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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 12.12.2022 klo 14.38 – 15.38 
 
Paikka Imatran Kylpylä ja sähköinen kokous 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin ottaa käsiteltäväksi 
lisälistan asia viranhaltijapäätökset. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Anu Rummukainen. 
 

3 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuoden 
2023 eläkekertymää varten 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti vahvistaa pöytäkirjan liitteen 
mukaiset toimenpidepalkkiot vuoden 2023 eläkkeen ja eläkemaksujen 
määräämistä varten. 
 

4 Lausunto Etelä-Karjalan jätehuoltomääräyksistä 1.1.2023 alkaen 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran seudun kuntien ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa Etelä-Karjalan 
jätehuoltomääräyksistä 1.1.2023 alkaen seuraavan lausunnon: 
Jätehuoltomääräyksiä päivitettäessä on otettu hyvin huomioon jätelain 
muutokset. Jätehuoltomääräysten päivityksen yhteydessä 
jätehuoltoviranomaisen edustajan kanssa tehdyt tarkennukset ovat tarpeellisia 
määräyksien valvonnan suhteen. Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole 
muuta huomautettavaa päivitetyistä jätehuoltomääräyksistä. 
 

5 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1100, kaupunginosa 38, 
Saimaanranta, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa asemakaavan muutoksen 1100  
ehdotusvaiheesta seuraavan lausunnon: 
Ympäristölautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista. 
 

6 Lausunto asemakaavaluonnoksesta 1127, Linnankosken 
aurinkopuisto, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa asemakaavan 1127 
luonnosvaiheesta seuraavan lausunnon: 
Aurinkovoimalan rakentaminen tukee Imatran kaupungin ja Etelä-Karjalan 
maakunnan ilmastotavoitteita. Voimalan toiminnasta ei etukäteen arvioiden 
aiheudu haitallisia terveysvaikutuksia lähialueen asukkaille. Aurinkopaneelien 
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heijastusvaikutusten merkittävyyttä ei kaavaluonnokseen liitetyn selostuksen 
perusteella voida kuitenkaan täysin arvioida. Tarkempi heijastusvaikutusten 
arviointi ja suunnitelma niiden estämisestä tulee liittää kaavaehdotukseen tai 
viimeistään voimalan rakennuslupahakemukseen. 
Asemakaavaluonnoksessa on otettu huomioon hulevesien käsittely sekä 
alueella esiintyvien uhanalaisten kasvien ja luonnontilaisen lähteen suojelu. 
Asemakaavassa olisi hyvä olla määräys myös silmällä pidettävien kasvien 
huomioonottamisesta. Luontoselvityksessä ja kaavaselostuksessa on todettu 
suunnittelualueen olevan paikallisesti merkittävä lintujen levähdys- ja 
ruokailualue. Kaavaselostukseen tulisi lisätä tarkempi arviointi voimalan 
rakentamisen linnustovaikutuksista ja mahdollisuuksista niiden 
lieventämiseen. 
 

7 Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2023 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä vuoden 2023 kokousajat 
esityksen mukaisesti. 
 

8 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouden toteutuma 01 – 
11/2022 
Merkittiin tiedoksi. 
 

9 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti tyytyä esityslistan johdannossa 
esitettyyn päätökseen. 
 

10 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
 

Lisä- 
listalta 

Viranhaltijapäätökset 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti merkitä esitetyn 
viranhaltijapäätöksen tiedoksi todeten, ettei lautakunta käytä otto-oikeuttaan. 
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Lisätietoja Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksistä antaa 
puheenjohtajisto: 
 
Puheenjohtaja Suvi Rautsiala, puh. 050 378 9575 
Varapuheenjohtaja Teemu Europaeus, puh. 050 591 9603 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä 
ympäristöviranomaisen vt. ympäristöjohtaja esittelijänä. 
 
Vt. ympäristöjohtaja, ympäristötarkastaja Arto Ahonen, puh. 020 617 4392 


