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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
____________________________________________________________________________ 

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1015 
 
Asemakaava:  
Kaupunginosa 31 TUULIKALLIO 
Liikennealuetta. 
 
Asemakaavan muutos: 
Kaupunginosa 10 MANSIKKALA 
Korttelit 2 ja 22 sekä katu- ja virkis-
tysalueita.  
 
Kaupunginosa 30 RITIKANKOSKI 
Kortteli 11 sekä katu-, liikenne-  ja 
virkistysalueita.  
 
Kaupunginosa 31 TUULIKALLIO 
Katu- ja liikennealueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Kaupunginosa 10 MANSIKKALA 
Korttelien 2 ja 22 osat sekä katu-, liikenne-, vesi- ja virkistysalueita. 
 
Kaupunginosa 30 RITIKANKOSKI 
Liikenne- ja vesialuetta. 
 
Kaupunginosa 31 TUULIKALLIO 
Liikenne- ja katualueita. 

SUUNNITTELUKOHDE 
 

Kaava-alue sijaitsee Mansikkalan, Ritikankosken ja Tuulikallion kaupunginosissa 
ja se käsittää rautatienalueen lisäksi Tainionkoskentien, Koskikadun ja Karhumä-
enkadun katualueita sekä keskusliikenneaseman alueen rajautuen itäpuolella 
Vuokseen. Alueen pohjoispuolella on Tuulikallion asuinalue ja eteläpuolella val-
tatie 6. 
 
Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 12,3 hehtaaria. Alueen maanomistajia 
ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat. 
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TAVOITTEET 
  

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset rataverkon 
kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Rautatiealueen rajoja muutetaan 
vastaamaan kaksoisraiteen tarpeita. Kaavamuutosalue käsittää pieneltä osalta 
myös rakennettavan Mansikkakosken uuden ratasillan aluetta. Nykyisen Man-
sikkakosken teräksisen ratasillan pohjoispuolelle rakennetaan uusi kaksiraitei-
nen silta. 
 
Kaavasuunnittelun yhteydessä selvitetään myös rautatiealueeseen rajoittuvien 
alueiden maankäytön mahdollisuuksia. Asemakaavalla tarkistetaan myös kes-
kusaseman ja ns. Sinisen talon kortteleiden asemakaavamääräyksiä. Keskus-
aseman kaavaratkaisun tavoitteena on luoda edellytykset korttelin toimintojen 
kehittämiselle mm. pysäköinnin osalta. 
 
Suunnittelun tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja ke-
hittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen vähen-
täminen.  
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  

Suunnitteluvaiheet 
 

Kaavasuunnittelua tehdään Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnitteluun 
liittyen. Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 yleissuunnitelman rata-
osuudelle Luumäki-Imatra, joka perustuu vuosina 2007-2008 laadittuun alusta-
vaan yleissuunnitelmaan sekä ympäristön vaikutusten arviointiin (YVA).  
 
Liikennepoliittisen selonteon mukaan hankkeen suunnittelun edistäminen kuu-
luu hallituskaudella 2012-2015 liikenneverkon kehittämishankkeisiin ja hankkeen 
toteutus on suunniteltu alkavaksi seuraavalla hallituskaudella. 
 
Radan varren asemakaavoitus on käynnistynyt kaksoisraiteen yleissuunnitel-
maan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyen vuosina 2009-2010. Kuu-
lutus kaavan vireilletulosta on julkaistu 7.4.2010, OAS ja asemakaavaluonnos on 
päivätty 17.3.2010. Korvenkannan yleiskaavan muutos on hyväksytty 20.2.2012. 
Asemakaavan jatkosuunnittelua on jatkettu vuonna 2014. Viranomaisneuvottelu 
on pidetty 12.6.2014. 
 
Kaavan jatkotyö on jäänyt odottamaan kaksoisraiteen ratasuunnitelmaa. Lähtö-
kohtana kuitenkin on, että ratasuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin asemakaa-
vaa, jonka vuoksi on ollut tarpeen tarkastella radan varren asemakaavojen rau-
tatienalueiden rajauksia. 
 
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoeh-
doista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteuttamisvaih-
toehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja on vertailtu vertailuvaihtoehtoon 
ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaihtoehto ve0++. Hankevaih-
toehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B. Ratasuunnitelmavai-
heeseen päätyi vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan välille Joutseno-



    
 
 

 3 / 29 
 

Imatra. Hankearvioinnin yhteydessä on laadittu mm. päivitetyt arviot liikenne-
määristä ja päivitetyt melulaskennat. 
 
Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden 2016 
aikana. Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatien sijainti ja siihen kuuluvat rata-
alueet. Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10.-21.11.2017 välisen ajan Imatran 
kaupungin asiakaspalvelupisteessä. Ratasuunnitelman nähtävilläoloaikana kun-
talaiset jättivät kolme muistutusta ja Imatran kaupunki antoi lausunnon rata-
suunnitelmasta (KH 353 § 18.12.2017). Muistutusten sisältö ja Imatran kaupungin 
lausunto on luettavissa vuorovaikutusraportissa. 
 
Liikenneviraston tavoitteena on ollut saada ratasuunnitelma hyväksytyksi ke-
väällä 2018. Tämä tavoite ei Imatran osalta kuitenkaan toteudu. Kaavaprosessi 
jatkuu siten, että tavoitteena on viedä ratakaavat valtuustonkäsittelyyn kesällä 
2018. Radan rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2019. 

 

Alueen kuvaus  
  

Kaava-alue sijaitsee Mansikkalan, Ritikankosken ja Tuulikallion kaupunginosissa. 
Kaava-alue käsittää radan varren alueen Karhumäenkadusta Vuokselle. Rautatie 
ja valtatie 6 vaikuttavat voimakkaasti maisemassa. Keskusasemalla on muun 
muassa virasto-, kahvila- ja terveydenhuollonpalveluita. Mansikkalassa on kau-
pallisten palveluiden lisäksi julkisia palveluita kuten kouluja, päiväkoti ja virasto-
ja. 
 

 
Kuva 1. Ortokuva suunnittelualueesta (Blom Kartta Oy 2016). 
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Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 12,3 hehtaaria. Alueen maanomistajia 
ovat Imatran kaupunki, Liikennevirasto sekä yksityiset maanomistajat. 

Rakennettu ympäristö 
 

Kaava-alueen merkittävin rakennus on vuonna 1976 valmistunut kolmikerroksi-
nen keskusasema, joka on Imatran matkakeskus. Siinä toimii rautatieliikenteen 
henkilöasema, taksiasema, linja-autoliikenteen paikallis- ja kaukoliikenneasemat. 
Kaikki Imatran linja-autovuorot kulkevat keskusaseman kautta. Kiinteistössä on 
henkilöliikenteen lisäksi myös virasto- ja yritystiloja, kuten Kela, lääkäri- ja tutki-
muspalveluita, pitseria ja kahvila. 
 
Lasse Ojosen Imatran rakennetun ympäristön kohteet –kirjassa vuodelta 1994 (s. 
55) todetaan, että kolmikerroksinen, tasakattoinen liikerakennus sijaitsee näky-
vällä paikalla ja määrää laajasti ympäröivää miljöötä. Linja-auto- ja taksiasema 
ovat katutasossa pääsisäänkäynnin ulkopuolella ja rautatielaiturille kulku on 
kolmannesta kerroksesta.  Rakennuksen on suunnitellut Kauko Tiihonen 1976-
1977. Rakennuksella on sekä rakennushistoriallista että maisemallista arvoa. 
Keskusaseman käytetty rakennusoikeus on 6308 k-m2. 
 
Paikallisliikenteen ja kaukoliikenteen pysäkit sijoittuvat Vuoksen puoleiseen ton-
tin osaan. Pysäköintipaikat jäävät keskusaseman ja Koskikadun väliselle alueelle. 
Linja-autojen varikkoalue on valtatiesillan alla. Taksiaseman läheisyydessä on 
polttoaineen jakelupiste, ns. kylmäasema. 
 
Keskusaseman pysäköintialueen keskellä on Ovako Oy:n Imatran kaupungille 
lahjoittama vanha valssikoneisto vesialtaineen. Monumentti on paljastettu vuon-
na 1976. 
 

 
Kuva 2. Näkymä lännestä Keskusaseman suuntaan (Hannu Vallas 2009). 
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Kuva 3. ”Siniseksi taloksi” kutsuttu Asevelitalo (OR 24.5.2016) 
 
Vuoksen rannalla sijaitsee ns. Asevelitalo, jota myös värityksensä mukaan kutsutaan ”Sini-
seksi taloksi”. Rakennus on valmistunut vuonna 1943 asemakahvilaksi. Rakennuksessa on 
funktionalismille ominaisia tyylipiirteitä, etenkin pohjoispäädyn ikkunaseinäjäsentelyssä 
(Imatran rakennetun ympäristön kohteet, Ojonen, 1994, s. 53). Rakennus on merkitty suojel-
tavaksi rakennukseksi yleiskaavassa ”Kestävä Imatra 2020”, koska sillä on rakennushistorial-
lista arvoa. Rakennuksen kerrosala on vuonna 1983 laaditun peruskorjaussuunnitelman mu-
kaan 336 k-m2. Tilavuus on noin 1010 m3. Nykyään rakennuksen tiloissa kokoontuvat erilaiset 
yhdistykset. 
 
Rakennettu ympäristö käsittää myös rautatien ja katu- ja liikennealueita sekä kunnallistek-
niikan verkostoja. Nykyinen vuonna 1933 valmistunut Vuoksen ylittävä Mansikkakosken ris-
tikkorakenteinen rauta- ja maantiesilta sijoittuu osittain kaava-alueelle. Sillan maatuet ovat 
kivestä. Silta on yleiskaavassa ”Kestävä Imatra 2020” merkitty suojeltavaksi kohteeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Mansikkakosken ristikkorakentei-
nen rauta- ja maantiesilta (OR 24.5.2016). 
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Luonnonympäristö 
 
Varsinaista luonnontilaista ympäristöä suunnittelualueella on hyvin vähän. 
Luonnontilaiset mänty- ja koivuvaltaiset kaistat sijaitsevat katujen ja radan väli-
sillä alueilla. 
 
Kaava-alue rajoittuu Vuokseen, joka muodostaa olennaisen luonto- ja maisema-
elementin Imatran kaupungin keskelle. Vuoksen varsi kaava-alueella on puisto-
maista: leikattua nurmipintaa ja kookkaita puistopuita sekä pensaita. ”Sinisen ta-
lon” edestä kulkee sorapintainen kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu Vuoksen 
rantaa myötäillen Imatrankoskelle asti. 
 

 
Kuva 5. Näkymä idästä Keskusaseman suuntaan (Lentokuva Vallas Oy 2011). 

Maaperä 
 

Kaava-alueen jakautuu kolmeen rakennettavuusluokkaan (Rakennusgeologinen 
aluejako, 25.10.1970). Suurin osa alueesta on rakennettavuusluokkaan III kuulu-
vaa hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluetta, jossa vallitsevien siltin ja hie-
norakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen metrin savi-, lieju- tai 
turvekerroksia. Maapohjan kantavuus III-luokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä 
hyvä, sen sijaan kaivettavuus vaihtelee suuresti. 
 
Osa alueesta on karkearakeisten kitkamaalajien aluetta (rakennettavuusluokka 
II), jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pin-
nassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turveker-
roksia. Luokkaan II kuuluvilla alueilla maaperä on enimmäkseen routimatonta, 
kantavaa ja yleensä kaivettavuudeltaan hyvää. 
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Kaava-alueen pohjoiskärki on rakennettavuusluokkaan IV kuuluvaa koheesio- ja 
kitkamaalajien aluetta, jossa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös 
turpeen kerrosvaihtelu on mahdollinen tai todettu. 
 
Vuoksen rannan siltapaikalle on tehty pohjatutkimuksia yleissuunnitelman laa-
timisen aikana syksyllä 2009 sekä ratasuunnitelmaa laadittaessa keväällä 2016. 
Maaperä on siltapaikan länsipuolisella katualueella pinta-osaltaan hiekkaa ja ra-
kennetun katualueen kerroksia. Hiekka/täyttökerroksen alla on tiivistä soraista 
hiekkamoreenia tai hiekkaista soramoreenia. Koskikadun länsipuolella maanpin-
ta nousee aseman suuntaan samalla pintakerrokset muuttuvat tiiviiksi siltiksi. 

Radon 

Kaava-alueella ei ole kirjattu korkeita radon pitoisuuksia. Osa alueesta sijoittuu 
kohonneen radontason alueelle (mittaustuloksista 1-9-% ylittää 400 Bg/m3). 

Melu 
Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liit-
tyvässä v. 2008 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on 
selvitetty meluhaittoja, meluntorjuntaa ja tärinää. Melukarttoja on päivitetty kak-
soisraiteen ratasuunnittelun yhteydessä. Raideliikenteen meluvaikutukset ja me-
lun leviäminen ympäristöön on selvitetty nykytilanteessa ja kaksoisraiteen to-
teutuessa ennustetilanteessa vuonna 2035. 
 
Liikennevirasto on laatinut hankearvioinnin ratahankkeen toteuttamisvaihtoeh-
doista vuonna 2015. Hankearvioinnissa on esitetty hankkeen eri toteuttamisvaih-
toehdot. Hankearvioinnissa hankevaihtoehtoja vertaillaan vertailuvaihtoehtoon 
ve0+ (parannettu nykytilanne) ja kevennetty hankevaihtoehto ve0++. Hankevaih-
toehtoja ovat ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B. Ratasuunnitelmavai-
heeseen päätyi vaihtoehto, jossa kaksoisraide toteutetaan välille Joutseno-
Imatra. Meluratkaisut perustuvat hankearvioinnissa esitettyjen vaihtoehtojen 
ve0+ ja ve2A1 yhdistelmään. Hankearvioinnin vaihtoehtojen mukaisesti on laadit-
tu päivitetyt meluselvitykset, joissa on huomioitu valitun ratavaihtoehdon mukai-
set liikennemäärät. Ratasuunnitteluvaiheessa melumallinnuksia on tarkennettu. 
 
Meluhaitat tulevat lisääntymään raideliikenteen kasvun myötä, mikäli me-
lusuojauksia ei toteuteta. Meluvaikutuksia voidaan vähentää toteuttamalla me-
lusuojauksia sekä vaikuttamalla rautatieliikenteen ajankohtaan, kalustoon ja ajo-
nopeuksiin. Meluntorjuntatoimenpiteinä käytetään yleensä meluaitaa, -kaidetta 
ja -vallia sekä kiskohiontaa ja -vaimentimia.  

 
Nykytilanteessa radan varren tuntumassa melutaso on  55-65 dB. Asemäentien 
varressa, lähimpänä rataa olevat kiinteistöt ovat 50-60 dB melualueella. 
Keskusliikenneaseman lähiympäristön kiinteistöt ovat 55-65 dB melualueella. 
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Kuva 6. Rautatiemelun nykytilanne päivällä klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)  
 
 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Rautatiemelun nykytilanne yöllä klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)  
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Kuva 8. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 7-22 (WSP Finland Oy 2017)  
 

  

 
Kuva 9. Ennustetilanne 2035 meluntorjunnalla klo 22-7 (WSP Finland Oy 2017)  
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Ratasuunnitelman meluselvityksen ennustetilanteessa vuonna 2035 ilman me-
luntorjuntaa radan lähimmäiset asuinrakennukset radan pohjoispuolella ovat 
yöaikaan klo 7-22 60-50 dB(Laeq) alueella.  
 
Ratasuunnitelmassa kaava-alueelle melusuojausta on osoitettu Tainionkosken-
tien sillalle sekä uudelle Mansikkakosken ratasillalle.  
 
Kooste lunastustarve/melukartoista 2008-2009, liitteenä (=virelletulovaiheen 
OAS:n liite). 

Tärinä 
 
Tärinä ympäristöhaittana on suuruudeltaan vaikeasti arvioitavassa, koska tärinän 
suuruuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän rakennuksissa koettavaan suuruu-
teen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä välittäminen raken-
nukseen ja vaikutukset rakennuksessa.  
 
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman yhteydessä tehdyssä tä-
rinäselvityksessä selvitettiin tärinämittausten avulla rautatieliikenteen aiheutta-
man tärinän vaikutukset radan ympäristön olemassa olevissa asuinrakennuksis-
sa. Selvityksen perusteella rautatietärinästä ei ole odotettavissa haittaa normaa-
likuntoisille rakennuksille ja rakenteille. Mahdolliset tärinähaitat ovat ihmisten 
viihtyvyyshaittoja. Lopulliset tekniset ratkaisut ja toteuttaminen ratkaistaneen 
radan rakentamissuunnittelun yhteydessä. 

Voimassa oleva kaavatilanne 
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavas-
sa suunnittelualue on osa kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk), kaupunki-
/taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk) sekä taajama- ja keskustoi-
mintojen aluetta (A, C). Vuoksen varsi kuuluu vuoksen rantojen kehittämisen 
kohdealueeseen (vk) ja rannan suuntaisesti kulkee retkeily-/ulkoilureitti. Rauta-
tie on merkitty merkittävästi kehitettäväksi pääradaksi (rp). Tainionkoskentie on 
yhdystie tai kokoojakatu (yt) ja sitä myötäilee polkupyöräreitti. Kaava-alue on osa 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta (mv). Keskusasema on lii-
kenneterminaali/matkakeskus ja valtatie 6 on moottoritie (mo). 
 
Merkittävästi kehitettävän pääradan (rp) suunnittelussa tulee varautua kaksois-
raiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran rajanylistys-
paikan kansainvälistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehittämistoimenpitei-
siin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja 
tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Koko maakuntakaava-alueen rajaa koskevissa suunnittelumääräyksissä tode-
taan, että liikennejärjestelmän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu, päästöt sekä tärinä. Liikenne-
väylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seudulliset ulkoilu-, virkistys- 
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ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu ja 
lajiston liikkuminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Ote maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti, alue on ra-
jattu keltaisella soikiolla. 
 
Merkittävästi kehitettävän pääradan (rp) suunnittelussa tulee varautua kaksois-
raiteen rakentamiseen, tasoristeysten poistamiseen sekä Imatran rajanylistys-
paikan kansainvälistämiseen liittyviin radan ja ratapihojen kehittämistoimenpitei-
siin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja 
tärinähaitat sekä päästöt riittävän pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Koko maakuntakaava-alueen rajaa koskevissa suunnittelumääräyksissä tode-
taan, että liikennejärjestelmän yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon lähiympäristöön aiheutuva melu, päästöt sekä tärinä. Liikenne-
väylien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös seudulliset ulkoilu-, virkistys- 
ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu ja 
lajiston liikkuminen. 
 
Liikenneväylien, lentokenttien, teollisuusalueiden, ampuma-alueiden ja muiden 
melua tuottavien toimintojen melualueet tulee ottaa huomioon ja ne tulee sel-
vittää, kun ympäröiviä alueita kaavoitetaan. Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
tulee ottaa huomioon se, ettei melulle herkkää maankäyttöä, kuten asutusta, 
kouluja ja terveydenhoitoa osoiteta ilman riittävää meluntorjuntaa alueille, joissa 
alueen melutaso ylittää valtioneuvoston melutason ohjearvot (valtioneuvoston 
periaatepäätös meluntorjunnasta 2006). 
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Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton maa-
kuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 
19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja ja niiden ke-
hittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös matkailupalvelujen 
ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen ovat kaavan teemoina. 
Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun kokonaismaakunta-
kaavan aluevarauksia.  

Kuva 11. Ote 1.vaihemaakuntakaavasta. 
 
Imatrankosken, Mansikkalan ja Ritikankosken alue on keskustoimintojen aluetta 
(C, punainen alue). Rautatiealue Vuokselta valtakunnan rajalle on merkitty vai-
hemaakuntakaavassa liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealueeksi (llk, 
punainen viiva). Vähittäiskaupan suuryksiköille (KM-1, oranssi alue) ja suuryksi-
köiden reservialueelle (KM/res, oranssi viivoitus) on varattu tilaa Mansikkalan ja 
Korvenkannan ympäristöön. Kaupan alue jää kaavamuutosalueen ulkopuolelle. 
 
Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismäärä-
ys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennus-
hankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset 
sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 
 
Yleiskaava 
  
Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupungin valtuustossa 
19.4.2004. Yleiskaavassa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), yleisen tien 
ja rautatieliikenteen aluetta (LT,LR). Keskusasema on henkilöliikenteen termi-
naalialuetta (LHA).  
 
Mansikkakosken ristikkosilta ja ”Sininen talo” ovat merkitty suojeltaviksi raken-
nuksiksi tai rakennelmiksi (sr). Rautatiealueen eteläreunassa on kaasujohto-
merkintä (k). Vuoksen ranta on kansallisen kaupunkipuiston intressialuetta (kp). 
Kaupunginvaltuusto on (21.2.2011 § 17) päättänyt hyväksyä Vuoksi-Kruunupuisto 
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alueen kehittämishankkeen vuosille 2011 – 2013. Kehittämishankkeen tarkoituk-
sena on vahvistaa Vuoksen ja sen ympäristön virkistys- ja matkailutavoitteita. 
Tähän perustuen kaupunki ei jatka Vuoksen kansallisen kaupunkipuistoalueen 
hakuprosessia, eikä kansallisen kaupunkipuiston intressialuetta osoiteta enää 
uusissa kaavoissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Ote yleiskaavayhdistelmästä. Kaava-alueen likimääräinen sijainti, keltai-
sen soikion sisällä. 
 

 Yleiskaavan muutoshanke 2014 –alustava luonnos 
 

Yleiskaavan muutosta on lähdetty valmistelemaan Luumäki-Imatra-
kaksoisraidehankkeeseen sekä vireillä olleeseen asemakaavaluonnokseen liit-
tyen.  
 
Yleiskaavaa on suunniteltu tarkistettavaksi vanhan maatilakeskuksen alueella, 
joka rajoittuu Asemäentiehen ja rautatiealueeseen. Muutoksen tavoitteena on 
ollut kaupunkirakenteen tiivistäminen ja maankäytön kehittäminen keskeisellä 
paikalla, joka on ollut aikaisemmin asuttu. Alue on suunniteltu muutettavaksi vir-
kistysalueesta työpaikka-alueeksi. Maatilan päärakennus on merkitty suojelta-
vaksi rakennukseksi.  
 
Kaavahanketta on käsitelty 12.6.2014 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa. 
Kaavoitus ei ole kuitenkaan edennyt luonnosta pidemmälle eikä sitä ole kuulu-
tettu vireille. 
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Kuva 13. Ote yleiskaavan luonnoskartasta 
 
Alueelta on tehty luontoselvitys 19.1.2015, jonka johtopäätöksissä todetaan: 
”Luontoselvityksen perusteella selvitysalue on ihmistoiminnan muuttamaa alu-
etta, jonka luontoarvot ovat melko vähäiset. Toisaalta ihmistoiminnan vähäisyys 
viime vuosien aikana on luonut sinne tavanomaisesta kaupunkiympäristöstä 
poikkeavia elinympäristöjä kuten villiintyneitä hedelmätarhoja, joilla voi olla pai-
kallista merkitystä joillekin lajeille. 
 
Luontoselvityksen perusteella alueen maankäytölle ei ole erityisiä rajoituksia. 
Asemäentien varren männiköllä ja pihapiirien isoilla puilla on jossain määrin mai-
semallista arvoa, niin että niiden säilyttäminen on suositeltavaa.” 

 
Tilanne 2018: Alue on rajattu asemakaavasuunnitelman ulkopuolelle. Ko. koh-
teen maankäyttö ratkaistaan Imatra 2040 yleiskaavan yhteydessä.  

 
Asemakaava 
 
Alueella on voimassa, 27.1.1971 vahvistama kaava nro 397, 8.7.1976 vahvistama 
kaava nro 498 ja 20.12.1984 vahvistama kaava nro 609 ja sekä Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen 20.5.1997 vahvistama kaava nro 800. 

 
Kaava 397 käsittää rautatie-, virkistys- ja korttelialuetta. Keskusaseman pohjois-
puolella on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) korttelissa 11. Alueelle saa-
daan sijoittaa laitoksen huollolle välttämättömän henkilökunnan asuntoja. Rau-
tatien alittaa Siitolanranta -katu ja alitus on merkitty kaavassa alikulkusilta-
merkinnällä (a). 
 
Kaavan 498 alueella on Puolukkapuisto-niminen puisto (VP), joka sijaitsee kort-
telialueen ja rautatiealueen välissä. 
 
Kaava 609 on voimassa Tainionkoskentiellä, Koskikadulla ja keskusaseman alu-
eella kortteleissa 2 ja 22. Keskusasema on liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta (K-4). Korttelin autopaikoista saadaan 62 % sijoittaa viereiselle LPA-
alueelle ja 38 % LT/p-alueelle. Rakennusoikeus on 6010 m2. Kerrosluku on III. 
Keskusaseman piha-alue on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja lin-
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ja-autoaseman korttelialueeksi (LA, ajantasakaavan merkintä LHA). Korttelin itä-
puolella on joukkoliikenteelle varattu katu/tie (jl) ja sen vierellä jalankululle ja 
polkupyöräilylle varattu katu (pp), joka jatkuu rannan tuntumassa Imatrankoskea 
kohti. Vuoksen rannassa olevan ns. Asevelitalon kortteli 22 on merkitty liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (K), jolla rakennusoikeus on 350 m2 ja ker-
rosluku on ½kI. Vuoksen varrella on puistoaluetta (VP).  
 
Kaava 800 on voimassa suunnittelualueen länsiosassa Asemäentiellä ja rauta-
tiealueella (LR). LR-alueen eteläosaan on merkitty yleiselle jalankululle ja polku-
pyöräilylle varattu alueen osa (pp). 
 
Mansikkalan ja Tuulikallion sekä Mansikkalan ja Ritikankosken välinen kaupun-
ginosan raja sijaitsee rautatiealueen eteläpuolella. Tuulikallion ja Ritikankosken 
välinen raja kulkee korttelin 20 ja Asemäentien länsipuolella. 
 
Asemäentien ja rautatien välisellä alueella on asemakaavatonta aluetta. Ilman 
asemakaavaa olevalla taaja-asutusalueella rakentamista säädetään MRL:n 16, 72 
ja 137 §:n perustuen. 

 
Asemakaavoitetun alueen rakennusoikeus on yhteensä 7025 k-m2. 
 

Aloitteet ja poikkeamispäätökset 
 

Tekninen lautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan 322/1983 ns. Asevelitalon 
kunnostamiselle ja muuttamiselle toimistorakennukseksi. 
 

Rakentamisrajoitusalueet 
 
Ilman asemakaavaa olevalla taaja-asutusalueella rakentamista säädetään MRL:n 
16, 72 ja 137 §:n perustuen.  
 
Poistuvan korttelin 11 alueella on rakennuskielto, joka on voimassa 26.4.2019 
saakka tai kunnes kaavamuutos saa lainvoiman. Korttelialue muutetaan rauta-
tiealueeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Ote rakennusrajoituskartasta 2017 

Rakennusjärjestys  
 

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

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

Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
 

Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskevia selvityksiä, suunnitelmia 
ja päätöksiä on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraport-
tiin.  

 
Kaavasuunnittelua ohjaa myös: 

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

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §) 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia kaupunkirakenteeseen, 
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, liikenteeseen ja ympäristöön. Erillisiä vai-
kutusselvityksiä ei ole tehty.  
 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
nähden. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuuksista alu-
etta koskevat erityisesti toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu sekä elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuuk-
sien turvaaminen.  
 
Ratahankkeeseen liittyviä, Liikkeenviraston teettämiä, vaikutusselvityksiä ja 
suunnitteluaineistoa käytetään hyväksi asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa.  

OSALLISTUMINEN JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa kaa-
vasuunnitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä kaupunki-
kehitys ja tekniset palvelut vastuualueen ja Liikenneviraston kanssa. Palautetta 
kaavaluonnoksesta on pyydetty osallisena olevilta kaupungin sidosryhmiltä, 
Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Kaavaluonnok-
sesta on pyydetty sidosryhmän palautetta kaavan vireilletulo vuonna 2010 sekä 
keväällä 2016, kun päivitettyä kaavaluonnosta on esitelty uudestaan kuntalaisil-
le. 
 
Suunnitteluprosessin aikana on vuoropuhelua käyty kuntalaisten ja muiden osal-
listen kanssa kaavasuunnittelun lisäksi myös ratasuunnitelmien vaiheissa. Osalli-
sia on kuultu myös asemakaavahankkeen vireilletulon jälkeen laaditusta yleis-
kaavan muutoksesta. Suunnittelun aikaiset vuorovaikutustapahtumat ja vaiheet 
on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 
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OSALLISET (MRL 62 §) 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joi-
den omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joi-
den asumiseen, työtekoon 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 
Alueen asukkaat 
Yhdistykset 
Imatran kaupungin sidosryhmät ja kaupunkiyhtiöt 
Liikennevirasto (radat) 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan Pelastuslaitos 
Etelä-Karjalan museo 
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 

   Kaasu-, puhelin- ja sähköyhtiöt 
   Fortum Oyj (patoturvallisuus) 
   Fingrid Oyj 
   Gasum Oy 
 

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

Kaavaluonnoksen esittely - kaavan vireilletulo 
 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa il-
moituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä in-
ternet-sivuilla 7.4.2010. Kaavaluonnosta on esitelty kuntalaisille yhdessä Luumä-
ki-Imatra ratahankkeen yleissuunnitelman kanssa 15.4.2010. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä radan yleissuunnitelma ovat olleet nähtä-
villä kaupungintalolla, pääkirjastossa sekä internetsivuilla. Kuntalaisilla on ollut 
mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta.  
 
Luumäki- Imatra ratahankkeen ratasuunnitteluvaihe on käynnistynyt vuonna 
2016 ja siihen liittyen asemakaavaluonnosta on tarkistettu vastamaan ratasuun-
nitelman aluerajauksia sekä muuttuneita maankäytön tavoitteita. Luonnosvai-
heen esittelytilaisuudessa 21.4.2016, on ollut esillä kaavan 1015 lisäksi ratahank-
keeseen liittyvät kaavaluonnokset 1013 ja 1014.  
 
Kaavojen esittely- ja tiedotustilaisuudessa 21.4.2016 kaavaluonnoksiin on käynyt 
tutustumassa 23 kuntalaista. Keskustelua aiheuttivat radan suunnitelmat ja eri-
tyisesti Mansikkakosken uusi ratasilta sekä meluntorjunta.  
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Kirjallisissa palautteissa esiin nousivat meluntorjunnan tarpeet radan varren asu-
tusalueilla sekä kritiikki uuden ratasillan tarpeellisuudesta ja ratalinjauksesta. Yk-
si kiinteistönomistaja toivoi koko kiinteistönsä lunastamista.  

Jatkosuunnittelu ja viranomaisneuvottelu 12.6.2014 
 

Kaavasuunnittelua on jatkettu ja kaavaluonnosta on käyty läpi viranomaisneu-
vottelussa 12.6.2014. Viranomaisneuvotteluun on osallistunut kaupungin, Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan Liiton, Liikenneviraston, Imatran 
tullin, Kaakkois-Suomen rajavartiostolaitoksen, Imatran tarkastusaseman ja Stora 
Enso Oyj:n edustajia.  
 
Viranomaisneuvottelussa on ollut esillä vuoden 2010 kaavaluonnoksesta päivi-
tetty versio. Neuvottelussa on keskusteltu kaavan tavoitteista ja melukysymyk-
sistä. Asemakaavaselostuksessa on tiivistelmä käydystä keskustelusta sekä ku-
vaus esillä olleesta kaavaluonnoksesta. 
 

Jatkosuunnittelu vuonna 2016 
 
Luumäki – Imatran tavara ratasuunnittelu sekä ratahankkeeseen liittyvä asema-
kaavoitus on jatkunut vuonna 2016. Rata-asemakaavoja (1013, 1014 ja 1015) ja ra-
tahankeen yleissuunnitelmia on  esitelty tiedotus- ja esittelytilaisuudessa 
21.4.2016, joka on järjestetty Imatran kaupungintalolla. Tilaisuudessa on ollut 
esillä 1.4.2016 päivätty asemakaavaluonnos 1015 ja 20.5.2014 päivätty osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, joka on tarkistettu 1.4.2016. 

Lausuntopyynnöt 
 

1.4.2016 päivätystä asemakaavaluonnoksesta on pyydetty luonnosvaiheessa 
lausunto Liikennevirastolta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan 
museolta, Etelä-Karjalan liitolta, Imatran Seudun Kehitysyhtiöltä, Fingrid Oyj:ltä ja 
Gasum Oy:ltä. 
 
Saadut lausunnot ja niiden vastineet on kirjattu asemakaavaselostukseen sekä 
selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot em. viranomaisilta sekä Imatran seu-
dun ympäristölautakunnalta. 
. 

Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §) 
 
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupungintalolle 
(1.krs) vähintään 30 päiväksi; kuulutus Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoi-
tustaululla ja internetsivuilla. 
 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätet-
tävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupungin-
kanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai 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 kirjallises-
ti sitä pyytäneet (MRL 67 §). 

 
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle osoitteella: 
  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
  PL 1744 
  70101 Kuopio 

 

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

Lisätietoja kaavan valmistelusta: 
 

Ulla Karjalainen  
kaavoitusinsinööri 
p. 020 617 4457 

Jaana Huovinen 
asemakaava-arkkitehti 
p. 020 617 4422 

 
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi 
osoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra  
kaupungintalo 2. krs, huone 228-229 

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään 
tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa. 
 
Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivo-
taan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset tulee toimittaa osoit-
teella: 

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

 
Imatralla 17.3.2010 Tarkistettu 20.5.2014, 1.4.2016, 8.3.2018 
    

 Tiia Sillgren  Ulla Karjalainen Jaana Huovinen 
 kaavoitusinsinööri kaavoitusinsinööri asemakaava-arkkitehti 
 
LIITE 1:  Kooste lunastustarve/melukartoista 2008-2009  (Virelletulovaiheen OAS:n liite) 

 
Kts. myös kaavaselostuksen liite 4, Vuorovaikutusraportti 

mailto:etunimi.sukunimi@imatra.fi
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Luumäki - Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnittelu            LIITE 1 
kooste asemakaava nro 1015 alueelta 
 
Internet-karttapalautejärjestelmä: http://map3.sito.fi/luima 
http://www.imatra.fi/  => Luumäki-Imatra -kaksoisraiteen yleissuunnittelu 
http://extranet.sito.fi/extranet/luima/ 

 

 

 

 

 

Lunastustarpeet asemakaava-alueilla, luonnoskartat 11.12.2009 

   

http://map3.sito.fi/luima
http://www.imatra.fi/
http://extranet.sito.fi/extranet/luima/
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Lunastustarpeet asemakaava-alueilla, luonnoskartat 11.12.2009 
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Luumäki - Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnittelu 

http://extranet.sito.fi/extranet/luima/ 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja maankäyttöön 
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Luumäki - Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnittelu 

http://extranet.sito.fi/extranet/luima/ 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja maankäyttöön 
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Jatkosuunnittelun aikana melusuunnitelmat ovat muuttuneet  
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