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§36
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§37
Pöytäkirjantarkastajan valinta
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kari Pekonen.
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§38
Imatran YH Rakennuttaja Oy:n ympäristölupahakemus, teräskuonamurskeen käyttö KOy
Koskenlinkin paikoitusalueen rakenteissa, Imatra
IMR/612/11.01.00.00/2018
Valmistelija: Wikström Anna-Maija
Imatran YH Rakennuttaja Oy on jättänyt Imatran seudun ympäristöviranomaiselle 4.4.2016 päivätyn ympäristölupahakemuksen.
Lupahakemus koskee Ovako Imatra Oy Ab:n teräskuonamurskeen
käyttämistä Imatran Heikinkadun ja Myötävirrankujan välisellä
alueella olevan paikoitusalueen maarakenteissa. 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.
Liitteenä on Ympäristölupapäätös, teräskuonamurskeen käyttö
pysäköintipaikan rakenteessa, Imatran YH Rakennuttaja Oy, Imatra
sekä kartta käyttöpaikan sijainnista.
Liitteet
1. Suunnitelmakartta ympäristölupa KOy Koskenlinkin p_alue
2. Ympäristölupapäätös Imatran YH Rakennuttaja teräskuonamurskeen käyttö Koskenlinkin
p-alueella
Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:
Imatran seudun ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä
olevan päätöksen mukaisesti Imatran kaupungille ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan
teräskuonamurskeen käytölle sekä töiden aloittamisluvan
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§39
Vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hiitolanjoen Voima Oy:n
valituslupahakemuksesta ja valituksesta/ Kalateiden rakentaminen Hiitolanjoen
Ritakosken ja Kangaskosken vesivoimalaitosten ohi, Rautjärvi
IMR/573/11.00.00.11/2018
Valmistelija: Wikström Anna-Maija
Korkein hallinto-oikeus (KHO) pyytää Rautjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastinetta Hiitolanjoen Voima Oy:n valituslupahakemuksesta ja valituksesta 3.5.2018 mennessä. Asian diaarinumero
KHO:ssa on 1070/1/18.
Valituslupahakemus
Hiitolanjoen Voima Oy pyytää valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden
(VHO) kalatiepäätökseen n:o 18/0021/2 (2.2.2018). Päätöksellä
pidetään voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätös
nro 77/2016/2 (22.4.2016 ), jossa velvoitetaan Hiitolanjoen Voima Oy
(tässä: HVO) rakentamaan kalatiet Ritakosken ja Kangaskosken
voimalaitoksiin.
Valituslupahakemuksen perustelujen mukaan oikeuskäytännössä ei
vielä ole otettu kantaa siihen, miten hyötyjä ja haittoja tulee arvottaa
velvoitteen muuttamistilanteessa ja mikä painoarvo tulee antaa
muutoksen kohteena olevan yhtiön taloudellisille toimintaedellytyksille huomioiden vesilain lähtökohtana olevat lupien pysyvyys-,
luottamuksensuoja- ja omaisuudensuojanäkökulmat. On tarpeen
selventää, miten kalatalousvelvoitteen asettamista koskevaa
kustannus-hyötyvertailua tulee soveltaa kalatalousvelvoitetta
muutettaessa ja erityisesti miten kohtuuton kustannus määritellään.
Kalatalousvelvoite vaarantaa Hiitolanjoen Voima Oy:n mielestä sen
taloudelliset toimintaedellytykset ja päätös on ristiriidassa perustuslain turvaaman omaisuudensuojan kanssa.
Valitus
Hiitolanjoen Voima Oy pyytää ensisijaisesti, että KHO
kumoaa Vaasan hallinto-oikeuden ja Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätökset ja palauttaa asian uudelleen
käsiteltäväksi.
Toissijaisesti yhtiö pyytää, että KHO velvoittaa Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen hakemaan muutosta yhtiön säännöstelylupiin/
voimalaitoslupiin kalatien edellyttämän veden johtamiseksi patojen ohi
ja samalla määrää sen tai Suomen valtion korvausvelvolliseksi
täysmääräisesti. Tällöin on myös pidennettävä kalateiden
rakentamiselle varattua aikaa.
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Jos ensisijaiseen tai toissijaiseen vaihtoehtoon ei voida KHO:ssa
suostua, yhtiö pyytää, että KHO muuttaa lupamääräykset 6 ja 13
kuulumaan seuraavasti:
Lupamääräys 6: Ritakosken ja Kangaskosken kalateihin on
juoksutettava 15.5.–15.7. välisenä aikana 0,4 m3/s ja 16.7.–15.11. välisenä
aikana enintään kahden kuukauden ajan. Kalatiet voidaan pitää
kokonaan suljettuina 16.11.–14.5. välisenä aikana.
Valituksen alainen AVI:n lupamääräys n:o 6:
Ritakosken ja Kangaskosken kalateihin on juoksutettava 1.5.–30.11.
välisenä aikana vähintään 0,5 m3/s suuruinen virtaama. Muuna aikana
kalateihin on juoksutettava vähintään 0,2 m3/s suuruinen virtaama
lukuun ottamatta aikaa, jolloin kalateiden jäätyminen vaarantaa
niiden toiminnan.
Kalateiden alaosaan on tarvittaessa johdettava lisävettä houkutusvirtaaman lisäämiseksi alakanavasta pumppaamalla tai padon
aukoista.
Lupamääräys 13: Rakentamistyöt on aloitettava neljän vuoden
kuluessa ja tehtävä olennaisilta osin loppuun kuuden vuoden kuluessa
siitä lukien, kun Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken
voimalaitosten tai muiden vastaavien rakenteiden toteuttamiseen
tarvittavat vesilain mukaiset luvat ovat lainvoimaisia.
Valituksen alainen AVI:n lupamääräys n:o 13:
Rakentamistyöt on aloitettava vuoden kuluessa ja tehtävä olennaisilta osin loppuun kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta.
Hiitolanjoen Voima Oy perustelee valitustaan mm. seuraavasti:
-Kangaskosken voimalaitoksen alkuperäiseen lupaan ei ole sisältynyt
kalaportaita.
-Yhtiö on ensisijaisesti vaatinut, että voimassaoleva kalatalousmaksu
jää voimaan eikä kalateitä rakenneta.
-Yhtiö on vastoin tahtoaan hakenut lupaa kalaportaiden
rakentamiseen.
- Kalatalousvelvoite ei saa olla kustannuksiltaan kohtuuton kuten nyt.
-Investointikustannukset rahoituskuluineen Hiitolanjoen Voima Oy:lle
nykytilanteessa ovat 2 539 000 euroa, vuosittaiset käyttökustannukset 20 000 e ja menetetyn sähköntuotannon vuosikustannukset
5 940 e.
-Investointikustannukset ovat 15-kertaiset yhtiön liikevaihtoon
verrattuna.
- Yhteensä voimalaitosten nettotuotto on 148 065 e vuodessa.
- Konsulttitoimisto ÅF-Consult Oy on laskenut ELY-keskukselle
kalatien kertaluontoiset kustannukset valituksen alaisen päätöksen
antamisen jälkeen: n. 500 000 e/voimalaitos. Ritakosken osalta on
lisäksi toteutettava luukkujärjestelmän muutostyö, jonka kustannusarvio on 200 000 e.
- Yhtiölle aiheutuvat edunmenetykset tulee tarkastella
(korvausvelvollisuus).
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- Kalatalousvelvoitteen kustannukset tulee suhteuttaa hankkeen
mittaluokkaan.
-Hiitolanjoen kalastus on vapaa-ajan kalastusta.
-Hiitolanjokea kuormitetaan jätevedellä ja siinä on elohopeaongelma
pohjasedimentissä.
- Laatokan järvilohen lisääntyminen ja kalankulun merkitys on
arvioitu puutteellisin tiedoin ja todellisuutta korkeammaksi.
Rahamääräinen kustannuslaskelma puuttuu. Hyödyt yleiselle edulle
tulee arvioida korkeintaan kohtalaisiksi.
- Rajavesistösopimuksessa ei ole sovittu kalataloustoimenpiteitä
Hiitolanjokeen
-Kalatiestrategialle on asian käsittelyssä annettu liian merkittävä
painoarvo oikeusnormina.
- Kalateiden rakentaminen rikkoon voimalaitosten kulttuurihistoriallista arvoa.
Valittaja toteaa lopuksi, että mikäli päätöstä ei kumota ja palauteta
kohtuullisen kalatalousvelvoitteen asettamista varten, tulee
kustannukset määrätä tai vahvistaa ELY-keskuksen tai valtion
varoista maksettaviksi.
Asian tausta
Valituksen alaisen päätöksen mukaan Hiitolanjoen Voima Oy omistaa
Hiitolanjoessa kaksi voimalaitosta, Ritakosken ja Kangaskosken.
Ritakosken rakennusvirtaama on 12 m3/s ja putouskorkeus n. 4 m.
Kangaskosken voimalaitoksen rakennusvirtaama on 15 m3/s ja
putouskorkeus n. 6 m.
Yhtyneiden Paperitehtaiden Osakeyhtiön voimalaitoksen uudelleen
rakentamisen yhteydessä Ritakoskelle v. 1933 sille määrättiin kalatievelvoite.
Kalojen istutusvelvoite välille Juankoski-Kangaskoski annettiin v.
1939 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:lle kalaportaiden puuttuessa
padoista. Vuonna 1991 Itä-Suomen vesioikeus myönsi Yhtyneet
Paperitehtaat Oy luvan Kangaskosken jo rakennetulle voimalaitokselle. Kalakannan turvaamista koskeva vuoden 1939 päätös jäi
edelleen voimaan.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto päätti v. 2001 muuttaa istutusvelvoitteen kalatalousmaksuksi Kangaskosken, Ritakosken ja
Lahnasenkosken voimalaitoksille.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto velvoitti 30.1.2009 KaakkoisSuomen TE-keskuksen kalatalousyksikön hakemuksesta Hiitolanjoen
Voima Oy:n tekemään kalateistä selvitykset, suunnitelmat ja
hakemukset ympäristövirastolle 31.1.2010 mennessä. Päätöksen
perusteluissa oli todettu, että olosuhteet Hiitolanjoessa ovat
muuttuneet vesilain (264/1961) tarkoittamalla tavalla olennaisesti.
Siten oli edellytykset palauttaa /muuttaa kalatalousmaksuvelvoite
kalatievelvoitteiksi.
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Hiitolanjoen Voima Oy valitti em. päätöksestä KHO:een asti. KHO jätti
päätöksen voimaan ja pidensi hakemuksen jättöaikaa 31.12.2013
saakka. Yhtiö jätti hakemuksensa kalateistä 31.12.2013 Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle (AVI). Etelä-Suomen AVI antoi päätöksensä
22.4.2016, mistä yhtiö valitti Vaasan hallinto-oikeuteen ja nyt edelleen
KHO:een.
Yhtiö esitti hakemuksessaan AVI:lle kalateiden kustannusarvioksi
yht. n. 500 000 e ja lisäksi n. 24 000 e. Lisäksi yhtiö toi esiin, että se
menettää jonkin verran vesivoimasta saatavaa hyötyä.
Kangaskosken puuhiomon perustamisluvassa v. 1903 määrättiin, että
laitoksen vesijohto oli varustettava laitoksella, joka estää kaloja
joutumasta vesirattaisiin tai vesijohtoon.
Yhtyneiden Paperitehtaiden Osakeyhtiön voimalaitoksen uudelleen
rakentamisen yhteydessä Ritakoskelle v. 1933 sille määrättiin
kalatievelvoite.
Kalojen istutusvelvoite välille Juankoski-Kangaskoski annettiin
v. 1939 Yhtyneet Paperitehtaat Oy:lle kalaportaiden puuttuessa
padoista. Vuonna 1991 Itä-Suomen vesioikeus myönsi Yhtyneet
Paperitehtaat Oy luvan Kangaskosken jo rakennetulle voimalaitokselle. Kalakannan turvaamista koskeva vuoden 1939 päätös jäi
edelleen voimaan.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto päätti v. 2001 muuttaa istutusvelvoitteen kalatalousmaksuksi Kangaskosken, Ritakosken ja
Lahnasenkosken voimalaitoksille.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto velvoitti 30.1.2009 KaakkoisSuomen TE-keskuksen kalatalousyksikön hakemuksesta Hiitolanjoen
Voima Oy:n tekemään kalateistä selvitykset, suunnitelmat ja
hakemukset ympäristövirastolle 31.1.2010 mennessä. Päätöksen
perusteluissa oli todettu, että olosuhteet Hiitolanjoessa ovat
muuttuneet vesilain (264/1961) tarkoittamalla tavalla olennaisesti.
Siten oli edellytykset palauttaa /muuttaa kalatalousmaksuvelvoite
kalatievelvoitteiksi.
Hiitolanjoen Voima Oy valitti em. päätöksestä KHO:een asti. KHO jätti
päätöksen voimaan ja pidensi hakemuksen jättöaikaa 31.12.2013
saakka. Yhtiö jätti hakemuksensa kalateistä 31.12.2013 Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle (AVI). Etelä-Suomen AVI antoi päätöksensä
22.4.2016, mistä yhtiö valitti Vaasan hallinto-oikeuteen ja nyt edelleen
KHO:een.
Yhtiö esitti hakemuksessaan AVI:lle kalateiden kustannusarvioksi
yht. n. 500 000 e ja lisäksi n. 24 000 e. Lisäksi yhtiö toi esiin, että se
menettää jonkin verran vesivoimasta saatavaa hyötyä.
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Ympäristöinsinööri Helena Kaittolan lausunto:
Hiitolanjoki (Kokkolanjoki) saa alkunsa Simpelejärvestä ja laskee
Venäjän puolella Laatokkaan. Hiitolanjoen kokonaispituus on 53 km,
josta 8 km on Suomen puolella. Suomen puoleiset kosket, Simpelejärvestä itärajalle lukien, Juankoski, Ritakoski, Lahnasenkoski ja
Kangaskoski, ovat olleet valjastetut sähköntuotantoon. Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiö osti Lahnasenkosken vuonna 2017 Vantaan
Energia Oy:ltä tarkoituksenaan lopettaa voimalaitoksen toiminta ja
muodostaa alueelle virkistysalue, jossa myös kalan kulku on
mahdollista.
Hiitolanjoki on Laatokan luonnonvaraisen järvilohen tärkein nousujoki.
Järvilohi on äärimmäisen uhanalainen ja sitä tavataan Suomessa
luontaisesti vain Vuoksen vesistössä ja Hiitolanjoessa. Hiitolanjoessa
tavataan myös erittäin uhanalaista järvitaimenta. Kansallinen
kalatiestrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012)
tavoitteena on palauttaa järvilohi myös Suomen puolelle entiselle
reitilleen ja kutukoskilleen, Hiitolanjoen yläosaan, Silamusjoelle ja
Torsanjoelle. Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa
2016–2021 on sama tavoite. Nykyisin laatokanlohi pääsee nousemaan
Suomen puolella Kangaskoskelle, lähinnä rajaa sijaitsevalle
voimalaitokselle saakka.
Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole edellytyksiä ottaa kantaa
kalateiden kustannusarvioon. Mikäli yhtiön uudet laskelmat kalateistä
pitävät paikkansa, kalateiden rakentamiseen ja käyttöön vaaditut
summat vaikuttavat hakijalle kohtuuttomilta ottaen huomioon
Hiitolanjoen Voima Oy:n voimalaitosten tehon koon ja liikevaihdon.
Näin ollen kalaportaisiin vaadittavien rakenteiden ja niiden
kustannusten uudelleenkäsittely Etelä-Suomen aluehallintovirastossa voisi olla tarpeellista. Lisäksi tulisi ottaa huomioon, että
luonnonmukaiset kalatiet tulisivat todennäköisesti halvemmiksi
rakentaa, ja olisivat kaloille luonnollisemmat kulkutiet.
Vesilaki 587/2011, luku 3 § 14 mom. 2: Kalatalousvelvoitetta,
kalatalousmaksua tai näiden yhdistelmää määrättäessä on otettava
huomioon hankkeen ja sen vaikutusten laatu, muut haitta-alueella
toteutettavat hoitotoimenpiteet ja kalastuksen järjestely.
Kalatalousvelvoitteen toimenpiteiden suorittamisesta ei saa aiheutua
niillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna hankkeesta vastaavalle
kohtuuttomia kustannuksia.
Oheismateriaali
1. Hiitolanjoen Voima Oy:n ( HPP Asianajotoimisto) valituskirje korkemmaille hallintooikeudelle
Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:
Imatran seudun ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan
korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että sillä ei ole edellytyksiä
arvioida kalaportaiden rakentamis- ja käyttökustannuslaskelmia.
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Hiitolanjoen Voima Oy:n esittämät uudet rakentamis-, rahoitus- ja
käyttökululaskelmat vaikuttavat kuitenkin suurilta. Tässä tapauksessa
olisi ehkä tarpeen selvittää, olisivatko kalaportaat mahdollista
toteuttaa pienemmillä kustannuksilla tai tehdä luonnonmukaiset
kalatiet, jotka tulisivat todennäköisesti halvemmiksi rakentaa, ja
olisivat kaloille luonnollisemmat kulkutiet.
Vesilain mukaan (3 § 14 mom. 2) hankkeesta ei saa aiheutua hakijalle
kohtuuttomia kustannuksia. Näin ollen kalaportaiden rakenteiden ja
niiden kustannusten uudelleen tarkastelu olisi lautakunnan
näkemyksen mukaan perusteltua.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§40
Imatran seudun ympäristölautakunnan talouskatsaus 3/2018
Valmistelija: Wikström Anna-Maija
Taloustilanne esitetään kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua
käyttämällä Google Chrome selainta linkistä:
http://paattajatimatra.weebly.com
Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:
Taloudessa ja toiminnassa ei raportoitavia poikkeamia.
Lautakunta merkitsee taloustilanteen tiedokseen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Imatran seudun ympäristölautakunnan jäsen Aleksi Tikkanen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 16.47.

Sivu 12/18

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Imatran seudun ympäristölautakunta

YMPLA 4/2018

17.4.2018

Julkinen

§41
Imatran seudun uimarantaluettelo vuoden 2018 uimakaudelle
IMR/626/11.00.00.11/2018
Valmistelija: Wikström Anna-Maija
Sosiaali- ja terveysministeriön ns. uimaranta-asetusten (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. Muut uimarannat ovat ns. pieniä
uimarantoja. Yleisiä tai pieniä yleisiä uimarantoja ovat pääsääntöisesti
myös sellaiset leirintäalueiden ja leirikeskusten uimarannat, jonne on
esteetön pääsy. Yleiseksi uimarannaksi ei katsota sellaista
uimarantaa, jonne pääsy edellyttää esimerkiksi tiettyyn seuraan
kuulumista. Sekä yleisestä että pienestä uimarannasta on
ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Uimakausi on
uimaranta-asetuksissa määritelty 15.6. - 31.8. väliseksi ajaksi.
Yleisiksi ja pieniksi yleisiksi uimarannoiksi vuonna 2018 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
Parikkala:
Likolammen uimala, Likolampi
Rantapuiston uimaranta, Simpelejärvi
Haljakan uimaranta, Simpelejärvi
Saaren kirkonkylän uimaranta, Suuri Rautjärvi
Tokkarin uimaranta, Pyhäjärvi
Rautjärvi:
Tiiliruukin uimaranta, Kivijärvi
Tulilammen uimaranta, Tulilampi
Ruokolahti:
Rasilan uimaranta, Saimaa
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Pappilanlahden uimaranta, Saimaa
Vaittilan uimaranta, Saimaa
Hann'ahonniemen 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.
Edellisen uimakauden jälkeen uimarantaluetteloon ei ole tullut
muutoksia.
Muut uimapaikat
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 – 2.4.2018 välisen ajan. Lisäksi kuulutus on
julkaistu kuntien internetsivuilla sekä Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla. Mielipiteet uimarantaluettelosta pyydettiin
jättämään kirjallisesti 29.3.2018 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
terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että
uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavat tiedot:
<0000>
<0000>

valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset
tarvittaessa ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi
Sivu 14/18

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Imatran seudun ympäristölautakunta
<0000>
<0000>
<0000>

YMPLA 4/2018

17.4.2018

Julkinen

tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä
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
hyvinvoinnin laitokselle sekä Euroopan komissiolle.
Vaikutusten arviointi:

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.

Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:
Imatran seudun ympäristölautakunta hyväksyy tekstissä ehdotetun,
kuulutettuna olleen uimarantaluettelon Imatran seudun uimarantaluetteloksi vuoden 2018 uimakaudelle.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§42
Tiedoksiannot lautakunnalle
Ympäristö- ja vesilupiin liittyvät raportit ja ilmoitukset:
1.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Ruokolahti, Myllyntaustan
Hyödyksi-aseman vuosiraportti 2017

2.

Juha Lötjönen, eläinsuojan vuosiraportti 2017

3.

Imatran seurakunta, Imatran krematorion vuosiraportti 2017

Muut tiedoksiannot:
1.

Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa (asetus 1250/2014)
- Parikkala, lohko 7280209102
- Parikkala, peruslohkot 580001529, 58000237

2.

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 9.4.2018,
Salosaaren siirrettävä asfalttiasema, YIT Infra Oy

3.

Lausunto Metsä Board Oyj, Simpeleen tehdas,
voimalaitoksen toiminnasta

4.

Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Simpelejärven
tarkkailu talvella 2018

5.

Imatran Kylpylän uima-allasvesien vuosiraportit vuodelta
2017

6.

Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna
2017, Ilmanlaadun mittausten vuosiraportti, Imatran seudun
ympäristötoimi

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Vs. ympäristöjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§43
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
36, 37, 39 - 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HLL 5 §:n, 13 §:n ja 15 §:n / 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
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 25.4.2018
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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.
Valitusajan alkaminen
Päätös katsotaan saadun tiedoksi jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen
Valitusviranomainen, osoitteet:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, Korsholmanpuistikko 43
65101 Vaasa
Vaihde: 029 56 42611
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallintovalitus, pykälät: 38

Valitusaika
30 päivää
25.4.-25.5.2018 (antopv 25.4.2018)

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa on 250 euroa. 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.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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 on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
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