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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
________________________________________________________________________ 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1080 
 

Asemakaava: 
Kaupunginosa 70, Sienimäki 
Rautatie- ja suojaviheraluetta. 
 
Asemakaavan muutos: 
Kaupunginosa 50, Itä-Siitola 
Rautatie- ja virkistysaluetta. 
 
Kaupunginosa 70, Sienimäki 
Kortteli 36 sekä virkistys- ja katualuetta. Tonttijaon muutos, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELUKOHDE  

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Sienimäen asuinalueen ja valtatie 6:n välisellä 
alueella. Alue käsittää rautatiealuetta ja rautatien pohjoispuolella sijaitsevia 
virkistysalueita. 
 
Suunnittelualue on pinta-alaltaan 7,59 ha. Alueen laajuus ja rajaus tarken-
tuvat kaavasuunnittelun edetessä. Alueet ovat Imatran kaupungin ja Lii-
kenneviraston omistuksessa. 
 

 
  

LIITE 4 
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TAVOITTEET 
 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataver-
kon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja 
muutetaan vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita. Samalla tarkistetaan tarvit-
tavien suojaviheralueiden laajuus ja mahdollinen meluntorjunta.  
 
Suunnittelun tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja 
kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen 
vähentäminen. 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
 

Suunnitteluvaiheet 
 

Kaavasuunnittelua tehdään Luumäki-Imatra-ratahankkeen suunnitteluun 
liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rata-
osuudelle Luumäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun 
alustavaan yleissuunnitelmaan sekä ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). 
Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi Imatran kohdalla nykyisen raiteen 
pohjoispuolelle. Asemakaavan valmistelu on käynnistynyt Imatran kaupun-
gin ja Liikenneviraston välisten neuvottelujen ja Luumäki-Imatra-
ratahankkeen suunnittelun pohjalta.  
 
Vuonna 2015 on valmistunut Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja hankearvi-
ointi, jossa on arvioitu hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Ratasuunni-
telmavaiheeseen on päätynyt vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan 
välille Joutseno-Imatra. 
 
Ratasuunnitelman hyväksyminen edellyttää vastaavaa hyväksyttyä asema-
kaavaa rata-alueella. Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt ratasuunnitel-
mavaiheeseen vuosien 2016-2017 aikana. Ratasuunnitelmaa on tarkoitus 
esitellä yleisötilaisuudessa kevään 2017 aikana. Kaavasuunnittelua tehdään 
yhdessä ratasuunnittelun kanssa. 

 
Alueen kuvaus  
  

Kaavamuutosalue sijaitsee valtatie 6:n ja Sienimäen asuinalueen välisellä 
alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu rautatiealuetta, rautatien pohjois-
puolella olevaa virkistysaluetta ja yhdyskuntateknisen huollon korttelialu-
etta, jolla sijaitsee maakaasun paineenvähennysasema. Rautatien ja asuin-
kortteleiden välissä on aukoksi hakattua aluetta sekä sekametsää. Suunnit-
telualueella ei sijaitse asuinrakennuksia, mutta se osin rajautuu Sienimäen 
asuinalueen kortteleihin.  
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Suunnittelualuetta viistoilmakuvassa. (Blom Kartta Oy 2016) 
 

 
Rautatie idän suuntaan kuvattuna radan ylittävältä sillalta (Ruokonen 
12/2016). 
 
Rautatiealue ja osa virkistysalueista on Liikenneviraston omistuksessa. 
Imatran kaupunki omistaa kortteli-, katu- ja virkistysalueet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanomistus suunnittelualueella.  
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Rakennettu ympäristö 
 

Alueen rakennettuun ympäristöön kuuluu rautatie, rautatien ylittävä kevy-
en liikenteen silta ja Gasumin maakaasun paineenvähennysasema. Ase-
malla on kaksi rakennusta, jotka ovat kooltaan 100 k-m² ja 40 k-m² (Facta-
kuntarekisteri 30.12.2016). Kevyen liikenteen silta on tarkoitus uusia kaksois-
raiteen rakentamisen yhteydessä. Rautatien ja valtatie 6:n suuntaisesti kul-
kee kevyen liikenteen reitti. 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Sienimäen asuinalue. Sienimä-
en asuinalueella sijaitsee kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. 
 
Suunnittelualueella kulkee sähkö-, vesihuolto- ja maakaasuputkia. Alueella 
sijaitsevat Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:n sähköjohdot on tarkoitus pur-
kaa pois. Kaksoisraiteen rakentaminen aiheuttaa johtosiirtoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liekokadun päädyssä sijaitseva Gasum Oy:n 
paineenvähennysasema (Ruokonen 12/2016). 

 

 
Alueen verkostokartta. 
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Muinaisjäännökset 
 

Imatran Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventoinnissa 
(U. Köngäs, 2010) maastossa havaittiin Vuoksenniskantien itäpuolelle nousevan 
mäen päältä mahdollinen kivijalka, vanha tielinja, betonirakenne sekä mahdolli-
sia puutarhapengerryksiä. Rajattu muinaisjäännösalue sijoittuu osittain rautatie-
alueelle, jonka vuoksi Liikennevirasto on teetättänyt selvityksen muinaisjään-
nöksen alueelle. Sen tarkoituksena on selvittää sijaitseeko muinaisjäännös rauta-
tien välittömässä läheisyydessä ja pitäisikö se ottaa huomioon radan parannus-
työn yhteydessä. 
 
Vanhojen karttojen tarkastelun ja maastohavaintojen perusteella uudella rauta-
tiealueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia, suo-
jeltavaksi katsottavia jäännöksiä. Kievari on sijainnut noin 85 metriä pohjoisem-
pana ratapenkasta.  
 
Selvityksessä ehdotetaan muinaisjäännösrajauksen muuttamista arkistoinven-
toinnin ja maastohavaintojen vuoksi. Ehdotetun uuden muinaisjäännösrajauksen 
eteläreuna on noin 70 metrin etäisyydellä radasta. Suunnitellulla radanparan-
nushankkeella ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen. Vuoden 2010 inventoinnis-
sa maastossa havaitut jäännökset ovat moderneja. Museovirasto on muuttanut 
kohteen rajausta selvityksessä esitetyn rajauksen mukaiseksi.  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehdotettu muinaisjäännösalueen sijainti rajattuna punaisella. (Lähde:  Imat-
ra Siitolan kestikievari muinaisjäännöksen arkistoinventointi ja tarkas-
tus2017, Timo Jussila, Mikroliitti Oy) 
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Luonnonympäristö 
 
Radan viereiset alueet ovat ihmisen muokkaamaa aluetta. Rautatien vie-
reisten alueiden puita on raivattu radan toimivuuden turvaamiseksi. Rauta-
tien ja asuinalueen välissä on sekametsää. 
 
Kaavamuutosalueen läheisyydessä sijaitsee Imatran luonnonsuojeluselvi-
tyksessä (2000) listattu Rönnemäen lehtikuusikko. Selvitystä on päivitetty 
vuonna 2010 (Imatran luontoselvityksen päivitys 2010, Imatran kaupunki, 
T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). Suojelun kohde vuoden 2000 sel-
vityksessä oli Rönnemäen lehtikuusikko ja alueen muut kookkaat puut sekä 
vanha kulttuurikasvillisuus ja maisemalliset arvot. Puuston osalta luontoar-
vot olivat edelleen todettavissa vuoden 2010 luontoselvityksen päivityk-
sessä.  

 
Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialuetta. 

 
Maaperä 

 
Imatran kaupungin geologisen aluejaon mukaan kaava-alue on hienora-
keisten kitka- ja silttimaalajien aluetta (rakennettavuusluokka III), jossa val-
litsevien hiekka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on pai-
koin ohuita alle puolen metrin savi- lieju- tai turvekerroksia. 

 
Melu 

Valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista (993/92) mukaan 
asumiseen käytettävillä alueilla ohjeena on, että melutaso ei saa ylittää 
ulkona  melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-
22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.  
 
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiin 
(YVA) liittyvässä vuonna 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksessa on selvitetty meluhaittoja, meluntorjuntaa ja tärinää. Me-
lukarttoja on päivitetty kaksoisraiteen yleissuunnittelun yhteydessä. Raide-
liikenteen meluvaikutukset ja melun leviäminen ympäristöön on selvitetty 
nykytilanteessa ja kaksoisraiteen toteutuessa ennustetilanteessa vuonna 
2030.  
 
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaih-
toehdoista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteut-
tamisvaihtoehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja vertaillaan vertai-
luvaihtoehtoon ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaih-
toehto ve0++. Hankevaihtoehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A 
ja ve3B. Ratasuunnitelmavaiheeseen päätyi vaihtoehto, jossa kaksoisraide 
toteutetaan välille Joutseno-Imatra (sovellettu versio vaihtoehdosta 2A1). 
Meluratkaisut perustuvat hankearvioinnissa esitettyjen vaihtoehtojen ve0+ 
ja ve2A1 yhdistelmään.  
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Luumäki-Imatra ratasuunnitelman yhteydessä laaditaan Liikenneviraston 
toimesta päivitetyt melumallinnukset ratameluennusteen osalta. Rata-
suunnittelun valmisteluvaiheessa on mallinnettu rautatien melutasot nyky-
tilanteessa. Rautatietä lähinnä olevat asuinrakennukset sijaitsevat rautatien 
pohjoispuolella Sienimäen asuinalueella. Nykytilanteessa rataa lähinnä 
olevat erillispientalot, rivitalot ja kerrostalot ovat selvityksen mukaan päivä-
aikaan (klo 7-22) 50-55 dB(A) ja 55-60 dB(A) meluvyöhykkeiden rajalla. Yö-
aikaan (klo 22-7) Jauhosinenkujan päädyssä olevat erillispientalot ja osa 
Rouskunkadun varrella olevista kerrostaloista on 50-55 dB(A) ja 55-60 
dB(A) meluvyöhykkeiden rajalla ja osa Rönnberginkujan, Jauhosienenkujan 
ja Korvasienenkadun erillispientaloista ja rivitaloista sekä osa Rouskunka-
dun kerrostaloista on 45-50 dB(A) ja 50-55 dB(A) meluvyöhykkeiden rajalla. 
 
Sienimäen asuinalueen läheisyydessä rautatien eteläpuolella sijaitsee val-
tatie 6, joka on myös melunlähde. Imatran kaupungin ympäristötoimi on 
tehnyt valvontamittauksia melun osalta suunnittelualueen läheisyydessä 
sijaitsevan kerrostalon pihalla vuonna 2008. Kerrostalo sijaitsee osoitteessa 
Rouskunkatu 1. Mittausjakson keskiäänitaso (LAeq) päivällä (klo 7-22) oli 57 
dB(A) ja yöllä (22-7) 55 dB(A). Mittaustulokset ylittävät valtioneuvoston pää-
töksen melutasojen ohjearvoista (993/92) päivällä 2 dB(A) ja yöllä 5 dB(A). 
Mittarin epävarmuustekijä on ± 1 dB(A). Mittausjaksojen äänet aiheutuivat 
pääsääntöisesti valtatie 6:n ja raideliikenteen äänistä. Mittaustulokset ovat 
yhdenmukaisia melumallinnusten kanssa. 
 

  

 
Rautatiemelun nykytilanne päivällä (klo 7-22) (WSP Finland Oy 2016). 
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Rautatiemelun nykytilanne yöllä (klo 22-7) (WSP Finland Oy 2016) 
 
Ratasuunnitelmiin liittyvät melutarkastelut ovat luettavissa: 
https://www.imatra.fi/  
Asuminen ja ympäristöKaavoitusRatasuunnitelmat  
Linkki Liike nne vira s ton  s ivu ille : luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-
tavara-ratasuunnitelma 

 
Tärinä 

 
Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan vaikeasti arvioitavassa, koska 
tärinän suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän rakennuksissa koetta-
vaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä vä-
littäminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa.  
 
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman yhteydessä tehdyssä tä-
rinäselvityksessä selvitettiin tärinämittausten avulla rautatieliikenteen aihe-
uttaman tärinän vaikutukset radan ympäristön olemassa olevissa asuinra-
kennuksissa. Selvityksen perusteella rautatietärinästä ei ole odotettavissa 
haittaa normaalikuntoisille rakennuksille ja rakenteille. Mahdolliset tä-
rinähaitat ovat ihmisten viihtyvyyshaittoja.  

 
  

https://www.imatra.fi/
http://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-tavara-ratasuunnitelma#.WjofYPBl9hE
http://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-tavara-ratasuunnitelma#.WjofYPBl9hE
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Voimassa oleva kaavatilanne 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakunta-
kaavassa rautatie on merkitty merkittävästi kehitettäväksi pääradaksi (rp). 
Kaavamuutosalueen kohdalle on merkitty varaus kolmioraiteelle merkin-
nällä uusi päärata (rp). Radan pohjoispuolinen alue on taajamatoimintojen 
aluetta (A). Kaavamuutosalue on osa kaupunki- ja taajamarakenteen kehit-
tämisen kohdealuetta (kk) ja kasvukeskuksen laatukäytävää (lk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Etelä-Karjalan maakun-
takaavasta. Kaavamuutosalu-
een sijainti on merkitty 
tähdellä. 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 19.10.2015 Etelä-Karjalan 1. vaihemaa-
kuntakaavan. Vaihemaakuntakaavassa asemakaavan muutosalue on liiken-
teen ja logistiikan kehittämisen kohdealuetta (llk). Vaihemaakuntakaavassa 
on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan 
maakunnan alueiden-käytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ter-
vehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa 
tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä 
kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaa-
vasta. Kaavamuutosalueen sijainti on 
merkitty tähdellä.  
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Yleiskaava 
  
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä yleiskaa-
va ”Kestävä Imatra 2020” ja kaupunginvaltuuston 23.3.2015 hyväksymä 
yleiskaava Y114 ”Kolmioraide ja biolämpökeskus”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ote yleiskaavayhdistelmästä. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on 
rajattu sinisellä soikiolla. 
 
Itä-länsisuuntaisesti on merkitty rautatieliikenteen alue (LR). Rautatien poh-
joispuolinen alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), jonka kautta kulkee 
ohjeellinen pääulkoilureitti.  Sienimäen puoleiselle rautatiealueen reunalle 
on merkitty meluntorjuntatarve. Rautatiealueen eteläpuolella on merkintä 
kaasujohdosta (K). Rautatien ja lähivirkistysalueen pohjoispuolella on pien-
talovaltaista asuntoaluetta (AP) ja kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). 
Suunnittelualueen länsipääty on osa kansallisen kaupunkipuiston intressi-
aluetta (kp), mutta aikeista kansallisen kaupunkipuiston muodostamiseksi 
Imatralle on luovuttu. 
 
Asemakaava on yleiskaavojen ”Kestävä Imatra 2020” ja ”Kolmioraide ja bio-
lämpökeskus” mukainen.  
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Asemakaava 
 
Alueella on voimassa sisäasiainministeriön 15.9.1955 hyväksymä asema-
kaava 14, sisäasiainministeriön 21.7.1967 hyväksymä asemakaava 345, sisä-
asiainministeriön 12.6.1984 hyväksymä asemakaava 622, ympäristöministe-
riön 13.11.1985 hyväksymä asemakaava 650, kaupunginvaltuuston 29.6.1992 
hyväksymä asemakaava 734/2 ja Kymen läänihallituksen 28.1.1994 hyväk-
symä asemakaava 744. Alueen itäosassa on asemakaavatonta aluetta. 
 
Rautatiealue (LR) kulkee itä-länsisuunnassa. Rautatien yli on merkitty ka-
dun tai liikennealueen ylittävä jalankulkukatu (y), joka jatkuu radan pohjois-
puolella jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna, jolla huoltoajo on 
sallittu (pp/h). Kadun ja rautatien kulmauksessa on yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue kaupungin tarpei-
siin (ET-k). Korttelin tehokkuusluku on e=0,2, joten alueen rakennusoikeus 
on n. 265 k-m². Korttelin halki itä-länsi suuntaisesti on merkitty ohjeellinen 
ulkoilureitti (ur).  Rautatien pohjoiset alueet on merkitty puistoksi (VP) ja lä-
hivirkistysalueeksi (VL). Sienimäen (70) ja Itä-Siitolan (50) kaupunginosien 
raja on merkitty rautatien kohdalle. 
 

 
Ote suunnittelualueen ajantasa-asemakaavasta. 
 

 
Poikkeamispäätökset 
 

Kaava-alueella on myönnetty kaksi poikkeamislupaa:  
 

• Teknisen lautakunnan 8.5.2007 hyväksymä poikkeamislupa 747, ra-
tahallintokeskus, luiskan ja aidan rakentaminen. 

• Ympäristöministeriön 18.9.1984 hyväksymä poikkeamislupa 347, 
Imatran kaupunki, lämpökeskuksen rakentaminen. 

 
Poikkeamislupa 347 on otettu huomioon jo asemakaavassa 650. Poik-
keamislupa 747 ei ole enää kaksoisraiteen suunnitelman johdosta ajankoh-
tainen. 
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Rakentamisrajoitusalueet 

Ilman asemakaavaa olevalla taaja-asutusalueella rakentamista säädetään 
MRL:n 16, 72 ja 137 §:n perustuen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 18.  Ote rakennusrajoituskartasta 2017 

 
Asemakaavatonta aluetta on suunnittelualueen itäosassa. 

 
Rakennusjärjestys  
 

Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 
 
Pohjakartta 
 

Pohjakartan tulee täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta 
vastaa Imatran kaupunki. 
 

Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
  

Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskevia selvityksiä on mm.: 
 

• Imatra, Siitolan kestikievari, muinaisjäännöksen arkistoinventointi ja tarkas-
tus 2017 (Mikroliitti Oy, Timo Jussila, 2017) 

• Imatran luontoselvityksen päivitys 2010, Vuoksen kohteet (Ympäristötutki-
mus Karri Kuitunen, 2010) 

• Imatran Vuoksen pesimälinnustoselvitys 2010 (Ympäristötutkimus Karri 
Kuitunen, 2010) 

• Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan muinaisjäännösinventointi (Ulri-
ka Köngäs, Museovirasto, Imatran kaupunki, 2010) 

• Rouskunkatu 1:n melumittausraportti (Imatran kaupunki, ympäristötoimi, 
2008) 

 
Suunnitelmia ja päätöksiä on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan 
vuorovaikutusraporttiin.  
Kaavasuunnittelua ohjaa myös: 

 Imatra tekee tulevaisuuden kaupunkistrategia 2018-2020 
 Imatran ympäristöohjelma (KH 169 § 27.6.2016) 
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Ratalaki 
 

Ratalain (2007/110) tarkoituksena on turvata rautateiden ylläpitäminen, ke-
hittäminen ja rakentaminen valtakunnan eri osia yhdistävänä liikennemuo-
tona sekä turvata osallistumismahdollisuudet rautatieliikenneratkaisuja 
koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää hallintoa ja oi-
keusturvaa rataverkkoa koskevissa asioissa (1 §). 
 
Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman 
tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikuttei-
seen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön on selvitetty (10 §). Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunni-
telmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen (21 §).  
 
Kun rautatietä rakennetaan maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin 
mukaisella rautatien liikennealueeksi osoitetulla alueella, radanpitäjä on 
velvollinen kiinteistön omistajan ratatoimituksessa sitä vaatiessa lunasta-
maan kiinteistön tai sen osan asemakaavan mukaisen liikennealueen rajaan 
saakka (58 §). 
 
Rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos 
raiteita on useampia, uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ra-
tasuunnitelmassa erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 
metriksi. Radanpitäjällä on tie- tai rautatieliikenteen turvallisuuden sitä vaa-
tiessa oikeus poistaa suoja-alueelta kasvillisuutta tai rajoittaa kasvillisuuden 
korkeutta. Suoja-alueella ei saa pitää sellaista rakennusta, varastoa, aitaa 
taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua 
vaaraa tie- tai rautatieliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle 
(37 §). 
 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §) 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia kaupunkirakentee-
seen, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteeseen ja ympäristöön. 
Erillisiä vaikutusselvityksiä ei ole tehty.  
 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoit-
teisiin nähden. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonai-
suuksista aluetta koskevat erityisesti toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdys-
kuntarakenne ja elinympäristön laatu sekä elinkeinoelämän toiminta- ja ke-
hittämismahdollisuuksien turvaaminen.  
 
Ratahankkeeseen liittyviä, Liikkeenviraston teettämiä, vaikutusselvityksiä ja 
suunnitteluaineistoa käytetään hyväksi asemakaavan vaikutuksia arvioita-
essa. 
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OSALLISTUMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa 
kaavasuunnitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä 
kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen ja Liikenneviraston kans-
sa.  
 

OSALLISET (MRL 62 §) 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, 
joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henki-
löt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 
Osallisia ovat mm.: 
 Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat ja haltijat 
 Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
 Liikennevirasto 
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Etelä-Karjalan liitto 
 Museovirasto 
 Etelä-Karjalan Museo 
 Imatran seudun ympäristötoimi 
 Imatran Lämpö Oy 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Gasum Oy 

 
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS (MRL 6 §, 62 § JA 63 §, MRA 30 §) 

 
Kaavan vireilletulo ja kaavaluonnoksen esittely 
 

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallises-
sa ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla 
sekä internet-sivuilla 2.2.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ase-
tettu yleisesti, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoi-
tuksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipi-
teensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin in-
ternetsivuilla (www.imatra.fi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päi-
vitetty suunnittelun edetessä. 
 

Viranomaisneuvottelu 
 
Suunnittelualuetta koskeva asemakaavan valmisteluvaiheen viranomais-
neuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) on järjestetty 15.3.2017. Viranomaisneuvot-
telussa on ollut läsnä edustajia Imatran kaupungilta, Kaakkois-Suomen 
ELY-keskukselta ja Liikennevirastolta. Museovirasto on lähettänyt neuvot-
telua varten omat kommenttinsa, jotka on esitelty kokouksessa.  

http://www.imatra.fi/
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Viranomaisneuvottelussa on käyty läpi kaava-alueen erityispiirteet. Neu-
vottelussa on keskusteltu radan aiheuttamasta melusta ja Sienimäelle 
kohdistuvasta rautatien ja valtatie 6:n aiheuttamasta yhteismelusta. Koko-
uksessa on todettu, että Sienimäelle kohdistuvan melun suurimmat aiheut-
tajat ovat päiväaikaan valtatie 6 ja yöaikaan rautatie. Rautatiehanketta kos-
kevassa kaavasuunnittelussa tulee ensisijaisesti keskittyä rautatiemelun 
torjuntaan. Neuvottelussa on käyty läpi alueella sijaitsevan muinaisjään-
nöksen huomioimista. Museovirasto on kommentoinut, että kaksoisraiteen 
linjauksen toteuttaminen edellyttää muinaisjäännösrauhoituksen poista-
mista rata-alueelta muinaismuistolain perusteella, jos muinaisjäännösalue 
tutkitaan. Muinaisjäännöksen tutkimukset tulisi hoitaa ensisijaisesti kaava-
prosessin aikana. 
 

Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen 

Kuulutus kaavaluonnoksen esittelytilaisuuteen on julkaistu 3,12,2017. Kut-
sukirjeet esittelytilaisuuteen on lähetetty kaava-alueen sekä naapurikiin-
teistöjen omistajille ja haltijoille. 
 
Esittely- ja tiedotustilaisuus on järjestetty Imatran kaupungintalolla 
11.12.2017. Osallisilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistu-
mis- ja arviointi-suunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta sekä arvioida kaa-
van vaikutuksia. Palautetta on pyydetty 5.1.2018 mennessä. 
 

Lausuntopyynnöt  
 

Palautetta ja lausuntoja kaavaluonnoksesta on pyydetty osallisena olevilta 
kaupungin sidosryhmiltä, Liikennevirastolta, Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-Karjalan museolta, Museovirastol-
ta, Gasum Oy:ltä, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sekä sähkö- ja puhelin-
yhtiöiltä.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot em. viranomaisilta sekä Imatran 
seudun ympäristölautakunnalta. 
  

Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §) 
 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupunginta-
lolle (1.krs) vähintään 30 päiväksi; kuulutus Uutisvuoksessa, Imatran kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja 
jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kau-
punginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaa-
mo@imatra.fi. 

  

mailto:kirjaamo@imatra.fi
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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Päätöksenteko 
 
Koska kaava on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran 
kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kir-
jallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §). 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelle osoitteella: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio 
 

Asemakaavan lainvoimaisuus  
 
Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun ai-
kataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman kesällä 2018. 

 
Lisätietoja kaavan valmistelusta: 
 

Ulla Karjalainen  Jaana Huovinen 
kaavoitusinsinööri  asemakaava-arkkitehti 
p. 020 617 4457  p. 020 617 4422 
 
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi 
osoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra  
kaupungintalo 2. krs, huone 228-229 

 
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA (MRL 64 §) 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentä-
mään tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa. 
 
Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset tulee toi-
mittaa osoitteella:  

Imatran kaupunki 
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut 
Kaupunkisuunnittelu, Kaavoitus 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 

 
Mikäli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään riittämättömänä, on 
osallisilla mahdollisuus esittää neuvottelua Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitteella:  
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola 

 
Imatralla 1.2.2017, päivitetty 8.3.2018 
 
Ulla Karjalainen   Jaana Huovinen 
kaavoitusinsinööri  asemakaava-arkkitehti 
 
Olli Ruokonen   Tiia Sillgren 
kaavoitusinsinööri   kaavoitusinsinööri  

mailto:etunimi.sukunimi@imatra.fi
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Luumäki - Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnittelu 
 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja maankäyttöön 

 
 

LIITE 1:  Kooste ympäristö- 
ja melukartoista 2008-2009   
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Jatkosuunnittelun aikana melusuunnitelmat ovat muuttuneet  
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