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Imatran seudun ympäristölautakunta 
 
 
Aika 21.2.2023 klo 15.11 – 17.03 
 
Paikka Kaupungintalo, Imatrankoski (h. 308) ja sähköinen kokous 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Teemu Europaeus. 
 

3 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiviaineksen ottamiseen, 
louhintaan ja murskaukseen, Mika Suomalainen, tila Parosensuo, 
Parikkala 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Mika Suomalaiselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen 
kalliokiviaineksen ottamisluvan sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen 
ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Parikkalan 
Rasvaniemen kylässä tilalla Parosensuo (580-416- 1-31). 
 

4 Maa-aineslupahakemus, Kuljetus Sairanen Oy, tila Sorala, Parikkala 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Kuljetus Sairanen Oy:lle luvan maa-ainesten 
ottamiseen Parikkalassa Kinnarniemen kylässä tilalla Sorala (580–407–8–61). 
 

5 Maa-aineslupahakemus, Jani Terävä, tila Teräväharju, Rautjärvi 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Jani Terävälle luvan maa-ainesten ottamiseen 
Rautjärvellä Änkilän kylässä tilalla Teräväharju (689–434–2–71). 
 

6 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1127, Linnankosken 
aurinkopuisto, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa asemakaavan 1127 
ehdotusvaiheesta seuraavan lausunnon: 
Ehdotusvaiheen kaava-aineistoon on lisätty ympäristölautakunnan 
edellyttämät tarkemmat selvitykset aurinkopaneelien heijastusvaikutuksista ja 
aurinkopuiston linnustovaikutuksista. Lisäksi luonnonsuojelumerkintöjä on 
tarkennettu ja silmällä pidettävän kelta-apilaesiintymän säilymiseen on otettu 
kantaa. Ympäristölautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen muuta 
huomautettavaa, kuin että kaavamääräyksen mukaisessa aurinkopaneelien 
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heijastusvaikutusten minimoimisessa tulee huomioida myös paneelien 
oheisrakenteiden vaikutus. 
 

7 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020-2024, 
päivitys 2023 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä esitetyn Imatran seudun 
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuosille 2020 - 
2024 ja antaa viranhaltijoille oikeuden päivittää suunnitelmaa kohteiden 
määrän muuttuessa tai kohteiden riskinarvioinnin muuttaessa tarvittavaa 
tarkastus- tai näytteenottomäärää. 
Suunnitelma lähetetään VYHAn kautta tiedoksi Etelä-Suomen 
Aluehallintovirastolle. Suunnitelma sisältää vastaukset Aluehallintoviraston 
arviointi- ja ohjauskäyntien raporteissa esille tuotuihin korjattaviin asioihin. 
Suunnitelman toteuma käsitellään lautakunnassa toimintavuoden loputtua. 
 

8 Ympäristölautakunnan vuoden 2022 tilinpäätösraportti Imatran 
seudun ympäristölautakunnan osalta 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä ympäristövalvonnan 
vuoden 2022 tilinpäätösraportin Imatran seudun ympäristölautakunnan osalta 
kaupunginhallitukselle annettavaksi. 
Lautakunta oikeutti ympäristövalvonnan tekemään mahdolliset tekniset 
tarkistukset raporttiin. 
Lisäksi lautakunta merkitsi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon 
vuodelta 2022 tiedokseen. 
 

9 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lisätietoja Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksistä antavat 
puheenjohtajisto: 
Puheenjohtaja Suvi Rautsiala , puh. puh. 050 378 9575 
Varapuheenjohtaja, Teemu Europaeus, puh. 050 591 9603 
 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt. 
ympäristöjohtaja 
Vt. ympäristöjohtaja, puh. 020 617 4392 


