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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 15.6.2021 klo 15.02 – 16.10 
Paikka Imatran kaupungintalo, Vallinkoski (h 138) 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sakari Paakkinen. 
 

3 Maa-aineslupahakemus, Läänin kuljetus Oy, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Läänin kuljetus Oy:lle luvan maa-ainesten 
ottamiseen Ruokolahden Immalanjärven kylässä tilalla Palovuori (700-415-2-
732). 
 

4 Ympäristölupahakemus, Korjon ampumarata, Rautjärvi 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Simpeleen Hahlo ry:lle ja Simpeleen Metsästys- ja 
Ampumaseura ry:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen 
ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle ampumaradalle. 
 

5 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1095, kaupunginosa 76, Rautio, 
Kaukopään koulu, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa kaupunginosan Rautio 
asemakaavan 1095 muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
Kaavaehdotukseen on lisätty rakennusten ulkovaipan meluneristävyys-
vaatimus. Kaavamuutosalueen melutasojen arvioinnissa on kuitenkin 
huomioitu ainoastaan VT-6:n liikenne. Koska viereisen Niskapietiläntien 
liikenne nostaa alueen melutasoja arvioidusta, on kaavaan syytä lisätä määräys 
ulkoalueiden päivä- ja yöajan melutasoja koskevista valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 mukaisista enimmäistasoista, joita ei saa ylittää. 
 

6 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1116, kaupunginosa 12, 
Imatrankoski, kortteli 92 ja puistoalue, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa kaupunginosan 12 Imatrankoski 
asemakaavan 1116 muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
Kaavaehdotukseen on lisätty rakennusten ulkovaipan meluneristävyys-
vaatimus. Kaavaluonnoksen mukaiselle asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueelle (AL-12) tulisi kuitenkin lisätä myös määräys ulkoalueille 
sallittavista päivä- ja yöajan enimmäismelutasoista. Kaavasuunnittelun 
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lähtökohtana tulee olla, että asuinkäytössä olevilta kiinteistöiltä löytyy ulko-
oleskelutiloja, joissa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melun 
ohjearvot eivät ylity. 
 

7 Lausunto Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaava 2040:n 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Karjalan 
kokonaismaakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 
seuraavan lausunnon: 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti ottaen riittävän kattavasti 
laadittu. Suunnitelman liitteessä 1 on mainittu kaavatyön laadinnassa 
osallisiksi Imatran ja Lappeenrannan seutujen ympäristötoimet. 
Ympäristötoimet hoitavat seutukuntiensa osalta sekä 
ympäristönsuojeluviranomaisen että terveydensuojeluviranomaisen tehtäviä. 
Kaavan valmisteluvaiheessa tulee tarjota riittävät osallistumismahdollisuudet 
näiden molempien viranomaisten edustajille. Lisäksi on huomioitava, että 
Luumäen kunnalla on erillinen ympäristönsuojeluviranomainen. 
Viranomaislausuntojen antamiseen tulee varata riittävästi aikaa, erityisesti 
ajankohdan osuessa kesään tai vuodenvaihteeseen. Kaavaprosessin aikana 
esittelytilaisuuksia olisi myös jatkossa hyvä järjestää etänä- tai hybridimallilla, 
ja niitä voisi myös tallentaa myöhemmin katsottaviksi.  
Imatran seudun ympäristölautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 

8 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 

 

Lisätietoja Imatran seudun ympäristölautakunnan päätöksistä antaa 
puheenjohtajisto:   
 
Puheenjohtaja Arto Tikka, puh. 044 236 4835 
Varapuheenjohtaja Sakari Paakkinen, puh. 050 327 2517 
 
Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä 
ympäristöviranomaisen vt. ympäristöjohtaja esittelijänä. 
 
Vt. ympäristöjohtaja, ympäristötarkastaja Arto Ahonen, puh. 020 617 4392 


