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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 16.2.2021 klo 15.00 – 16.37 
Paikka Imatran kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138) 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Tea Ainoa. 
 

3 Maa-aineslupahakemus, Mustonen Unto, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää liitteenä olevan päätöksen 
mukaisesti Unto Mustoselle luvan maa-ainesten ottamiseen ja luvan aloittaa 
maa-ainesten ottaminen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa Ruokolahden 
Junnikkalan kylässä tilalla Höpölä (700-417-1-22). 
 

4 Lausunto rantayleiskaavan muutosehdotuksesta Rampalanjärven 
alueella, Ruokolahti 
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Ruokolahden kunnan 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena ei ole Rampalanjärven 
rantayleiskaavan muutosehdotuksesta huomautettavaa. 
 

5 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman 2016-2020 
toteutuminen 
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi ympäristönsuojelun 
valvontasuunnitelman 2016-2020 toteuman tiedoksi. 
 

6 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2021-2025 
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi ympäristönsuojelun 
valvontasuunnitelman 2021-2025 tiedoksi. 
 

7 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020 – 2024 
päivitys 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 
olevan 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. 
Suunnitelman toteuma käsitellään lautakunnassa toimintavuoden loputtua. 
 

8 Ympäristövalvonnan vuoden 2020 tilinpäätösraportti Imatran 
seudun ympäristölautakunnan osalta 
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Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä ympäristövalvonnan 
vuoden 2020 tilinpäätösraportin Imatran seudun ympäristölautakunnan osalta 
kaupunginhallitukselle annettavaksi. 
Lautakunta oikeuttaa ympäristövalvonnan tekemään mahdolliset tekniset 
tarkistukset raporttiin. 
Lisäksi lautakunta merkitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon 
vuodelta 2020 tiedokseen. 
 

9 Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvion 2021 
käyttösuunnitelma 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelmansa 
vuodelle 2021. 
 

10 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti tyytyä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätökseen nro 14/2021, dnro ESAVI/32310/2019 ja 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätökseen 4.2.2021 nro 3449. 
 

11 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 


