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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 16.3.2021 klo 15.00 – 16.30 
Paikka Sähköinen kokous 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Saara Siitonen. 
 

3 Parikkalan Seudun Ampujat ry:n Oronmyllyn ampumaradan 
ympäristölupahakemus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää liitteenä olevan päätöksen 
mukaisesti Parikkalan Seudun Ampujat ry:n Oronmyllyn ampumaradalle 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan. 
 

4 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1093, kaupunginosa Meltola, 
Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa kaupunginosan Meltola 
asemakaavan 1093 muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
Kaavaehdotukseen on täydennetty ja tarkennettu alueen pohjavesien ja 
luonnon suojelua, hulevesien käsittelyä sekä melun torjuntaa. Lampsiinjokeen 
rajoittuvien tonttien osalta tulisi kaavassa huomioida joen vedenpinnan 
korkeusvaihtelut ja tulvariski. 
Lautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen muuta huomautettavaa. 
 

5 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1094, kaupunginosa Onnela, 
Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa kaupunginosien 14, Onnela ja 
12, Imatrankoski asemakaavan 1094 muutosehdotuksesta seuraavan 
lausunnon: 
Liikennemelualueella sijaitsevien Viipurintien viereisten rakennusten 
ulkovaipan ääneneristävyysvaatimusten lisäksi tulisi antaa määräys ulkotilojen 
oleskelualueiden suurimmista sallituista päivä- ja yöajan melutasoista 
soveltaen valtioneuvoston päätöstä 993/1992 melutason ohjearvoista. 
Muutoin lautakunnalla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 
 

6 Lausunto Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta 
sekä Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti antaa liitteenä olevan lausunnon 
ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2022-
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2027 ja ehdotuksesta Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi 
vuosille 2022-2027. 
 

7 Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 
2020 - 2024 toteuman arviointi vuodelta 2020 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan 
asiakirjan Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 
2020 – 2024 toteuman arvioinniksi vuodelta 2020.  
 

8 Viranhaltijoiden tartuntatautilain mukainen tarkastusoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä toimivallan siirron siten, 
että tartuntatautilain muutoksen 147/2021 24 §:n, 59 b § 4. ja 5. momentin ja 
59 e §:n mukainen tarkastus- ja tiedonsaantioikeus on Imatran seudun 
ympäristötoimen terveysvalvonnan viranhaltijoilla.  
Väliaikainen delegointilisäys on voimassa tartuntatautilain muutoksen 
voimassaoloajan.  
 

9 Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjän 
nimeäminen 20.4.2021 alkaen 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti nimetä pöytäkirjanpitäjäksi 
20.4.2021 alkaen ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen. Hänen estyneenä 
ollessa pöytäkirjanpitäjänä toimii ensisijaisesti ympäristöinsinööri Helena 
Kaittola ja toissijaisesti ympäristötarkastaja Arto Ahonen. 
 

10 Imatran seudun ympäristölautakunnan talouden toteutuma 01 - 
02/2021 
Merkittiin tiedoksi. 
 

11 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti tyytyä Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston päätökseen nro 54/ 2021, drno ESAVI/1937/2020 
Kangaskosken ennallistamisesta. 
 

12 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
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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 


