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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 14.12.2021 klo 14.09 – 15.34 
 
Paikka Imatran Kylpylä 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Janne Lappalainen. 
 

3 Ympäristölupahakemus, teräskuonan sekä betoni- ja tiilimurskeen 
käyttö maarakentamisessa, Virasoja, Ukonhauta Oy, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Ukonhauta Oy:lle ympäristönsuojelulain sekä 
betoni- ja tiilimurskeen käytölle sekä luvan aloittaa toiminta ennen 
lupapäätöksen lainvoimaisuutta. 
 

4 Lausunto Oritsuon turvetuotantoalueen toiminnan lopettamisesta 
ja ympäristöluvan rauettamisesta, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti antaa Oritsuon 
turvetuotantoalueen toiminnan lopettamista ja ympäristöluvan rauettamista 
koskevasta hakemuksesta seuraavan lausunnon: 
Turvetuotantoalueen ympäristökuormitus ei pääty tuotannon päättymiseen, 
vaan jälkihoidolla on tärkeä merkitys vesiensuojelun näkökulmasta. Käytöstä 
poistuneiden turvetuotantoalueiden kuormitus ei lopu välittömästi tuotannon 
loppuessa, vaan alenee asteittain. Siksi myös käytöstä poistuneiden alueiden 
vesien johtamista vesienkäsittelyrakenteiden kautta ja valumavesien 
vaikutustarkkailua tulee jatkaa riittävässä laajuudessa ja riittävän pitkän aikaa 
turvetuotannon lopettamisen ja jälkihoitotoimenpiteiden jälkeenkin. 
 
Alueelle jätettävien vesienkäsittelyrakenteiden hoito- ja huoltovastuu tulee 
järjestää siten, että ne toimivat asianmukaisesti. Vesiensuojelurakenteiden 
poistoa on suositeltavaa toteuttaa harkiten alueen uusi maankäyttömuoto 
huomioiden. Pintavalutuskentän paikalleen jättäminen on suositeltavaa, jotta 
tuotantoalueelta edelleen poistuvaa kuormitusta (kiintoaines, rauta, liukoinen 
orgaaninen aines sekä ravinteet) saataisiin vähennettyä. 
 
Alueelta ei saa päästä lietettä vesistöön. Laskeutumisaltaisiin, lietekuoppiin ja 
ojiin kertynyt liete tulee poistaa. Lisäkunnostusvelvoitteita aiempien 
liettymishaittojen poistoon tulee harkita, sillä tuotannon aikainen lietteen 
hallinta ei ole ollut riittävää. 
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Alue tulee siistiä ja turvetuotantoon liittyneet tarpeettomat rakenteet, laitteet ja 
kalusto tulee poistaa ja jätteet (turveaumojen peittomateriaalit, ml. 
hautautuneet auramuovit sekä muut jätteet, ml. ylijäämä turve ja kantokasat) 
tulee lajitella ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Alueen 
maisemointi tulee toteuttaa uuden maankäyttömuodon vaatimusten 
mukaisesti. 
 
Lisäksi luvanhaltijan tulee laatia erillinen jatkokäyttö- ja hoitosuunnitelma, 
jossa huomioidaan turvetuotantoalueen liettymishaittojen ehkäisy alapuoliselle 
vesistölle. 
 

5 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1117, kaupunginosa 57, 
Teppanala, Kantatie 62 (Pietarintie), Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Imatran kaupungin 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena ei ollut huomautettavaa 
kaupunginosan 57 Teppanala asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1117 
ehdotuksesta. 
 

6 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouden toteutuma 01 – 
11/2021 
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi talouden toteutuman 
tiedokseen. 
 

7 Imatran seudun ympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2022 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 kokousajat 
esityksen mukaisesti. 
 

8 Päätös, johon lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti tyytyä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätökseen 30.11.2021 nro 366/2021 Dnro 
ESAVI/24405/2021 sähkökaapelin asentamisesta Kivijärven pohjaan ja siihen 
liittyvästä valmisteluluvasta. 
 

9 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  

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


