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Imatran seudun ympäristölautakunta  
 
Aika 28.9.2021 klo 15.38 – 18.17 
Paikka Kaupungintalo h. 138 
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajan valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Teemu Europaeus. 
 

3 Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjän 
nimeäminen 
Imatran seudun ympäristölautakunta nimesi pöytäkirjanpitäjäksi 
ympäristöinsinööri Armi Kainulaisen. Hänen estyneenä ollessa 
pöytäkirjanpitäjänä toimii ensisijaisesti ympäristöinsinööri Merja Kaksonen ja 
toissijaisesti ympäristötarkastaja Arto Ahonen. 
 

4 Imatran seudun ympäristölautakunnan uuden valtuustokauden 
kokousaikataulu v. 2021 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä uuden valtuustokauden 
loppuvuoden 2021 kokousaikataulun esityksen mukaisesti. 
 

5 Läsnäolo Imatran seudun ympäristölautakunnan kokouksissa 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää läsnäolo- ja 
puheoikeuden kokouksiinsa seuraaville viran- ja toimenhaltijoille: 
- valvontaeläinlääkäri 
- ympäristötarkastaja 
- ympäristöinsinöörit toimenkuviensa puitteissa. 
 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä voivat tarvittaessa kutsua  
asiantuntijoita kokouksiin. 
  

6 Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjojen 
tarkastaminen ja nähtävilläolo sekä lautakunnan alaisen 
henkilökunnan viranhaltijapäätösten nähtävilläolo 2021 -  
2025 
 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti, että ympäristölautakunnan 
pöytäkirjan tarkastaa erikseen kokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja.  
 
Ellei jonkin asian osalta erikseen muuta päätetä, pöytäkirja pyritään 
tarkastamaan mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kokousta seuraavana 
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tiistaina. Pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen siirrytään heti, kun se on 
teknisesti mahdollista. 
 
Imatran seudun ympäristölautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä kuntalain 140 §:ssä säädetyn nähtävilläpidon lisäksi Imatran 
kaupungin asiakaspalvelupisteessä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon 
keskiviikkona klo 9.00 – 15.00. Jos nähtävilläolopäivä on pyhäpäivä tai muu 
siihen verrattava päivä, nähtävilläolo tapahtuu seuraavana työpäivänä. 
 
Lisäksi lautakunta päätti, että Imatran seudun ympäristölautakunnanalaisen 
henkilökunnan tekemät viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 
kuntalain 140 §:ssä säädetyn nähtävilläolon mukaisesti yleisessä tietoverkossa 
Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla, johon on linkki kaikkien 
sopimuskuntien Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti sivuilta. 
 

7 Imatran seudun ympäristölautakunnan erityislakien mukaisen 
toimivallan siirto viranhaltijoille 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 
olevan päivitetyn luettelon erityislakien mukaisesta toimivallan siirrosta 
viranhaltijoille. 
 

8 Imatran seudun ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2022 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti hyväksyä ympäristölautakunnan 
osalta vuoden 2022 talousarvioesityksen sekä vuoden 2022 Maksut- ja 
myyntitulot–ohjelman lähetettäväksi edelleen käsiteltäväksi 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.  
Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa viranhaltijat tekemään esitykseen 
mahdollisesti tarvittavat tekniset oikaisut. 

 
9 
 
 
 
 
10 

 
Imatran seudun ympäristölautakunnan talouden toteutuma 01 – 
08/2021 
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi talouden toteutuman 
tiedokseen. 
 
Maa-aineslupahakemus, Peuhkuri Jarmo, Tyrjä, Parikkala 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti myöntää esityslistan liitteenä 
olevan päätöksen mukaisesti Jarmo Peuhkurille luvan maa-ainesten ottamiseen 
ja luvan aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 
Parikkalan Tyrjän kylässä tilalla Harjula (580-420-29-31). 
 

11 Lausunto asemakaavaehdotuksesta 1111, kaupunginosa 12, 
Imatrankoski, Torkkelinkatu, Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisena päätti antaa asemakaavan muutoksen 1111 
kaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
Kaavaehdotuksessa on huomioitu ympäristölautakunnan aiempi lausunto 
kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotukseen on lisätty ulkomelun suurimmat sallitut 
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enimmäistasot ja korttelin 175 tontin 1 maaperää koskeva pilaantuneisuuden 
selvittämis- ja puhdistamisvelvoite.  
Lautakunnalla ei ole kaavaehdotukseen huomauttamista.  
Jouko Partanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 
 

12 Lausunto asemakaavaluonnoksesta 1117, kaupunginosa 57, 
Teppanala, Kantatie 62 (Pietarintie), Imatra 
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Imatran kaupungin 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena ei ole huomautettavaa 
kaupunginosan 57 Teppanala asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1117 
luonnosvaiheesta. 
Jouko Partanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 
 

13 Lausunto Ritakosken ennallistamisesta, Hiitolanjoen Voima Oy, 
Rautjärvi 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti antaa Hiitolanjoen Voima Oy:n 
Ritakosken ennallistamista koskevasta lupahakemuksesta ESAVI/1937/2020 
seuraavan lausunnon: 
Ritakosken ja muiden Hiitolanjoen koskien ennallistaminen on kalannousun, 
luonnonsuojelun, vesistön kunnostuksen sekä alueen virkistyskäytön kannalta 
erittäin kannatettavaa. Hiitolanjoki on yksi Suomen kalatiestrategian 
kärkikohteista, koska se on ainoa Laatokan lohen nousujoki Suomen puolella. 
Koskien ennallistaminen mahdollistaa lohen nousun Laatokalta 
Simpeleenjärven alapuoliselle Juvankosken voimalaitokselle asti, ja mikä 
merkittävintä, se mahdollistaa myös kalojen vapaan kulun Silamusjoen 
poikastuotantoalueille. 
  
Elohopeapitoisten pohjasedimenttien käsittelemiseen ei toistaiseksi ole 
tiedossa ympäristön kannalta turvallista menetelmää. 
 
Pohjasedimenttien poistamisen haitat on todettu suuremmiksi kuin niiden 
jättäminen paikoilleen, kuten hakemuksessa on esitetty. 
 
Hakemukseen liitetyt selvitykset ja suunnitelmat ovat hyvin laadittuja.  
Ympäristölautakunta puoltaa hakemusta. 
 

14 Lausunto sähkökaapelin asentamisesta Kivijärven pohjaan, 
Parikkalan Valo Oy, Rautjärvi 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti antaa Parikkalan Valo Oy:n 
lupahakemuksesta seuraavan lausunnon: 
Sähkökaapelin asennukseen liittyvät kaivuutyöt tulee toteuttaa siten, että 
niiden aiheuttama veden samentuminen jää mahdollisimman vähäiseksi ja 
lyhytaikaiseksi. Yleissääntönä on, että vesialueella tehtäviä pohjan kaivuutöitä 
vältettäisiin kesäkauden aikana vesialueen virkistyskäytölle aiheutuvien 
haittojen minimoimiseksi. Avovesialueelle laskettava sähkökaapeli tulee 
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painottaa lisäpainoilla niin, että se pysyy pohjassa kaikissa ympäristö- ja 
sääolosuhteissa. Kaapelin paikka tulee myös merkitä näkyvillä kylteillä, jotta 
aluetta käyttävät kalastajat ja muut toimijat voivat ottaa kaapelin sijainnin 
toiminnassaan huomioon. 
  

15 Viranhaltijapäätökset 
Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi 
todeten, ettei lautakunta käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksissä. 
 

16 Tiedoksiannot lautakunnalle 
Merkittiin tiedoksi. 
 

17 Päätökset, joihin lautakunnalla on muutoksenhakuoikeus 
Imatran seudun ympäristölautakunta päätti tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden 
päätökseen 23.9.2021 Nro 21/0043/1 valituksesta vesilain mukaisessa 
hallintopakkoasiassa, koskien Rautjärven Nurmijärven metsäojitushanketta. 
 
 

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 


