskeneet
5% vuodesta 2013 vuoteen 2014. keskimäärin päästöt laskivat kunnissa samana aikana 6%.
Imatran päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2014
0,5 t CO2-ekv/asukas. Se on noin 10 % pienempi kuin CO2-raportin
kunnissa keskimäärin.
Imatran päästöt tieliikenteestä vuonna 2014 olivat 1,4 t
CO2-ekv/asukas, eli noin 40% pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.
Imatran kaukolämmön päästöt asukasta kohden vuonna 2014 olivat
1,2 t CO2-ekv ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1 t
CO2-ekv. Päästöt vuonna 2014 kaukolämmityksestä olivat noin 50%
suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin.
Raportin mukaan kasvihuonepäästöt vuonna 2015 ennakkotietojen
perusteella ovat vähentyneet edelleen.
Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2014 ja ennakkotieto
vuodelta 2015 -raportti on luettavissa Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla. Lisäksi sivuilta löytyy linkki CO2-raportti sivuille,
josta löytyy ajantasaista kasvihuonekaasupäästötietoa myös Imatralta.
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Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2014 ja ennakkotieto
vuodelta 2015
Tästä linkistä löytyy raportti
CO2-päästöt Imatralla.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee raportin Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2014 ja ennakkotieto vuodelta
2015 tiedokseen ja saattaa sen Imatran kaupunginhallituksen ja
edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI
Imatran seudun
ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 47

4/2016

91

19.04.2016

Pohjavesien suojelusuunnitelma, Rautjärvi
255/11/03/03/2015
YMPLA § 47

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristötoimi toteutti hankkeena Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan, kuntien alueilla pohjavesisuojelusuunnitelmat sellaisille pohjavesialueille, joilla on kuntien tai vesiosuuskuntien
vedenottoa tai varavedenottoa. Lisäksi hankkeessa oli mukana muutamia ns. riskipohjavesialueita.
Rautjärven kunnasta hankkeessa olivat mukana Laikko, Simpele ja
Tulilampi A, jotka ovat I-luokan pohjavesialueita sekä Tulilampi B ja
Änkilä, jotka ovat II-luokan pohjavesialueita.
Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 prosentin osuudella, ja sen rahoitus
oli peräisin ympäristöministeriöltä. Hankkeen omarahoitusosuudesta
vastaisivat Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnat sekä
Imatran kaupungin vesihuoltolaitos, Imatran Vesi. Imatran Veden
osallistuminen hankkeeseen liittyi Rautjärvellä sijaitsevan Laikon
laajan I-luokan pohjavesialueen mahdolliseen hyödyntämiseen
myös Imatran kaupungin talousveden tarpeisiin, koska se on mukana maakunnallisessa vesihuoltosuunnitelmassa.
Varsinainen hankeaika oli 1.5.2014–31.10.2015, mutta hankkeelle
haettiin jatkoaikaa 31.12.2015 asti. Kuntakohtaisten pohjavesien
suojelusuunnitelmien lisäksi hankkeessa asennettiin kaksi pohjavesien havaintoputkea, joista toinen tuli Ruokolahden Lampsiinlammen I-luokan pohjavesialueelle, hautausmaan ja vedenottamon välimaastoon. Toinen havaintoputki asennettiin Parikkalan Kirjavalansalon Suurikankaan I-luokan pohjavesialueelle, paikallisen ampumaradan ja kunnan varavedenottamon välille. Rautjärven Simpeleen pohjavedestä tutkittiin öljyjakeet ja Parikkalan Suurikankaan pohjaveden
laatua selvitettiin laajalla tutkimuksella.
Suurimmat riskit pohjavedelle aiheutuvat nykyisistä tai aiemmin
alueille sijoittuneista toiminnoista ja niiden kautta pohjaveteen päätyneistä haitta-aineista. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 on osa hankealueen pohjavesialueista luokiteltu riskialueiksi, mikä tarkoittaa sitä, että pohjavedessä on havaittu vieraita kemikaaleja ihmistoiminnan vaikutuksesta.Näitä riskipohjavesialueita, joiden tila on kuitenkin vielä hyvä, ovat
Laikon (I-lk), Änkilän (II-lk) sekä Simpeleen (I-lk) pohjavesialueet.
Suojelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, kuntien, Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Aineiston
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on koonnut yhteen Imatran seudun ympäristötoimen projekti-insinööri DI Marja Jääskeläinen.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet nähtävillä 15.1-15.2.2016 välisen ajan Imatran seudun ympäristötoimen internet-sivuilla sekä kuntien asiakaspalvelupisteissä. Niistä on myös pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta,Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on tarkistettu
saatujen lausuntojen perusteella.
Suojelusuunnitelmista on laadittu laajemmat ja suppeammat versiot.
Suppeammissa, laajalle yleisölle tarkoitetuissa versioissa, jotka ovat
myös internetissä, ei ole esitetty yksittäisten toimintojen, kuten yritysten aiheuttamia riskejä ja niiden mahdollisia maaperätutkimuksia
eikä niille ehdotettuja toimenpiteitä. Nämä tiedot on koottu erillisiin,
vain viranomaistyöhön tarkoitettuihin taulukoihin, jotka palvelevat
esim. ympäristönsuojelun valvontatyötä. Suppeammissa verisioissa
ei myöskään ole esitetty tarkkoja vedenottamoiden paikkoja.
Pohjavesisuojelusuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi Jatkotoimenpide-ehdotukset -kappaleessa ehdotetaan
seurantaryhmän perustamista. Seurantaryhmään tulisi nimetä edustajat ainakin Rautjärven kunnasta, Imatran seudun ympäristötoimesta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Pohjavesiensuojelusuunnitelmat internetissä:
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/palvelut/pohjavedet/kunti
en-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelmat/
Oheismateriaali:

Rautjärven riskikohdetaulukko

Vaikutusten arviointi:

Pohjavesisuojelusuunnitelmien laatiminen ja asian nostaminen yleiseen tietoisuuteen nostaa pohjavesien suojelun tasoa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää lähettää Rautjärven
pohjavesien suojelusuunnitelman Rautjärven kunnalle tiedoksi ja
otettavaksi huomioon kunnan toimintojen suunnittelussa. Suunnitelma liitteineen toimitetaan kuntaan erikseen tämän pöytäkirjanotteen
yhteydessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, Ruokolahti
255/11/03/03/2015
YMPLA § 48

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristötoimi toteutti hankkeena Ruokolahden,
Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueilla pohjavesisuojelusuunnitelmat sellaisille pohjavesialueille, joilla on kuntien tai vesiosuuskuntien
vedenottoa tai varavedenottoa. Lisäksi hankkeessa oli mukana muutamia ns. riskipohjavesialueita.
Ruokolahden kunnasta hankkeessa olivat mukana Lampsiinlampi ja
Oritlampi, jotka ovat I-luokan pohjavesialueita sekä II SS (= Salpausselkä) Ruokolahti, joka on II-luokan pohjavesialue sekä Oritlampi B,
joka on III-luokan pohjavesialue.
Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 prosentin osuudella, ja sen rahoitus
oli peräisin ympäristöministeriöltä. Hankkeen omarahoitusosuudesta
vastaisivat Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat sekä
Imatran kaupungin vesihuoltolaitos, Imatran Vesi. Imatran Veden
osallistuminen hankkeeseen liittyi Rautjärvellä sijaitsevan Laikon
laajan I-luokan pohjavesialueen mahdolliseen hyödyntämiseen.
Varsinainen hankeaika oli 1.5.2014–31.10.2015, mutta hankkeelle
haettiin jatkoaikaa 31.12.2015 asti. Kuntakohtaisten pohjavesien
suojelusuunnitelmien lisäksi hankkeessa asennettiin kaksi pohjavesien havaintoputkea, joista toinen tuli Ruokolahden Lampsiinlammen I-luokan pohjavesialueelle, hautausmaan ja vedenottamon välimaastoon. Toinen havaintoputki asennettiin Parikkalan Kirjavalansalon Suurikankaan I-luokan pohjavesialueelle, paikallisen ampumaradan ja kunnan varavedenottamon välille. Rautjärven Simpeleen pohjavedestä tutkittiin öljyjakeet ja Parikkalan Suurikankaan pohjaveden
laatua selvitettiin laajalla tutkimuksella.
Suurimmat riskit pohjavedelle aiheutuvat nykyisistä tai aiemmin
alueille sijoittuneista toiminnoista ja niiden kautta pohjaveteen päätyneistä haitta-aineista. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 on osa hankealueen pohjavesialueista luokiteltu riskialueiksi, mikä tarkoittaa sitä, että pohjavedessä on havaittu vieraita kemikaaleja ihmistoiminnan vaikutuksesta.
Näitä ns. luokiteltuja riskipohjavesialueita ei Ruokolahdella ole. Se ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö ihmistoiminta aiheuttaisi riskiä Ruokolahdenkin pohjavesialueille, kuten suojelusuunnitelmassa on selvitetty.
Suojelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, kuntien, Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Aineiston
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on koonnut yhteen Imatran seudun ympäristötoimen projekti-insinööri DI Marja Jääskeläinen.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet nähtävillä 15.1-15.2.2016 välisen ajan Imatran seudun ympäristötoimen internet-sivuilla sekä kuntien asiakaspalvelupisteissä. Niistä on myös pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta,
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on tarkistettu saatujen lausuntojen perusteella.
Suojelusuunnitelmista on laadittu laajemmat ja suppeammat versiot.
Suppeammissa, laajalle yleisölle tarkoitetuissa versioissa, jotka ovat
myös internetissä, ei ole esitetty yksittäisten toimintojen, kuten yritysten aiheuttamia riskejä ja niiden mahdollisia maaperätutkimuksia
eikä niille ehdotettuja toimenpiteitä. Nämä tiedot on koottu erillisiin,
vain viranomaistyöhön tarkoitettuihin taulukoihin, jotka palvelevat
esim. ympäristönsuojelun valvontatyötä. Suppeammissa verisioissa
ei myöskään ole esitetty tarkkoja vedenottamoiden paikkoja.
Pohjavesisuojelusuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi Jatkotoimenpide-ehdotukset -kappaleessa ehdotetaan
seurantaryhmän perustamista. Seurantaryhmään tulisi nimetä edustajat ainakin Ruokolahden kunnasta, Imatran seudun ympäristötoimesta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Pohjavesiensuojelusuunnitelmat internetissä:
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/palvelut/pohjavedet/kunti
en-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelmat/
Oheismateriaali:

Ruokolahden riskikohdetaulukko

Vaikutusten arviointi:

Pohjavesisuojelusuunnitelmien laatiminen ja asian nostaminen yleiseen tietoisuuteen nostaa pohjavesien suojelun tasoa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää lähettää Ruokolahden
pohjavesien suojelusuunnitelman Ruokolahden kunnalle tiedoksi ja
otettavaksi huomioon kunnan toimintojen suunnittelussa. Suunnitelma liitteineen toimitetaan kuntaan erikseen tämän pöytäkirjanotteen
yhteydessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Pohjavesien suojelusuunnitelmat, Parikkala
255/11/03/03/2015
YMPLA § 49

Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström
Imatran seudun ympäristötoimi toteutti hankkeena Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueilla pohjavesisuojelusuunnitelmat
sellaisille pohjavesialueille, joilla on kuntien tai vesiosuuskuntien vedenottoa tai varavedenottoa. Lisäksi hankkeessa oli mukana muutamia ns. riskipohjavesialueita.
Parikkalan kunnasta hankkeessa olivat mukana Heralampi, Särkisalmi, Simpele, Likolampi A, Niukkala ja Suurikangas, jotka ovat I-luokan pohjavesialueita sekä Saaren kirkonkylä ja Likolampi B, jotka
molemmat ovat II-luokan pohjavesialueita.
Hankkeen rahoituksesta vastasivat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 prosentin osuudella, ja sen rahoitus
oli peräisin ympäristöministeriöltä. Hankkeen omarahoitusosuudesta
vastaisivat Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä
Imatran kaupungin vesihuoltolaitos, Imatran Vesi. Imatran Veden
osallistuminen hankkeeseen liittyi Rautjärvellä sijaitsevan Laikon
laajan I-luokan pohjavesialueen mahdolliseen hyödyntämiseen.
Varsinainen hankeaika oli 1.5.2014–31.10.2015, mutta hankkeelle
haettiin jatkoaikaa 31.12.2015 asti. Kuntakohtaisten pohjavesien
suojelusuunnitelmien lisäksi hankkeessa asennettiin kaksi pohjavesien havaintoputkea, joista toinen tuli Ruokolahden Lampsiinlammen I-luokan pohjavesialueelle, hautausmaan ja vedenottamon välimaastoon. Toinen havaintoputki asennettiin Parikkalan Kirjavalansalon Suurikankaan I-luokan pohjavesialueelle, paikallisen ampumaradan ja kunnan varavedenottamon välille. Rautjärven Simpeleen pohjavedestä tutkittiin öljyjakeet ja Suurikankaan pohjaveden laatua selvitettiin laajalla tutkimuksella.
Suurimmat riskit pohjavedelle aiheutuvat nykyisistä tai aiemmin
alueille sijoittuneista toiminnoista ja niiden kautta pohjaveteen päätyneistä haitta-aineista. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 on osa hankealueen pohjavesialueista luokiteltu riskialueiksi, mikä tarkoittaa sitä, että pohjavedessä on havaittu vieraita kemikaaleja ihmistoiminnan vaikutuksesta.Näitä riskipohjavesialueita, joiden tila on kuitenkin vielä hyvä, ovat
Parikkalassa Likolampi A (I-lk) ja Likolampi B (II-lk) -pohjavesialueet.
Suojelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, kuntien, Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Aineiston
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on koonnut yhteen Imatran seudun ympäristötoimen projekti-insinööri DI Marja Jääskeläinen.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista on kuulutettu ja ne ovat olleet nähtävillä 15.1-15.2.2016 välisen ajan Imatran seudun ympäristötoimen internet-sivuilla sekä kuntien asiakaspalvelu- pisteissä.
Niistä on myös pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Pohjavesialueiden suojelu- suunnitelmia on tarkistettu
saatujen lausuntojen perusteella.
Pohjavesisuojelusuunnitelmien toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi Jatkotoimenpide-ehdotukset -kappaleessa ehdotetaan
seurantaryhmän perustamista. Seurantaryhmään tulisi nimetä edustajat ainakin Parikkalan kunnasta, Imatran seudun ympäristötoimesta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.
Pohjavesiensuojelusuunnitelmat internetissä:
http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/palvelut/pohjavedet/kunti
en-pohjavesialueiden-suojelusuunnitelmat/
Oheismateriaali:

Parikkalan riskikohdetaulukko

Vaikutusten arviointi:

Pohjavesisuojelusuunnitelmien laatiminen ja asian nostaminen yleiseen tietoisuuteen nostaa pohjavesien suojelun tasoa.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää lähettää Parikkalan
pohjavesien suojelusuunnitelman Parikkalan kunnalle tiedoksi ja
otettavaksi huomioon kunnan toimintojen suunnittelussa. Suunnitelma liitteineen toimitetaan kuntaan erikseen tämän pöytäkirjanotteen
yhteydessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen maaliskuu 2016
1070/02/02/02/2016
YMPLA § 50

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Käyttösuunnitelman maaliskuun lopun toimintakatteen vertailu toteutuneeseen toimintakatteeseen 13.4.2016
Käyttösuunnitelma €
Toimintatulot
237 000
Toimintamenot 442 000
Toimintakate
206 000

Toteuma €

Toteuma %

236 000
401 000
165 000

99,6 %
90,7 %
80,1 %

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

Hyväksyttiin.
___________________
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Tiedoksiannot lautakunnalle
1201/11/03/07/2016, 1198/11/03/07/2016, 1193/11/03/07/2016
YMPLA § 51

Ympäristölupiin liittyvät raportit:
1.

Metsä Board Oyj: Hiitolanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenveto vuodelta 2015 ja pitkäaikaistarkastelu vuosilta
1995-2015

2.

Metsä Board Oyj: Häiriöilmoitus 7.3.2016 klo 19.30
Jätevedenpuhdistamon fosforiannostelu oli rikkoutunut. Puhdistamon 2-linjaan pääsi 1700 kg fosforihappoa fosforiksi
laskettuna. Päästön haittojen estämiseksi saostettiin fosforia
ferrisulfaatilla. Jätevedenpuhdistamon prosessille ei koitunut
merkittävää häiriötä. Näillä näkymin kuukausiluparaja 6 kg/d
fosforia vesistöön ei tule ylittymään. Vuodon ylimääräinen vesistökuormitus on ollut alle 20 kg.

3.

Rautjärven kunta: Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto 2015, Kuormitustarkkailu

4.

Neste Markkinointi Oy: Neste Oil Imatra Korvenkangas, Korvenkannantie 71 (as.nro 7806), Tarkkailuraportti 2015

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset:
1.

Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Parikkala,
tilatunnus 728015312

2.

Valvontailmoitus lannan varastoinnista patterissa, Ruokolahti,
tilatunnus 700015048

3.

Valvontailmoitus orgaanisen aineksen (puukuitu) varastoinnista patterissa, Imatra, tilatunnus 153023055

Muut tiedoksiannot:
1.

Uima-allasvesien vuosiraportit vuodelta 2015
- Rantasipi Imatran Valtionhotelli
- Imatran Uimahalli
- Imatran Kylpylä
- Kaakkois-Suomen rajavartiosto
- Parikkalan kunta, Saaren palvelutalo

2.

Ruokolahden Äitsaarta ympäröivän vesistön tarkkailu talvella
2016, Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus
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3.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden tarkentava riskinarviointi, Simpeleentie 5, Rautjärvi, SOILI / Pöyry Finland
Oy

4.

Saimaan lisäjuoksutuksen päättäminen, Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus 30.3.2016, KASELY/145/2016

5.

Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna
2015, Ilmanlaadun mittausten vuosiraportti, Imatran seudun
ympäristötoimi

Tiivistelmä Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu
vuonna 2015 –raportista
Annetut lausunnot:
Terveydensuojelu
1.

Lausunto 7.4.2016 Rautjärven kunnan ympäristölupahakemuksesta koskien betoni- ja tiilimurskeen käyttöä Simpeleen
yhtenäiskoulun piha-alueiden maarakentamisessa, Simpele

2.

Lausunto 18.4.2016 ympäristölupahakemukseen Parikkalan
kunnan alueelle Saarenkylään tehtävälle eläinsuojalle, Jonna
Myllys, Parikkala

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

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Imatran seudun uimarantaluettelo vuoden 2016 uimakaudelle
YMPLA § 52

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Sosiaali- ja terveysministeriön ns. uimaranta-asetuksien (177/2008)
ja (354/2008) mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
laadittava vuosittain uimarantaluettelo ja toimitettava se tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 30.4. mennessä.
Uimarantojen määrittelyt
Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla arvioidaan uivan huomattava määrä uimareita, ja josta on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen päätös. Muut uimarannat ovat ns. pieniä
yleisiä uimarantoja. Yleisiä tai pieniä yleisiä uimarantoja ovat pääsääntöisesti myös sellaiset leirintä alueiden ja leirikeskusten uimarannat jonne on esteetön pääsy. Yleiseksi uimarannaksi ei katsota
sellaista uimarantaa, jonne pääsy edellyttää esimerkiksi tiettyyn seuraan kuulumista. Uimakausi on uimaranta-asetuksissa määritelty
15.6. - 31.8. väliseksi ajaksi.
Yleisiksi ja pieniksi yleisiksi uimarannoiksi vuonna 2016 Imatran seudun ympäristötoimen valvonta-alueella esitetään seuraavia rantoja:
Yleiset uimarannat: (ns. EU-rannat)
Ukonlinnan uimaranta, Saimaa
Pienet yleiset uimarannat:
Imatra:
Immalan uimaranta, Immalanjärvi
Immalan lietteen uimaranta, Immalanjärvi
Lempukan uimaranta, Saimaa
Varpasaaren uimaranta, Vuoksi
Parikkala:
Likolammen uimala, Likolampi
Rantapuiston uimaranta, Simpelejärvi
Haljakan uimaranta, Simpelejärvi
Saaren kirkonkylän uimaranta, Suuri Rautjärvi
Tokkarin uimaranta, Pyhäjärvi
Papinniemen uimaranta, Pyhäjärvi
Rautjärvi:
Tiiliruukin uimaranta, Kivijärvi
Tulilammen uimaranta, Tulilampi
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Ruokolahti:
Rasilan uimaranta, Saimaa
Pappilanlahden uimaranta, Saimaa
Vaittilan uimaranta, Saimaa
Hannahonniemen uimaranta, Kärinki
Oritlammen uimaranta, Oritlampi
Näitä uimarantoja pidetään terveydensuojelulain 763/1994 pykälän
13 mukaisina yleisinä uimarantoina ja niihin sovelletaan kulloinkin
voimassa olevaa yleisiä uimarantoja koskevaa lainsäädäntöä. Luettelossa ei ole tapahtunut muutoksia viimevuotisesta.
Muut uimapaikat
Lisäksi seudun kuntien kylä- ja asukasyhdistyksillä on pieniä uimapaikkoja. Näitä uimapaikkoja valvotaan tarpeen ja resurssien mukaan muun valvontatyön ohessa.
Uimarantaluettelon nähtävillä olo
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että
yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja ja tehdä ehdotuksia
sekä huomautuksia uimarantaluetteloiden laatimisesta. Ehdotus uimarantaluetteloksi on pidetty nähtävillä seudun kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 1.3. - 23.3.2016 välisen ajan. Lisäksi kuulutus on julkaistu kuntien internetsivuilla sekä Imatran seudun ympäristötoimen
internetsivuilla. Mielipiteet uimarantaluettelosta pyydettiin jättämään
kirjallisesti 23.3.2016 mennessä.
Uimarantaluetteloehdotuksesta tulleet mielipiteet
Uimarantaluettelosta ei ole tullut yhtään huomautusta.
Yleisten ja pienten yleisten uimarantojen valvonta
Näytteenotto
Yleisiltä ja pieniltä yleisiltä uimarannoilta otetaan vähintään kolme
näytettä uimakaudella, EU-rannalta lisäksi yksi näyte ennen uimakauden alkamista. Uimarannoilta havainnoidaan myös syanobakteerien eli sinilevän sekä jätteiden tai kemikaalien esiintymistä. Näytteenottoa varten laaditaan seurantakalenteri ennen uimakauden alkua.
Tiedottaminen yleisölle
Uimarantojen omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojelu viranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavat tiedot:
- valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset
- tarvittaessa ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi
- tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä
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- uimarannan ylläpitäjän ja kunnan valvontaviranomaisen yhteystiedot
- EU-rannoilla on lisäksi oltava nähtävillä mm. yleiskuvaus uimavedestä sekä uimavesiluokitusta kuvaava symbolikyltti
Raportointi
Uimarantaluettelo yleisten uimarantojen osalta (Ukonlinna) ilmoitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämän uimarannan vedenlaadusta raportoidaan vuosittain Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 30.9. mennessä. Tiedot toimitetaan edelleen Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle sekä Euroopan komissiolle.
Vaikutusten arviointi:

Päätöksen vaikutukset yrityksille yleisesti ovat varsin pienet, lähinnä
välilliset. Uimarantaluetteloon sisältyy kaksi uimarantaa, jotka ovat
yksittäisen yrityksen ylläpitämä, muut uimarannat ovat kuntien ylläpitämiä. Ko. yrityksen toiminnan kannalta uimarannan valvonta ja uimaveden laadun seuranta lisäävät ko. rannan käyttäjien tietoisuutta
veden laadusta ja mahdollistavat täten uimarannan markkinoimisen
terveydensuojeluviranomaisen säännöllisesti valvomana uimarantana.
Yleisesti ottaen uimarantojen valvonnalla ja uimaveden laadun seurannalla on vaikutusta kuntien vetovoimatekijöihin sekä pienehköjä
ympäristövaikutuksia. Kuntien vapaa-ajanpalveluiden tarjonta sekä
viihtyisät, turvalliset ja terveelliset uimarannat lisäävät kuntien houkuttelevuutta asuin- ja lomanvietto ympäristönä. Se, että uimaranta
otetaan osaksi vahvistettua uimarantaluetteloa, edistää ko. rannan
valvontaa, tietoisuutta uimaveden laadusta ja tätä kautta rannan
houkuttelevuutta.

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy tekstissä ehdotetun,
kuulutettuna olleen uimarantaluettelon Imatran seudun uimarantaluetteloksi vuoden 2016 uimakaudelle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 53

4/2016

103

19.04.2016

Etelä-Karjalan pohjoisten kuntien ruokamyrkytysten selvitystyöryhmän
päivitys vuonna 2016
YMPLA § 53

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Valtioneuvoston asetuksen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011) 3 § mukaan on
kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen yhdessä ennalta varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä.
Etelä-Karjalan pohjoisten kuntien alueelle, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala, tämä selvitystyöryhmä on nimetty STM:n asetuksen (251/2007) mukaan Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksellä 14.4.2009 § 63. Tämän jälkeen selvitystyöryhmän kokoonpanoa on päivitetty muun muassa vuonna 2010, jolloin Eksote liittyi
mukaan selvitystyöryhmän kokoonpanoon (Imatran seudun ympäristölautakunta 13.4.2010 § 61).

Ympäristöjohtajan ehdotus:
Imatran seudun ympäristölautakunta päivittää nimeämänsä ruokamyrkytysten selvitystyöryhmän seuraavasti:
Imatran seudun ympäristötoimesta ympäristöjohtaja, valvontaeläinlääkäri sekä ympäristöinsinöörit, jotka suorittavat elintarvikevalvontaa, talous- ja uimavesien valvontaa.
Imatran Vedeltä vesihuoltopäällikkö.
Parikkalan kunnasta vesihuoltoasioista vastaavan tahon edustajana
yhdyskuntatekniikan päällikkö.
Rautjärven kunnasta kunnan alueen vesihuollosta vastaavan vesihuoltoliikelaitoksen toimitusjohtaja.
Ruokolahden kunnasta kunnan alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustajana maanrakennusmestari.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (EKSOTE) ruokamyrkytysten selvitystyöryhmään nimetään Imatran ja pohjoisten kuntien
(Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala) tartuntataudeista vastaavat lääkärit sekä kyseisten terveysasemien tartuntatautiyhdyshenkilöt (tartuntataudeista vastaavat hoitajat). Lisäksi selvitystyöryhmässä ovat
mukana alueen avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri sekä asiantuntijajäsenenä infektioyksikön infektioylilääkäri.
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Mikäli kyseinen viranhaltija on virkavapaalla tai lomalla, on työryhmän jäsenenä hänen sijaisensa. Tarvittaessa selvitystyöryhmä voi
nimetä muita asiantuntijajäseniä.
Selvitystyöryhmän käytössä on toimintakaavio, jossa näkyvät muun
muassa työryhmän jäsenten nimet yhteystietoineen.
Epidemiatilanteissa työryhmän puheenjohtajana toimii Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöjohtaja.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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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:
37 - 38, 43 - 53

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 muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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.
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
Hallintovalitus:

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

Pykälät
39, 40, 41, 42

Valitusaika
(28.4.- 30.5.2016)
antopäivä 28.4.2016

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

