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Imatran seudun ympäristölautakunta 
 
 
Aika 24.1.2023 klo 15.14 – 16.32 
 
Paikka Kaupungintalo, Imatrankoski (h. 308) 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Janne Lappalainen. 
 

3 Lausunto keskustaajaman Virastotien alueen asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta Ruokolahden kunnan terveyden- ja 
ympäristönsuojeluviranomaisena päätti antaa Ruokolahden keskustaajaman 
Virastotien alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon: 
 
Asemakaavan valmistelun yhteydessä tulee huomioida ja tarvittaessa selvittää 
alueen radonpitoisuudet sekä viereisen Rasilantien meluvaikutus. Lisäksi sekä 
asemakaavaluonnoksesta että -ehdotuksesta tulee pyytää lausunnot Imatran 
seudun ympäristölautakunnalta. 
 

4 Lausunto Pappilanlahden asemakaavaluonnoksesta, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta Ruokolahden kunnan terveydensuojelu- 
ja ympäristönsuojeluviranomaisena päätti antaa Pappilanlahden asemakaavan 
luonnosvaiheesta seuraavan lausunnon: 
 
Luonnosvaiheen kaavaselostuksen mukaan asuntoalueen ulkoalueiden 
melutasot jäävät alle ohjearvojen, kun Puumalantien varteen suunniteltu 
meluaita on toteutettu. Meluaidalla saatua melun vaimennusta ei ole 
kuitenkaan todennettu. Tästä ja siitä syystä, että Puumalantien liikennöinti ja 
erityisesti raskaan liikenteen määrä saattaa tulevaisuudessa kasvaa, tulee 
kaava-aineistoon lisätä päivitetty selvitys kaavamuutosalueen melutasoista. 
Kaavaan on lisättävä tarvittavat määräykset meluntorjuntatoimenpiteistä kuten 
esim. rakenteiden ääneneristävyydestä, mikäli on mahdollista, että ulkona 
sijaitsevia oleskelualueita tai asuntojen sisätiloja koskevat melun ohjearvot 
jossain olosuhteissa ylittyvät. Melua ja sen ehkäisyä koskevia määräyksiä ja 
niiden tarvetta harkitessa tulee noudattaa ympäristölainsäädännön yleistä 
varovaisuusperiaatetta. 
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Lisäksi kaava-aineistoon tulee liittää tarkempi selvitys suunnittelualueella 
toteutetusta pintamaiden puhdistamisesta ja sen riittävyydestä. 
 
Terveys -ja ympäristövaikutusten osalta ei kaavaluonnoksessa esitettyjen 
toteutusvaihtoehtojen välillä ole etukäteen arvioiden merkittävää eroa. 
 
Kaavaan tulisi lisätä määräys maamassojen ja pintakasvillisuuden käsittelystä 
siten, että haitallisia vieraslajeja (esim. espanjansiruetanoita) ei levitetä uusille 
alueille. 
 

5 Lausunto uuden Käyhkään sillan rakentamisesta ja nykyisen sillan 
purkamisesta, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta Ruokolahden kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena päätti antaa uuden Käyhkään sillan 
rakentamista ja vanhan sillan purkamista koskevasta vesilain mukaisesta 
lupahakemuksesta seuraavan lausunnon: 
 
Hankkeen toteutus tulee ajoittaa siten, että ympäristölle ja lähikiinteistöille 
aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Purku- ja 
rakentamistoimenpiteet tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä vesistön 
virkistyskäyttökauden sekä kalojen kutuaikojen ulkopuolella. Työn 
aloittamisesta ja siihen kuuluvista työvaiheista sekä niiden kestosta tulee 
tiedottaa etukäteen lähialueen asukkaille. Erityisen häiritsevää melua 
aiheuttavat toimenpiteet, kuten esim. paalutustyöt tulee tehdä arkisin 
päiväaikaan. Lisäksi tulee varmistaa, että hakemuksessa esitetyt uuden sillan ja 
tielinjauksen yhteyteen suunnitellut meluntorjuntarakenteet; melukaide, 
meluvallit sekä muut melua vaimentavat maastonmuotoilut, toteutetaan. 
 

6 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteuma 
2022 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti merkitä Imatran seudun 
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuoden 2022 
toteuman tiedokseen. 
 

7 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2021-2025 päivitys 2023 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti merkitä ympäristönsuojelun 
valvontasuunnitelman 2021-2025 päivityksen vuodelle 2023 tiedoksi. 
 

8 Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion 2023 
käyttösuunnitelma 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä esitetyn 
käyttösuunnitelman vuodelle 2023. 
 

9 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
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Lisätietoja Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksistä antavat 
puheenjohtajisto: 
Puheenjohtaja Suvi Rautsiala , puh. 050 378 9575 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt. 
ympäristöjohtaja 
Vt. ympäristöjohtaja, Arto Ahonen, puh. 020 617 4392 


