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1. TIIVISTELMÄ 

Kaavaprosessi on jatkunut vuosien 2010-2018 aikana siten, että kaavasuunnitte-
lussa on ollut taukoja ratasuunnittelusta johtuen. Myös kaavasuunnittelijat ovat 
vaihtuneet vuosien varrella. 

Vireilletulokuulutus on julkaistu 7.4.2010. Vireilletulovaiheen luonnos  ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 17.3.2010. Asemakaavaluonnoksen ja 
ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.4.2010. 

Asemakaava-aluetta osittain koskeva Korvenkannan yleiskaavan muutos on hy-
väksytty 20.2.2012. 

Asemakaavan suunnittelu on jatkunut vuonna 2014.  Asemakaavaluonnos ja  
OAS:n tarkistus on päivätty 20.5.2014. Viranomaisneuvottelu on pidetty 12.6.2014. 

Asemakaavan jatkosuunnittelu: Luonnos 1.4.2016, josta lausuntopyynnöt 
13.4.2016. Suunnitelmien esittelytilaisuus on pidetty 21.4.2016. 

Viimeisin asemakaavan muutossuunnitelma, OAS ja selostus on päivätty 
16.2.2018. 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Asemakaavasuunnittelun aikataulu ja sisältö on muotoutunut kaksoisraidehank-
keeseen mukaan. 

2.1 Luumäki-Imatra kaksoisraide 

Kaakkois-Suomen rataverkon tavaraliikenteen 
kehittäminen 

Ratahallintokeskus 2005 

Luumäki-Imatrankoski-kaksoisraiteen alustava 
yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi 
YVA 

Ratahallintokeskus, 
Oy VR-Rata Ab, Sito 
Oy 

2008 

Kaksoisraide Luumäki-Imatra  
Yleissuunnittelun tärinäselvitys ja värähtelyana-
lyysi 

Geomatti Oy 9.11.2009 

Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen liikennesuunnit-
telu ja hankearviointi 

Oy VR-Rata Ab 2010 

Luumäki-Imatra-kaksoisraide yleissuunnitelma  Liikennevirasto 2010 
Kaakkois-Suomen rajastrategia ELY, MK-liitto 2011 
Imatra–Svetogorsk tarveselvitys  2013 
Luumäki-Imatra-Imatrankoski-raja hankearviointi Liikennevirasto 2015 
Kaksoisraiteen kaavaluonnosalueen melumitta-
ukset  

 24.-
25.10.2016 

Luumäki-Imatra luontoselvitykset 2016, tutki-
musraportti 

Liikennevirasto, 
Finnmap Infra, WSP 
Finland Oy 

16.1.2017 

Luumäki-Imatra ratasuunnitelma 
Tärinänsuojausvaihtoehtojen tarkastelu sekä se-
loste numeerisesta mallinnuksesta 

Liikennevirasto 
Finnmap Infra, WSP 

13.4.2017 

Luumäki-Imatra ratasuunnitelmat Liikennevirasto 15.5.2017 
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Yleiskartat, ympäristösuunnitelmakartat, suunni-
telmakartat, pituusleikkaukset, tyyppipoikkileik-
kaukset, sillat 

Finnmap Infra, WSP, 
Pöyry, Ramboll 

Luumäki-Imatra ratasuunnitelma,  
Imatran asema, Asemajärjestelyt 

Liikennevirasto 
WSP 

9.6.2017 

Luumäki-Imatra tavara -ratasuunnitelma  
Meluselvitys liitekarttoineen 

Liikennevirasto WSP 
Finland Oy 

20.6.2017 

Luumäki-Imatra tavara -ratasuunnitelma  
Suunnitelmaselostus 

Liikennevirasto, 
Finnmap Infra, WSP 
Finland Oy 

30.6.2017 

Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu Liikennevirasto 2017 
Ratasuunnitelma nähtävillä  Liikennevirasto 23.10.-

21.11.2017 
Luumäki-Imatra kaksoisraide  -esite Etelä-Karjalan Liitto 6/2017 

2.2 Kaavasuunnittelu 

Kuulutus kaavan vireilletulosta 7.4.2010 
OAS ja asemakaavaluonnos  17.3.2010 
Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.4.2010 
Korvenkannan yleiskaavan muutos  KV 20.2.2012 
Jatkosuunnittelu,  asemakaavaluonnos, OAS tarkistus 20.5.2014 
Viranomaisneuvottelu  12.6.2014 
Asemakaavan jatkosuunnittelu, luonnos  1.4.2016 
Lausuntopyynnöt 13.4.2016 
Esittelytilaisuus  21.4.2016 
Asemakaavan muutossuunnitelma 8.3.2018 

3. ASUKASTILAISUUDET 

Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.-16.4.2010 
Palautteiden kooste kohdassa 8. 
Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 21.4.2016 
Kutsu 7.4.2016 
Kaavaluonnoksiin kävi tutustumassa 23 kuntalaista. Keskustelua aiheuttivat radan 
suunnitelmat ja erityisesti Mansikkakosken uusi ratasilta. Saarankadun alueen asukkai-
ta mietitytti omistamiensa kiinteistöjen jälleenmyyntiarvo. 
 
Kirjallisesti jätetyssä palautteessa toivottiin tietoa Joutsenonkadun ja rautatien väliin 
jäävien rakennusten mahdollista lunastusaikatauluista.. 

Ratasuunnittelu, yleisötilaisuus 25.5.2016 
 
Asemakaava ja asemakaavan muutos, ratakaava 1014, asukastilaisuus 6.2.2018 
Saarankadun kortteleiden 1 ja 2 kiinteistöjen omistajat 
Tilaisuudessa esiteltiin kaava- ja ratasuunnittelun vaiheita ja ehdotuksena päätöksente-
koon menevän asemakaavan 1014 sisältöä. Tilaisuuteen osallistui yksi kiinteistönomista-
ja. Hänellä ei ollut huomauttavaa suunnitelmiin. 
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4. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  

Pvm Palaute Vastine 

19.2.2014 Sidosryhmäpalaveri, kaupunki. 

Liikennevirasto on lunastanut joitain kiinteistö radan ja Jout-
senonkadun väliseltä alueelta. Tontit eivät ole asuinkelpoisia 
radan laajentumisen myötä. Alue merkitään asemakaavassa 
rautatiealueeksi, jolloin Liikennevirasto on lunastusvelvollinen. 

Juuliankadun ja Joutsenonkadun risteyksen katutilan leven-
täminen, onko tarvetta? Liikenne lisääntynee Korvenkannan 
kaupanalueen rakentuessa. 

Sinikka Kurkisen tila: Kurkisen toiveet ja asiamiehen toiveet? 
Sinikka Kurkinen haluaa yhden ison tontin tilakeskukselle. 
Kurkiseen ollaan yhteydessä, kun alueesta on luonnos. 

 

Huomioitu. 

 

 

Huomioitu. 

 

Kurkisen tila rajattu kaa-
van ulkopuolelle. 

4.5.2016 Mansikkakosken ratasilta, ratasuunnitelma, melukokous.  
Liikennevirasto, Finnmap Infra, kaupunki 

Keskustelu Mansikka-
kosken ratasillan rata-
suunnitelman melurat-
kaisusta. 

15.5.2017 Kaksoisraiteen kaavoituksen tilannekatsaus 
 
Ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville todennäköisesti kesäl-
lä 2017. Kaupungilta pyydetään lausuntoa suunnitelmasta. 
Syksyllä 2017 viedään kaavat eteenpäin ja joko loppuvuodes-
ta 2017 tai alkuvuodesta 2018 hyväksytään kaavat ja rata-
suunnitelmat. Radan rakentaminen voi alkaa 2018. 

 

5. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 

Pvm Palaute Vastine 

12.6.2014 
Valmisteluvaiheen 
viranomaisneuvottelu 

Tuomas Talka Kaakkois-Suomen ELYn 
Liikenne ja infrastruktuuri  
Ei huomauttamista 

 

 Liikennevirasto, Maija Salonen 
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen rata-
suunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.  
Rautatienalueen rajaus pohjautuu 
vuonna 2011 laadittuun yleissuunnitel-
maan. 

 

 Tuija Stam (K-S ELY) pyysi tarkenta-
maan tietoa siitä, kuinka paljon suunni-
tellut meluesteet alentavat melua 
asuinalueella. 

Kts. kaavaselostus  kohta 3.2.4 
Jatkosuunnittelu / ratasuunnitelmat 

 Anna-Maija Wikström (ympäristötoimi) 
kertoi radan läheisyydessä olevan har-
vinainen idänkeulankärkiesiintymä. 

Kesällä 2017 esiintymää ei ole enää 
ollut. Sähköposti 19.2.2018/ A-MW 

14.3.2018 -15.3.2018 
Ehdotusvaiheen  
viranomaisneuvottelut 
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6. RATASUUNNITTELU 

Pvm Aihe Vastuutaho 

7.1.2011 Lausuntopyyntö ja suunnitelman nähtäville 
asettaminen Luumäki-Imatra kaksoisraide 
yleissuunnitelma 

Liikennevirasto 

15.2.2011 Kokous, lausunnon valmistelu Luumäki-Imatra 
kaksoisraide 
yleissuunnitelmasta 

Tekninen toimi 

14.3.2011 Lausunto Liikennevirastolle Luumäki-Imatra 
kaksoisraide 
yleissuunnitelmasta 

Kaupunginhallitus 

23.3.2015  Luumäki-Imatra Kaksoisraide -seminaari Liikennevirasto 
17.2.2016 
 

307495 Luumäki–Imatra ratasuunnitelma, pro-
jektikokous 

Liikennevirasto 

22.3.2016 Hankeryhmä  Liikennevirasto 
9.8.2016 Hankeryhmä Liikennevirasto 
11.10.2016 Hankeryhmä Liikennevirasto 
5.12.2016 Hankeryhmä Liikennevirasto 
23.12.2016 Hankeryhmä Liikennevirasto 
16.3.2016 Ohjausryhmä Liikennevirasto 
9.2.2017 Hankeryhmä Liikennevirasto 
5.4.2017 Hankeryhmä Liikennevirasto 
20.4.2016 Hankeryhmä Liikennevirasto 
28.4.2017 Hankeryhmä Liikennevirasto 
15.5.2017 Luumäki-Imatra ratasuunnitelmat 

Yleiskartat, ympäristösuunnitelmakartat, suun-
nitelmakartat, pituusleikkaukset, tyyppipoikki-
leikkaukset, sillat 

Liikennevirasto 

30.6.2017 Ratasuunnitelma 
Suunnitelmaselostus 

Liikennevirasto 

23.10.-21.11.2017 Ratasuunnitelma nähtävillä 
Lausunnot, muistutukset 

Liikennevirasto 

7. MUUT LAUSUNNOT 

Pvm Aihe Lausunnon antaja 

18.4.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen 
ELY-keskukselle maanteiden 
hallinnollisesta asemasta ja ke-
hittämisestä asemakaava-
alueilla 

Kaupunkikehityslautakunta 39 § 
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8. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA  SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.-16.4.2010 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

31.3.2010 Blue Lake Communications Oy, Jukka Pulkkinen. 
Blue Lake Communications Oy:llä on alueella tietoliiken-
nekaapeleita. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 
Merkitään tiedoksi. 

1.4.2010 TeliaSonera Finland Oyj, Juhani Salonen 
Kaapelien mahdolliset siirto-, muutos- ja suojauskustan-
nukset tulee huomioida. 

Ei vaikutusta kaavaratkaisuun. 
Merkitään tiedoksi. 

7.4. 2010 Rakennusvalvonta, Ritva Ihalainen 
Asuintonttien kaavoitus radan pohjoispuolelle? 

Kiinteistöt on lunastettu –asia 
rauennut 

26.4.2010 Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Jani Kanerva 
Yhdyskuntatekninen huolto; Suunnittelualueen osalta 
tulee huomioida sammutusveden saatavuus alueen pe-
lastustoimen tarpeisiin, pelastuslaki 47§. 
Pelastustiejärjestelyt; Pelastuskaluston käyttömahdolli-
suudet onnettomuus- ja vaaratilanteiden osalta tulee 
turvata suunnittelualueella, pelastuslaki 33 §. 

Huomioidaan toteutussuunnit-
telussa. 

22.4.2010 Kaakkois-Suomen ELY-keskus  
Liikennevastuualue, Pertti Asikainen 
-suunnittelualuetta koskien, maantiealueen omistajaksi 
tulee korjata Liikennevirasto (OAS:ssä tiehallinto) 
-ei maantien aluevarausta, yhdystie osoitettu kaduksi 
(Jousenonkatu),  

Vuosi 2018: Joutsenonkatu on 
rajattu kaavan ulkopuolelle. 

27.4.2010 Fingrid, Mika Penttilä 
Ulkoilureitin sijoittaminen voimajohtoalueen ulkolaitaan 
tai muuhun vaihtoehtoiseen sijaintiin. 

Tieto välitetty liikuntatoimeen 
Kytösalmelle. 

4.5.2010 Imatran Vesi, Ritva Haaspuro 
Radan alittaville johdoille varaukset LR-alueelle. 

Huomioitu. 

2010 Tontti ja mittaus 
Joutsenonkadun loppupään osoitteet,  
pitäisi ehkä uusia / kadunnimimuutos 
-Aittamäki, voisiko ur-raitin nimetä 

Joutsenonkatu rajattu kaavan 
ulkopuolelle. 
 
Nimetty 2018: Liudunpolku 

2010 Kiinteistö: 153-32-1-6, Joutsenonkatu 84 
"Kiitokset informaatiosta ja henkilökohtaisesta palvelusta 
kaupungintalolla. Asiat, joista olin kiinnostunut, selitettiin 
todella miellyttävästi. 

 

19.5.2010 ELY Yhdyskunnat ja luonnonvarat -yksikkö, Tuija Stam 
 
Meluntorjuntatarve kaksoisraiteen viereisillä asuinalueilla 
on kaavaluonnoksessa huomioitu: alueelle tulee rakentaa 
melueste ja rakennusten julkisivun ääneneristävyydelle 
on annettu määräys 35dB.   
 
Kaavassa tulee esittää myös asuinrakennusten ulko-
oleskelualueiden melutaso-ohjearvo, joka jatkossa mää-
rittää sen, millaiset meluntorjuntarakenteet rakennetaan 
raiteiden viereen. Tavoitteena tulee pitää Valtioneuvos-
ton päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. 
Raideliikenteen melu on kaavojen mukaisissa kaksoisrai-
teen lähikortteleissa keskeinen asumisviihtyvyyttä hei-
kentävä asia, joten asuinalueille muodostuvaa melutilan-
netta on selitettävä riittävästi ja suunnitellut meluntorjun-
takeinot sekä saavutettava melutaso tulee perustella 
kaavaselostuksessa. 

Huomioidaan 

 jatkosuunnittelu 
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25.5.2010 Imatran seudun sähkö, Riikka Siivola 
Alueella sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa, joi-
den siirrot maksaa pyytäjä. 
 
"Yleinen turvaetäisyys 20 kV:n avojohdoista on 10 metrin 
johtokatu (eli 5 metriä puolelleen pylväistä katsottuna). 
Kuitenkin sähkölinjan alle saa istuttaa puita. Vähim-
mäisetäisyydet hedelmäpuilla on 4,22 metriä johdon ala-
puolella (eli harvoin johdon alapuolelle mahtuu kunnon 
hedelmäpuita) ja muilla puilla 1,22 metriä (etäisyys joh-
dosta alaspäin). Jos istutatte tuonne puita, niin siitä kan-
nattaa tehdä meille ilmoitus ja mielellään laittaa myös 
maastoon siitä tieto, koska muuten meidän raivaajat kaa-
tavat kaikki puut johtokadulta. Myöskin kaupungin tulee 
huolehtia siitä, että puut eivät pääse kasvamaan liian lä-
helle sähkölinjaa, tai me kaadamme ne sieltä lupia kyse-
lemättä pois. Puiden kasvunopeus kannattaa huomioida 
niitä valitessa, mitä hitaammin kasvava puu tai matalaksi 
jäävä puu on helpoin hoitaa sähkölinjan alla." 
 
Puhelimessa sovittiin, että muuntamot merkitään kaa-
vaan. 

Huomioidaan 

 jatkosuunnittelu 

Muistutus nähtävillä olevaan 1014 Luumäki-Imatra kaksoisraide yleissuunnitelmaan 
Pvm Lausunnon antaja Lausunto ja vastine 
28.1.2011 Joutsenonkadun 64-82 kiinteistön omistajat Melusuojaus/lunastus 

 Tilanne 2018 
- kiinteistöt on lunastettu 

 

Asemakaavaluonnoksen (1.4.2016)  ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 21.4.2016 
Kutsu 7.4.2016.  
Sidosryhmille on lähetetty palautepyyntö 4.4.2016. Palautetta on pyydetty 20.4.2016 mennessä. 
Lausuntopyynnöt on päivätty 13.4.2016, Lausunnot luettavissa kappaleesta 11 alkaen. 
Pvm Lausunnon antaja 

Lausunto 
Vastine 

14.4.2016 Elisa Oyj  
Elisa Oyj:n omistamia kaapeleita ja suojaputkia sijaitsee 
hankealueella. Nämä kaapelit ja suojaputket, niiden siirrot 
ja siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee huomioida ra-
kennustöitä suunniteltaessa ja toteuttaessa. 

 Jatkosuunnittelu. 

18.4.2016 Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
”Kaavaluonnoksen 1014 alueella sijaitsee olemassa olevia 
johtoja, jotka pääosin sijoittuvat suojaviheralueelle. Lisäksi 
alueella on rata-alueen alituksia ja ylityksiä. Olemassa 
olevien johtojen ja laitteiden siirrosta aiheutuneista kus-
tannuksista vastaa siirron vaatija.”  
 
Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy on pyytänyt sijoittamaan 
aluevarauksen puistomuuntamolle kaavaluonnoksen 
Liudunpuiston alueelle.  

 Jatkosuunnittelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 Puistomuuntamolle on varat-
tu paikka merkinnällä et-2: 
Muuntamolle varattu alueen 
osa. 

20.4.2016 Blue Lake Communications Oy Blue Lake Communications 
Oy:llä on tietoliikennekaapeleita 
ja tietoliikennereittejä asema-
kaavaluonnoksen alueella. Ti-
laaja maksaa kaapeleiden ja 
reittien siirron, jos on tarpeen.  
Jatkosuunnittelu 
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25.5.2016 TelisaSonera Ei huomautettavaa 
20.5.2016 Liikennevirasto Kts. kaavaselostus kohta 3.2.6 
6.5.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kts. kaavaselostus kohta 3.2.6 
9.5.2016 Etelä-Karjalan liitto Ei huomautettavaa 
 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Ei lausuntoa 
3.5.2016 Fingrid Oyj Kts. kaavaselostus kohta 3.2.6 
4.5.2016 Gasum Oy Ei huomautettavaa kaavaan 

1014 
Pvm Kuntalaisten palaute Tilanne 2018 
21.4.2016 Joutsenonkadun varren kiinteistön lunastuksen aikatau-

lu? 
Kiinteistö on lunastettu vuoden 
2016 jälkeen. 

 

Ratasuunnitelma nähtävillä 23.10.-21.11.2017 
Pvm Muistutukset  ja KH:n lausunto on luettavissa  

sivulta 31 alkaen 
Vastine 

30.10.2017
Huom! 

kaava 1080 

Kuntalaiset, muistutus 1, 30.10.2017  
Jauhosienenkujan asukkaiden puolesta, 2 allekirjoittajaa. 
Jauhosienenkujan kiinteistön omistajat ovat tyytymättömiä 
ratasuunnitelmassa olevaan melusuunnitelmaan. Suunnitel-
massa ei ole esitetty meluaitoja eikä –valleja ko. asuntoalueen 
kohdalla. 
”Melutasot jo nykyiselläänkin ylittävät siedettävän tason ja 
kaksoisraide joka tulee asuntoalueen puolelle lisää merkittä-
västi melua. Yleissuunnitelmassa on ko. paikalle esitetty me-
luaita. 
 
Vaadimme, että meluntorjuntasuunnitelmaa tarkennetaan 
siten, että Jauhosienenkujan kohdalle tehdään melusuojaus.” 

 

6.11.2017 

 

 

 

 

 

kaava 1015 

Kuntalaiset, muistutus 2, 6.11.2017 
Tuulikallion asuinalue asukkaat, 17 allekirjoittajaa:   
Uunilinnunkatu, Pääskysenkatu, Ruokokerttusenkatu, Viita-
tiaisenkuja, Pyrstötiaisenkuja, Pensastaskunkuja, Pääskysen-
katu. 
 
Muistutuksessa käsitellään suunnitellun radan melun- ja tä-
rinäntorjuntaa Imatran alueella ja esitetään huomioita suunni-
telman perusteisiin ja yksityiskohtiin. 
Muistutuksessa esitetään useita muutoksia ratasuunnitelmaan 
melun ja tärinän osalta.  
Lisäksi muistutuksessa otetaan kantaa Tainionkoskentien por-
taikon rakentamiseen. 

Asemakaava mahdollistaa 
meluntorjunnan. 

 Kuntalainen, muistutus 3, sähköposti kirjattu 21.11.2017, Viita-
tiaisenkuja 
 
”Jo nyt veturien kulkeminen aiheuttaa tärinää ja kuuluu sisälle, 
vaikka taloissa on jo erikoispaksut ikkunalasit. Mikäli tulee 
toinen raide ja liikenne lisääntyy, melu ja tärinähaitta käy liian 
suureksi, jos hyvää meluaitaa ei rakennetta. Tuulikalliossa on 
uutta asutusaluetta, sitä ei voi pilata riitelyllä meluaidan laa-
dun tasosta ja sen maksajasta.  
Vaadin asianmukaista ja asumisviihtyvyyden säilyttävää me-
luaitaa asuinalueen kohdalle.” 

Asemakaava mahdollistaa 
meluntorjunnan. 

18.12.2017 Imatran kaupungin lausunto  
KH 353 § 18.12.2017 

 

15.12.2017 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto ratasuunnitel-
masta, kts. sivu 52 
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9. KOKOUSMUISTIOT  
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Viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 18 § ja 26 §)  
Radan varren kaavoitushankkeet 
 
Paikka   Imatran kaupungintalo, kokoushuone 308 Imatrankoski 
 
Aika  12.6.2014 klo 13.00-16.00 
 
Osallistujat   
Harri Kuivalainen Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Tuija Stam  Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Tuomas Talka Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Asta Asikainen Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Tuula Tanska Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Seppo Mikkonen  Liikennevirasto 
Seppo Serola Liikennevirasto 
Maija Salonen Liikennevirasto 
Tuija Viiankorpi Imatran tulli 
Jukka Pesonen Imatran tulli 
Antti Virta  Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos 
Ilkka Tuomikko Imatran rajatarkastusasema 
Miikka Kurri  Etelä-Karjalan museo 
Arto Hämäläinen  Etelä-Karjalan liitto 
Maria Peuhkuri Etelä-Karjalan liitto 
Matti Karjula  Stora Enso Oyj 
Timo Tirronen Stora Enso Oyj 
Erkki Jouhki  Lappeenrannan kaupunki 
Maarit Pimiä Lappeenrannan kaupunki 
Kari Tihtonen Imatran kaupunki 
Vuokko Jääskeläinen Imatran kaupunki 
Tiia Sillgren  Imatran kaupunki 
Pertti Kanervo Imatran kaupunki 
Anna-Maija Wikström Imatran kaupunki 
Arto Ahonen Imatran kaupunki 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 

Sovittiin, että puheenjohtajana toimii Vuokko Jääskeläinen ja sihteerinä Tiia 
Sillgren. Todettiin kokoukseen osallistujat ja osallistujien edustamat tahot. 
Tuomas Talka Kaakkois-Suomen ELYn Liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueelta ilmoitti 4.6.2014 sähköpostitse, ettei kaavamuutoksesta ole 
huomauttamista. Vastuualue antaa lausunnon myöhemmässä vaiheessa. 
Maarit Pimiä Lappeenrannan kaupungilta ilmoitti 12.6.2014 sähköpostitse, ett-
ei Lappeenrannan kaupungilta ole tulossa edustajaa neuvotteluun. Tarvittaes-
sa Lappeenrannan kaupunki antaa lausunnon myöhemmässä vaiheessa. 
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6. Asemakaava ja asemakaavan muutos 1014, Karhumäenkatu-Juuliankatu 
 

6.1 Kokouksen tarkoitus 
 

Kokous oli Juulian- ja Joutsenonkadun risteyksestä Karhumäenkadulle rajoit-
tuvalle alueelle laadittavan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmis-
teluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 26 §. 

 
6.2 Kaavasuunnittelun vaihe ja sisältö 

 
Alueen asemakaavoitus ja yleiskaavoitus liittyy Luumäki-Imatra-
kaksoisraidehankkeeseen ja asemakaavoitustyö on aloitettu vuosina 2009-
2010. Asemakaavaluonnosta on esitelty yhdessä kaksoisraiteen yleissuunni-
telman kanssa 15.4.2010 Imatran kaupungintalolla. Maankäytön tavoitteet ra-
dan varren alueella ovat muuttuneet ja kaavamääräyksiä on tarkistettu, josta 
johtuen kaavaluonnosta esitellään uudelleen osallisille elokuussa 2014. 
 
Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle 
ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden melun-
suojaustarpeita, rataan rajoittuvan alueen käyttötarkoitus sekä sopivuutta 
muun muassa asumiseen. Osoitenumeroinnin selkiyttämiseksi katunimistöön 
tehdään muutoksia. 
 
Kaavaluonnos käsittää rautatiealueen, katu- ja suojaviheralueita sekä pienta-
loaluetta. Joutsenonkadun ja radan väliin jäävä asuinalue on suojaviheraluetta 
Korvenkannan yleiskaavan muutoksessa. 
 
Rautatiealue on rajattu maanomistusrajojen ja kaksoisraiteen yleissuunnitel-
man perusteella. Joutsenonkadun ja rautatien väliin jäävät asuinkiinteistöt 
ovat merkitty rautatiealueeksi, sillä uuden raiteen tullessa nykyisen raiteen 
pohjoispuolelle, pihapiirit pienevät ja meluhaitat kasvavat entisestään, jolloin 
tonttien asuinviihtyvyys alenee merkittävästi. Kaksoisraiteen yleissuunnitel-
massa ei ole osoitettu kyseisten kiinteistöjen kohdalle melusuojasta, koska 
sen toteuttaminen teknis-taloudellisista syistä ei ole kannettavaa. Saaranka-
dun ja rautatien väliin jäävät tontit ovat Korvenkannan yleiskaavamuutoksen 
mukaisesti asuinpientaloaluetta, jolla sallitaan täydentävä asuinrakentaminen. 
Yleismääräyksiin on merkitty määräyksiä meluhaittojen torjumiseksi. 
 
Käytettävissä kokouksessa oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä päivi-
tetty kaavaluonnos. 
 
6.3 Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
VAT 
• toimiva aluerakenne 
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 
Seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 
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• maakunnan erityisasema Venäjän rajanaapurina, kasvavien matkailija- 
ja tavarakuljetusmäärien huomioiminen 

• pääliikenneväylien kehittämistarpeet 
 

Tavoitteet kohdennetaan jatkotyössä kaava-aluetta koskeviksi. 
 

6.4 Muut suunnittelualuetta koskevat tavoitteet ja kysymykset, lisäselvi-
tysten tarve 

Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.  Rau-
tatienalueen rajaus pohjautuu vuonna 2011 laadittuun yleissuunnitelmaan. 
Maija Salonen (Liikennevirasto) kertoi, että Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ra-
tasuunnittelun aloittaminen riippuu rahoituksen saamisesta. Mietinnässä on to-
teutetaanko koko matkalle kaksoisraide vai toteutetaanko pitkiä ohituskaistoja 
ja levennetään siltoja. Ratasuunnittelun aikataulu on vielä avoin.  
 
Tuija Stam (K-S ELY) pyysi tarkentamaan tietoa siitä, kuinka paljon suunnitel-
lut meluesteet alentavat melua asuinalueella. 
 
Anna-Maija Wiktröm (ympäristötoimi) kertoi radan läheisyydessä olevan har-
vinainen idänkeulankärkiesiintymä. Se olisi hyvä siirtää uuteen paikkaan 1-2 
vuotta ennen radan rakentamista. Matti Karjula tarjosi uutta paikkaa kasville 
Stora Enson maille sekä, mikäli kuivan kankaan kasville löytyy sopiva paikka. 
Stora Enso Oyj vastaa kasvin siirtokustannuksista. 
 

8. Kaavasuunnittelun jatkovaiheet 
 

Kaavasuunnittelu jatkuu suunnitelmien tarkistamisella kesä-elokuussa ja osal-
listen kuulemistilaisuudella elokuussa. Lausuntopyynnöt kaavaluonnoksista 
pyydetään elokuussa. Kaava asetetaan nähtäville syksyllä. Tavoitteena on 
saada kaavamuutokset hyväksymiskäsittelyyn alkutalvesta. 

 
9. Muut asiat  

Ei muita asioita. 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous todettiin päättyneeksi.   Tiia Sillgren 
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10. PÄÄTÖKSIÄ JA LAUSUNTOJA 

 
1. Kaupunkikehittämislautakunta § 39 18.04.2017 

 
Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle maanteiden hallinnollisesta asemasta 
ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 

 
Imatra: maantie 14859 
 
Vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkasen lausunto 10.4.2017: 
 
"Imatran kaupungin alueella on kaksi ELY-keskuksen tarkastelussa esiin noussutta 
maantie osuutta (karttaliite 1), joita ELY-keskus esittää muutettavaksi kaduiksi. Toinen 
näistä maanteistä on Puntalantie Huhtasessa Ruokolahden rajalla. Imatran kaupungin 
näkökulmasta tämä tieyhteys ei palvele vain paikallista liikennettä, joten sen hallinnolli-
sen luokan muuttamiselle ei nähdä perusteita.  
Toinen kohde sijaitsee Korvenkannassa, Joutsenonkatu ja Asemäentie Karhu-
mäenkadun risteykseen asti. Tieosuus palvelee kahden kunnan välistä seutuliiken-
nettä valtakunnallisesti merkittävällä Ukonniemi-Rauha matkailualueella. Asemäentie 
muodostaa myös yhteyden Imatran rautatieasemalle. Tämän kohteen alueella on ollut 
asemakaavan muutos vireillä vuodesta 2010. Asemakaavaluonnokset 1013 ja 1014 
ovat nähtävillä Imatran kaupungin internetsivuilla, josta ne löytyvät hakemalla 
kaavanumerolla. Ensimmäisissä kaavaluonnoksissa tieosuus on merkitty maantieksi, 
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mutta kaavatyön edetessä on  ELY-keskuksen esityksestä tämä maantieosuus merkitty 
katualueeksi.  
 
Kaavatyö etenee Luumäki-Imatra kaksoisraiteen ratasuunnittelun kanssa. Kyseinen 
maantieosuus on esitetty VT 6 rinnakkaistieksi ja tästä lähtökohdasta täytyy 
asemakaavaluonnoksessa katualueeksi muutettu maantie merkintä ottaa 
uudelleen tarkasteluun kun asemakaavaprosessi seuraavan kerran etenee. Moot-
toriliikennetien edellytys on, että sillä on yhtenäinen rinnakkaistieyhteys, jonne voidaan 
osoittaa hidas ajoneuvoliikenne. Rinnakkaistie on kiinteä osa moottoriliikennetietä 
muodostaen kokonaisuuden sen kanssa. Imatran kaupungin lähtökohtana on, että 
kuntien väliset tieyhteydet tulee säilyttää valtiolla etenkin silloin, kun niillä on selvästi 
laajempi merkitys muunkin kuin paikallisen liikenteen välittäjänä. Edellä mainittuun 
perustuen Imatran kaupunki ei näe edellytyksiä tämän tieosuuden muuttamiselle 
kaduksi." 

 
Karttaliite http://imatra.oncloudos.com/kokous/20172334-11-1.PDF 
 
 
Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus: 

 
Kaupunkikehittämislautakunta päättää antaa asiasta Kaakkois- 
Suomen ELY-keskukselle edellä olevan lausunnon. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 Kaavaehdotus 2018 
 

Joutsenonkatu on rajattu kaavan 1014 ulkopuolelle. Asia ratkaistaan yleiskaava-
tarkistuksen yhteydessä. 

  

http://imatra.oncloudos.com/kokous/20172334-11-1.PDF
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Tekninen lautakunta § 40 01.03.2011 
Kaupunginhallitus § 63 14.03.2011 

 
Lausunto Liikennevirastolle Luumäki-Imatra kaksoisraide 
yleissuunnitelmasta  
 
TELA § 40 Valmistelijat: Ulla Karjalainen ja Kirsi Niinimäki 1.3.2011: 
 
Liikennevirasto pyytää ratalain 22 § mukaisesti Imatran kaupungin lausuntoa 
nähtävillä olleesta yleissuunnitelmasta. 
 
Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman 
Luumäki-Imatran-välin kaksoisraiteesta. Yleissuunnitelman lähtökohtina ovat ol-
leet vuosina 2007-2008 laadittu kaksoisraiteen Luumäki-Imatrankoski alustava 
yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi sekä yhteysviranomaisena 
toimineen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen yva-selostuksesta antama 
lausunto. 
 
Rataosuus Luumäki-Imatra on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia ratoja ja sen 
välityskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun käytetty. Rataliikenteen 
kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii henkilöliikenteessä matka-
aikojen lyhentämistä ja tavaraliikenteessä akselipainojen nostamista. Nämä 
edellyttävät rataosuudella Luumäki-Imatra merkittäviä välityskykyä parantavia 
toimenpiteitä radan sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi liikennemäärien kas-
vaessa. Kapasiteetin lisäksi on tarkoitus nostaa myös nopeudet 140 km/h tasoon 
180 -200 km/h. Muutostyöt mahdollistaisivat myös 25 kN:n akselipainojen lisä-
yksen. 
 
Kaksoisraide alkaa Luumäeltä ja päättyy Imatran tavararatapihan länsipään tulo-
vaihteelle. Kaksoisraiteen lisäksi rakennetaan ohitusraidepari ja raiteenvaihto-
paikkoja sekä parannetaan nykyisen raiteen rakennetta ja korjataan tai uusitaan 
rumpuja ja siltoja. 
 
Rataosuudella on 47 siltaa, joista osa puretaan, osa korvataan kokonaan uudella 
sillalla ja osaan rakennetaan rinnalle toinen silta. Imatran alueella siltarakenta-
mista on kuuden alikulkusillan kohdalla. Poventsan silta Korvenkannassa sekä 
Korvenkannantien ja Karhumäenkadun ylittävät sillat säilyvät ennallaan ja vie-
reen rakennetaan uudet sillat. Tainionkoskentien ja Vuoksenniskantien ylittävät 
sillat korvataan uusilla. Myös Sienimäen kevyenliikenteen silta puretaan ja ra-
kennetaan uusi.  Mansikkakosken ratasillan viereen rakennetaan uusi kahden rai-
teen betonisilta nykyisen sillan jäädessä palvelemaan katuliikennettä. Lisäksi 
Imatran aseman kohdalle rakennetaan alikäytävä. 
 
Tie- ja katujärjestelytarpeet ovat melko vähäiset. Rata aidataan taajamissa ja 
kohdissa, joissa on havaittu luvatonta radan ylitystä. Kaksoisraiteen rakentami-
nen edellyttää kaavamuutoksia ja maanlunastuksia. Purettavia rakennuksia lu-
nastettavalla alueella on seitsemän, kaikki Imatralla radan ja Joutsenonkadun 
välisellä alueella. Alustavat lunastusalueet on esitetty suunnitelmakartalla, joissa 
on esitetty myös työnajaksi haltuun otettavat läjitysaluevaraukset. 
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Rakentamistoimenpiteiden kustannusvaikutuksiksi on arvioitu 269,4 miljoonaa 
euroa ( kustannustaso 6/2010) toteutettaessa hanke kokonaisuutena. Imatran 
kaupungin maksettavaksi ehdotetaan 1 miljoonaa euroa liittyen lähinnä me-
lusuojausten rakentamiseen.  
 
Ratahankkeen yleissuunnitteluvaiheessa selvitettiin kaksoisraide-hankkeen 
ohella 0+ - vaihtoehto, jossa rataosuudella toteutettaisiin nopeuden ja akselipai-
non nosto, mutta ei kapasiteetin lisäystoimenpiteitä. 0+ -vaihtoehdon kustannuk-
set olisivat 41,9 miljoonaa euroa ilman meluntorjunnan kustannuksia. 
 
Investointivaihtoehdoille laskettiin hyöty-kustannussuhteet. Vaihtoehto 0+ hyö-
ty-kustannussuhteeksi saatiin käytetyillä laskenta-arvoilla 3,85 ja kaksoisraide-
vaihtoehdon hyöty-kustannussuhteeksi 0,74. 
 
Kaksoisraiteen kannattavuuden arvioinnissa on syytä ottaa huomioon hyötykus-
tannussuhteen lisäksi muut raiteesta saatavat hyödyt, joista mainittakoon uudet 
tavaraliikenteen Venäjän suunnan reittimahdollisuudet ja henkilöliikenteen pal-
velutason parantaminen. 
 
 Hankkeesta on annettu aikaisemmin seuraavat lausunnot: 
 
KH, 19.1.2009, § 30. Lausunnon antaminen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuk-
selle Luumäki- Imatrankoski –kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksesta. Lausunto käsittää ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnan, 
sosiaali- ja terveyslautakunnan, teknisen toimen ja kaupunginarkkitehdin 
lausunnot. 
 
KH, 31.3.2008, § 86. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Luumäki-
Imatrankoski -kaksoisraide, Luumäki, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra. Lausun-
to käsittää sosiaali- ja terveystoimen, kaavoitusyksikön ja ympäristö- ja raken-
nusvalvontalautakunnan lausunnot. 
 
Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 14.1-14.2.2011. Muistutuksia on tehty 11.2.2011 
mennessä kolme kappaletta. 
 
Joutsenonkadun varren kiinteistöjen omistajat toteavat 28.1.2011 päivätyssä 
muistutuksessa, että yleissuunnitelmassa on esitetty lunastettavaksi vain ulko-
rakennukset. Asukkaat ilmaisevat olevansa järkyttyneitä melusuojauksen puut-
tumisesta. Asukkaiden mielestä asuinalue ei ole kaksoisraiteen rakentamisen 
jälkeen kelvollista asumiseen ja lunastusalueet tulee määritellä koskemaan ko-
ko aluetta. 
 
 Asemäentien varren kiinteistön omistajan muistutuksessa 6.2.2011 viitataan vi-
reillä olevaan asemakaavaluonnokseen, jossa on tutkittu ko. alueen soveltuvuut-
ta pientalorakentamiseen. Muistutuksessa todetaan, että alueelle tulee rakentaa 
radanrakentajan toimesta sellainen meluaita että asuintalon rakentaminen ja sii-
nä asuminen on mahdollista. 
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Kolmannessa muistutuksessa 11.2.2011 viitataan 60-70 –lukujen päätöksiin ja 
otetaan kantaa mm. radan linjaukseen, Keskusaseman sijaintiin, siltaratkaisuihin, 
melusuojauksiin sekä lunastuskysymyksiin. 
 
Lausuntona esitetään seuraavaa: 
Imatran kaupunki edellyttää, että meluvaikutukset tulee esittää yhdessä tielii-
kenteen melun kanssa ja ne tulee toteuttaa kokonaismelutasojen mukaan. Me-
lusuojausten mitoituksessa tulee huomioida liikennemäärien kasvu Venäjän 
suuntaan. 
 
Meluselvitykseen on listattu kohteet, joissa meluntorjunta ei ole kustannusteho-
kasta. Korvenkannan alueella Joutsenonkadun ja Asemäentien varren melualu-
eelle sijoittuvat kiinteistöt on yleissuunnitelmassa merkitty osittain lunastettavik-
si. Kaupunki edellyttää, että kyseiset kiinteistöt tulee lunastaa kokonaisuudes-
saan. Aittamäessä meluaita päättyy Korvenkannantien kohdalle. Kaupunki kat-
soo, että meluaitaa tulee jatkaa kaavaluonnoksessa 17.3.2010 esitetyssä laajuu-
dessa. Tuulikalliossa osa uusista asuinrakennuksista sijoittuu melualueelle. Kau-
punki edellyttää, että melunsuojaus tulee toteuttaa myös tälle alueelle. Sieni-
mäessä melusuojauksen tarve tulee määrittää jatkosuunnittelun yhteydessä 
huomioiden Venäjän liikenne-ennusteet. Sienimäen alue vaatii myös asemakaa-
van tarkistamista. Tuulikalliossa, Asemäentien kohdalla, kaupunki esittää tutkit-
tavaksi suunnitellun meluvallin jatkamista ja korottamista. 
 
Johtosiirtojen osalta todettakoon, että kaupungin johtoverkosto on merkitty 
yleissuunnitelmaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä johtojen sijainti ja muutostar-
peet (mm. suojaus- ja siirtotarpeet) tulee selvittää tarkemmin Imatran Veden ja 
kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Johtoverkoston muutostarpeita on mm. 
Poventsan alikulun, Mansikkakoskensillan ja Keskusliikenneaseman ympäristös-
sä.  
 
Huoltoteiden osalta kaupungilla tulee olla käyttöoikeus huoltoteiden käyttöön 
esim. johtoverkoston kunnossapitoon liittyen.  
 
Siltojen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kau-
punkikuvaan vaikuttavat asiat, kuten materiaalit ja värit tulee hyväksyttää erik-
seen Imatran kaupungilla. 
 
Poventsan nykyiseen alikulkusiltaan ei ole yleissuunnitelmassa esitetty muutok-
sia. Kaksoisraiteelle on suunniteltu uusi silta. Joutsenonkatu-Mannerintie on tu-
levaisuudessa Tiuru-Rauha -alueen, Imatran kylpylän ja Korvenkannan liikekes-
kittymän välinen tärkeä liikenneyhteys. Sillan alikulku on nykyisellään kapea ja 
tulevia liikennemääriä ajatellen riittämätön. Poventsan nykyisen alikulkusillan 
suunnitelmissa tulee huomioida katurakenteeseen tehtävät muutokset. Silta-
suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. 
 
Mansikkakosken ristikkosilta tullaan suojelemaan asemakaavalla. Laattasillan ja 
pilareiden purkaminen on todettu liikenteelliseltä kannalta tarpeelliseksi toi-
menpiteeksi, koska mm. sillan korkeus on esteenä bussiliikenteelle. Laattasillan 
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ja pilareiden purkamisen yhteydessä tulee ympäristörakentamiseen kiinnittää 
erityistä huomiota. 
 
Istutusten osalta Keskusaseman ympäristösuunnitelma tulee tarkentaa yksityis-
kohtaisemmaksi ratasuunnitteluvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Suunnitelmassa esitetyn muurin päälle tulee sijoittaa kaide turvallisuussyistä. 
 
Kolmioraiteen osalta kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että sen jatko-suunnittelun 
ja rakentamisen edellytykset turvataan tässä hankkeessa. 
 
Yleissuunnitelmaraporttiin on kirjattu, että Imatran kaupungin osuus kustannuk-
sista on noin 1,0 miljoonaa euroa liittyen lähinnä melusuojausten rakentamiseen. 
Kaupunki edellyttää, että kustannusten määräytymisestä neuvotellaan erikseen 
ja lähtökohtana kustannusjaolle on, että ne kuuluvat kustannusten aiheuttajalle. 
 
Imatran seudun ympäristölautakunta 15.2.2011, § 9. Lausunto kaksoisraiteen 
Luumäki-Imatra yleissuunnitelmasta liitteenä. 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon. Asia saatetaan kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Merkittiin, että jäsen Raili Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen (HallintoL 28 § 
1-kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
KH § 63 Valmistelija: Marita Toikka-Kemppinen 
 
Teknisen toimen toimialajohtaja Kirsi Niinimäen lausunto 
10.3.2011: 
 
 "Imatran kaupunki edellyttää, että meluvaikutukset tulee esittää yhdessä tielii-
kenteen melun kanssa ja ne tulee toteuttaa kokonaismelutasojen mukaan. Me-
lusuojausten mitoituksessa tulee huomioida liikennemäärien kasvu Venäjän 
suuntaan. 
 
Meluselvitykseen on listattu kohteet, joissa meluntorjunta ei ole kustannusteho-
kasta. Korvenkannan alueella Joutsenonkadun ja Asemäentien varren melualu-
eelle sijoittuvat kiinteistöt on yleissuunnitelmassa merkitty osittain lunastettavik-
si. Kaupunki edellyttää, että kyseiset kiinteistöt tulee lunastaa kokonaisuudes-
saan. Aittamäessä meluaita päättyy Korvenkannantien kohdalle. Kaupunki kat-
soo, että meluaitaa tulee jatkaa kaavaluonnoksessa 17.3.2010 esitetyssä laajuu-
dessa. Tuulikalliossa osa uusista asuinrakennuksista sijoittuu melualueelle. Kau-
punki edellyttää, että melunsuojaus tulee toteuttaa myös tälle alueelle. Sieni-
mäessä melusuojauksen tarve tulee määrittää jatkosuunnittelun yhteydessä 
huomioiden Venäjän liikenne-ennusteet. Sienimäen alue vaatii myös asemakaa-
van tarkistamista. 
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Tuulikalliossa, Asemäentien kohdalla, kaupunki esittää tutkittavaksi suunnitellun 
meluvallin jatkamista ja korottamista. Lisäksi suunnitelmassa on jätetty melun-
torjuntatoimia pois alueilta (esim. Korvenkanta, Sienimäki ja Mansikkala), joissa 
se on todennäköisesti tarpeen. Suunnitelmasta ei myöskään käy ilmi Venäjän 
radan (kolmioraide) aiheuttamat meluntorjuntatoimet. Tämä tulee ottaa huomi-
oon jo suunnittelun tässä vaiheessa. 
 
Johtosiirtojen osalta todettakoon, että kaupungin johtoverkosto on merkitty 
yleissuunnitelmaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä johtojen sijainti ja muutostar-
peet (mm. suojaus- ja siirtotarpeet) tulee selvittää tarkemmin Imatran Veden ja 
kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Johtoverkoston muutostarpeita on mm. 
Poventsan alikulun, Mansikkakoskensillan ja Keskusliikenneaseman ympäristös-
sä.  
  
Huoltoteiden osalta kaupungilla tulee olla käyttöoikeus huoltoteiden käyttöön 
esim. johtoverkoston kunnossapitoon liittyen.  
 
Siltojen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kau-
punkikuvaan vaikuttavat asiat, kuten materiaalit ja värit tulee hyväksyttää erik-
seen Imatran kaupungilla. 
 
Poventsan nykyiseen alikulkusiltaan ei ole yleissuunnitelmassa esitetty muutok-
sia. Kaksoisraiteelle on suunniteltu uusi silta. Joutsenonkatu-Mannerintie on tu-
levaisuudessa Tiuru-Rauha -alueen, Imatran kylpylän ja Korvenkannan liikekes-
kittymän välinen tärkeä liikenneyhteys. Sillan alikulku on nykyisellään kapea ja 
tulevia liikennemääriä ajatellen riittämätön. Poventsan nykyisen alikulkusillan 
suunnitelmissa tulee huomioida katurakenteeseen tehtävät muutokset. Silta-
suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. 
 
Mansikkakosken ristikkosilta tullaan suojelemaan asemakaavalla. Laattasillan ja 
pilareiden purkaminen on todettu liikenteelliseltä kannalta tarpeelliseksi toi-
menpiteeksi, koska mm. sillan korkeus on esteenä bussiliikenteelle. Laattasillan 
ja pilareiden purkamisen yhteydessä tulee ympäristörakentamiseen kiinnittää 
erityistä huomiota. 
 
Istutusten osalta Keskusaseman ympäristösuunnitelma tulee tarkentaa yksityis-
kohtaisemmaksi ratasuunnitteluvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. 
Suunnitelmassa esitetyn muurin päälle tulee sijoittaa kaide turvallisuussyistä. 
 
CO2-päästöjen vähentämiseksi liikenteen siirtymistä autoliikenteestä raiteille tu-
lee edistää. Kaksoisraiteen toteuttaminen edistää tätä päämäärää hyvin. Kaksois-
raiteen toteuttaminen antaa mahdollisuuden kehittää myös maakunnan taaja-
majunaliikennettä. Tätä varten on tehty Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys. Kak-
soisraiteen ratasuunnitelma ei saa luoda esteitä taajamajunaselvityksessä esitet-
tyjen toimenpiteiden toteuttamiselle tulevaisuudessa. 
 
Kolmioraiteen osalta kaupunki pitää puolestaan erittäin tärkeänä, että sen jatko-
suunnittelun ja rakentamisen edellytykset turvataan tässä hankkeessa. 
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Yleissuunnitelmaraporttiin on kirjattu, että Imatran kaupungin osuus kustannuk-
sista on noin 1,0 miljoonaa euroa liittyen lähinnä melusuojausten rakentamiseen. 
Kaupunki edellyttää, että kustannusten määräytymisestä neuvotellaan erikseen 
ja lähtökohtana kustannusjaolle on, että ne kuuluvat kustannusten aiheuttajalle." 
 
Liitteet: Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjanote 15.2.2011 § 9 
 
Asiakirjamateriaali: Kaksoisraide Luumäki-Imatra yleissuunnitelman tiivistelmä-
raportti sekä Luumäki-Imatra kaksoisraiteesta annetut muistutukset ovat koko-
uksessa nähtävillä asiakirjoissa. Muistutukset liitetään kaupunginhallituksen lau-
sunnon liitteeksi. 
 
Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Liikennevirastolle 
Luumäki-Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelmasta edellä esitetyn teknisen 
toimen toimialajohtaja Kirsi Niinimäen antaman lausunnon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA LUUMÄKI - IMATRANKOSKI -
KAKSOISRAIDE, Luumäki, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra 
 
KH § 86 Valmistelu: Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka 29.2.2008 / Erkki 
Pekkarinen: 
 
Ratahallintokeskus (RHK) on käynnistänyt Luumäki – Imatrankoski kaksoisraiteen ympä-
ristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja alustavan yleissuunnittelun. Työssä tehdään alusta-
va yleissuunnittelu kaksoisraiteen rakentamisesta Luumäen ja Imatran tavararatapihan 
välille sekä nykyisten Saimaan kanavan ja Mansikkakosken ratasiltojen korvaamisesta 
uusilla kaksiraiteisilla silloilla. Lisäksi selvitetään tasoristeysten poistaminen Luumäki - 
Imatra rataosalta, henkilöliikenteen suurimman nopeuden nostaminen 200 km:iin/h, 25 
tonnin akselipainon käyttöön ottaminen tavaraliikenteessä sekä kaksoisraiteen nykyisiin 
ratapihoihin aiheuttamat vähäiset muutokset. 
 
Luumäki - Imatra rataosan kaksoisraiteen lisäksi ympäristöarvioinnissa huomioidaan ai-
kaisemmin suunnitellun Luumäki-Vainikkala lisäraiteen liittyminen Luumäki - Imatra ra-
taosaan Luumäellä, Imatran henkilöaseman suunnasta Imatrankosken suuntaan johtava 
ns. kolmioraide sekä kaksoisraiteen rakentaminen Imatrankosken radalle kolmioraiteen 
ja valtakunnanrajan välille. 
 
Alustava yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat kokonaisuudes-
saan vuoden 2008 loppupuolella. RHK järjestää yleisötilaisuuksia, joissa alueen asuk-
kailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmista. Yleisötilaisuuksista infor-
moidaan myöhemmin paikallisissa lehdissä. RHK on tehnyt sopimuksen alustavasta 
yleissuunnittelusta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Sito Oy:n kanssa. Hanke jatkuu 
tämän vaiheen jälkeen tarkemmalla suunnittelulla. Luumäki - Imatra rataosan kaksois-
raiteen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2012. 
 
Ratahallintokeskus on toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Luumäki - 
Imatrankoski kaksoisraiteen rakentamista koskevan YVA lain mukaisen ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelman. 
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Hankkeen tavoitteena on rataosan välityskyvyn lisääminen. Hankkeessa tehtävät toi-
menpiteet mahdollistavat henkilöliikenteen nopeuden nostamisen 160-200 kilometriin 
tunnissa ja tavarajunien akselipainon 25 tonniin. 
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma 
tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa 
on esitetty tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, maankäyttötarpeesta sekä toteutta-
misvaihtoehdoista. Arviointiohjelmassa on myös tiedot hankkeen toteuttamisen edellyt-
tämistä suunnitelmista ja luvista sekä arvio hankkeen suunnitteluaikataulusta. 
 
 YVA menettelyssä vertaillaan ratahankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia 
mm. maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnonolosuhteisiin ja luonnonvarojen käyttöön. 
YVA menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumis-
mahdollisuuksia. 
 
Tarkasteltavat vaihtoehdot 
 
 YV A-menettelyssä tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot 
ovat seuraavat: 
 - VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen, nykyisen radan ylläpito. 
 - VE 0+: Nopeuden ja akselipainon nostaminen nykyiseen rataan 
kohdistuvin toimenpitein. 
 - VE 1: Kaksoisraiteen rakentaminen koko rataosalle sekä nopeuden ja akselipainon 
nostamisen edellyttämät toimenpiteet. 
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on ollut mm. Imatran kau-
pungin ilmoitustaululla 8.2. - 25.2.2008 ja arviointiohjelmaan voi tutustua kaupungintalol-
la ja pääkirjastossa arviointi menettelyn ajan. 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus pyytää mm. Imatran kaupungin lausuntoa ympäris-
tövaikutusten arviointiohjelmasta 28.3.2008 mennessä. 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lau-
suntonsa huhtikuussa 2008. Ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville samoihin 
edellä mainittuihin paikkoihin kuin arviointiohjelma sekä ympäristöhallinnon internet si-
vulle. Arviointiohjelman ja ympäristökeskuksen lausunnon perusteella tehtävästä varsi-
naisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan myöhemmin eri kuulu-
tuksella asukkaita ja muita sidosryhmiä. 
 
Sosiaali- ja terveystoimen lausunto 20.2.2008 (Timo Kohvakka): 
 
Pyydettynä lausuntona Luumäki-Imatra kaksoisraiteen rakentamista koskevasta YVA-
lain mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta todetaan seuraavaa: 
 
Lausuntopyynnön liitteenä on ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelmas-
sa on monipuolisesti tarkasteltu niitä seikkoja, mitkä arviointiohjelmassa tulee selvittää. 
Vaikutuksia voi olla mm. ihmisiin, eläimiin, kasveihin, luontoon ja kulttuuriympäristöön. 
Rata kulkee myös pohjavesialueilla ja tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Ra-
kentamisen aikaiset vaikutukset ovat toisenlaisia kuin valmiin radan käytöstä aiheutuvat. 
 
Kaksoisraide lisää liikennemääriä, mutta saattaa vähentää kohtaamisonnettomuuden 
riskiä. Suunnitelman mukaan junien nopeudet ja akselipainot nousevat. Arviointiohjel-
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massa voinee arvioida kielteisten vaikutusten lisäksi mahdollisia myönteisiä vaikutuksia 
ihmisten elämään. 
 
Kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan sisältyy monipuolinen ja asialli-
nen suunnitelma myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimisesta. Arviointiohjelma 
painottuu mahdollisten kielteisten vaikutusten arviointiin, mikä on luonnollista ja tarkoi-
tuksenmukaista. 
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on monipuolinen, asiantunteva ja siitä välittyy ai-
to tavoite vaikutusten selvittämiseen etukäteen. 
 
Kaavoitusyksikön lausunto 29.2.2008 (Erkki Pekkarinen): 
 
Rataosa Imatra - Luumäki on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia rataosia ja rataosan vä-
lityskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun käytetty. Rataosan kehittäminen 
on osa itäisen Suomen raideliikenteen kehittämistä. Rautatieliikenteen kilpailukyvyn yl-
läpitäminen ja kehittäminen vaatii henkilöliikenteessä matka-aikojen lyhentämistä ja ta-
varaliikenteessä akselipainojen nostamista. Rataosan muuttaminen kaksiraiteiseksi on 
tehokkain tapa lisätä rataosan välityskykyä. 
 
Liikennemäärien odotettavissa olevaa mm. raakapuukuljetusten lisääntymisestä ja 
mahdollisista Venäjän tavaraliikennevirtojen muutoksista johtuvaa kasvua ei voida hoi-
taa muutoin kuin kaksoisraiteen rakentamisella. Tämän vuoksi tulee ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa keskittyä erityisesti vaihtoehtoon 1. Suunnittelutyön aikana on tullut il-
meiseksi, että kaksoisraide vaihtoehdossa on alavaihtoehtoja sen mukaan kummalla 
puolen nykyistä raidetta uusi raide sijaitsee. Näillä alavaihtoehdoilla on ratkaiseva mer-
kitys radan varren asukkaiden kannalta, joten niiden keskinäiseen vertailuun tulee pa-
neutua huolella ja perusteellisesti yhdessä asukkaiden kanssa. 
 
Radan meluvaikutuksia tulee tutkia yhdessä tieliikenteen melun kanssa, koska koko-
naismelu ja sen mahdollinen kasvu on vaikutuksiltaan merkittävin. Mahdollisilta melu-
haitoilta suojaamiseen tulee tutkia erilaisia suojauskeinoja. Erityisesti tulee meluvaiku-
tuksia tutkia Korvenkannassa, Mansikkalassa, Sotkulammella ja Rajapatsaalla. Myös tä-
rinän suhteen ovat kriittisiä alueita lähellä rataa olevat ja melullekin altistuvat asuinalu-
eet. 
 
Erityinen huomio vaikutustarkasteluissa tulee kiinnittää Mansikkakosken uuteen ratasil-
taan, koska siinä on melulle esteetön kulku joka suuntaan. Myös sillan sopivuutta kau-
punkikuvaan tulee tarkastella eri vaihtoehtojen perusteella. 
 
Imatralla ei ole nykyisten lisäksi uusia poikittaisyhteystarpeita radan kanssa, kunhan vain 
jo aikaisemmin sovitut järjestelyt toteutetaan tasoristeyksiä poistettaessa Imatrankos-
ken radalla Linnankosken ja Kuparin alueella. 
 
Mahdolliset vaikutukset tuleviin terminaalitarpeisiin kaavoitusta varteen tulee selvittää 
Pelkolassa ja tavara-asemalla. 
 
Ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnan lausunto 11.3.2008 arviointiohjelmasta on 
jaettu esityslistan liitteenä. 
 
Hj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 
Luumäki - Imatrankoski -kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta edellä 
olevat lausunnot. 
Päätös: Hyväksyttiin.  



29 / 61 
 

Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 21.4.2016 
Lausunnot päivätystä luonnoksesta 13.4.2016 
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1. Kokouksen tarkoitus ja suunnittelutilanne 

 
Kokouksen tavoitteena on tehdä yhteinen linjaveto mihin suuntaan kaavoitusta radan 
varren alueella viedään. Suurin ongelma alueella on raideliikenteestä aiheutuvat melu-
haita, mikä rajoittaa maankäyttöä rataan rajoittuvissa kortteleissa. 
 
Luumäki-Imatra-kaksoisraidehanke on käynnistynyt 2008 YVAlla ja alustavalla yleis-
suunnitelmalla. Yhdessä yleissuunnitelman kanssa samanaikaisesti on käynnistetty 
asemakaavoitus 2010. Hankearviointi radan kannattavuudesta on tehty 2015. Rata-
suunnittelu käynnistyi keväällä 2016 ja samaan aikaan kaavaluonnoksia on esitelty uu-
delleen.  
 
Ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville todennäköisesti kesällä 2017. Kaupungilta pyy-
detään lausuntoa suunnitelmasta. Syksyllä 2017 viedään kaavat eteenpäin ja joko lop-
puvuodesta 2017 tai alkuvuodesta 2018 hyväksytään kaavat ja ratasuunnitelmat. Radan 
rakentaminen voi alkaa 2018. 
 
Ratasuunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Lappeenrannan 
rajan tuntumassa on asemakaavatonta aluetta. Asemakaavattoman alueen vaikutus 
ratasuunnitelmien hyväksymiseen on epäselvä. 
 
Meluntorjuntaa on karsittu suunnittelun edetessä. Alustavassa yleissuunnitelmassa oli 
3 metriä korkeaa meluaitaa esitetty useaan kohtaan ja lisäksi meluvalli Tuulikallion 
asuinalueen kohdille. Suunnitteluvaiheiden tarkentuessa meluntorjuntaa on vähennet-
ty. Ratasuunnitelmassa on enää 1.2 metristä meluaitaa enää muutamissa kohdissa. 
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3. Asemakaavaluonnos 1014 Juuliankatu-Karhumäenkatu 
 
Ratasuunnitelmassa meluntorjuntarakenteet on poistettu. Saarankadun tontit ja Kor-
venkannan asuinalue jäävät melualueelle. 7 asuttua tonttia jää vastaavalle melualueel-
le kuin Liikenneviraston pohjoispuolelta lunastamat kiinteistöt. Saarankadun pohjois-
puolella olevat tontit ovat voimassa olevassa asemakaavassa TY-tontteja, mutta käy-
tännössä asuintontteina. Juuliankadun kulman tontilla on ainoastaan yritystoimintaa. 
 
Osa Joutsenonkadusta rajataan kaavasta pois, koska tie halutaan säilyttää maantienä 
VT6:n rinnakkaistie tarpeen takia. 
 
Maankäytölle esitettiin neljä vaihtoehtoa. Raiteen aiheuttaman melun vuoksi alue ei 
sovellu asumiseen. Ohjearvot ylittyvät huomattavasti. Alueen melutaso on paikoitellen 
yli 60 dB:ä. 
 
VE1 

• Saarankadun rajataan ulos asemakaavaluonnoksesta  voimaan jää nykyinen 
kaava eli tontit ovat TY-2 merkinnällä, joka sallii yritykselle välttämättömän hen-
kilökunnan asumisen alueella. 

• Ei poista meluongelmaa 
 

VE2 
• Tontit merkitään suojaviheralueeksi, jolla rakennusten korjaaminen ja talousra-

kennusten rakentaminen on sallittu 
• Suojaviheralueilla lunastusvelvollisuus, riittääkö rakennusten korjaamisen ja ta-

lousrakennusten rakentamisen salliminen lunastusvelvollisuuden poistamiseen. 
Asia selvitetään lakimiehiltä. 

• Ei poista meluhaittaa 
 

VE3 
• Tontit muutetaan teollisuustonteiksi ilman asumismahdollisuutta 
• Merkinnän vaikutus nykyisiin asukkaisiin ja miten korjaukset/remontit onnistuvat 

sen jälkeen? 
• Rakennuslupa on mahdollista myöntää, jos terveys ja turvallisuus eivät vaaran-

nu entisestään. Ei voida kuitenkaan myöntää lupaa asuinrakennuksen laajenta-
miselle tai uudisrakentamiselle vaan vaatii poikkeuslupamenettelyn. 

 
       VE4 

• Kaupungin omistamat maat muutetaan suojaviheralueeksi, alueella rakenne-
taan meluvalli suojaamaan Saarankadun eteläpuolista asuinaluetta 

• Yksityiset tontit ja niiden välissä olevat kaupungin tontit merkitään TY-
tonteiksi. 

• Vaihtoehto ei tuo lisäarvoa. 
 

Vaihtoehtoista keskustelun jälkeen valittiin VE3 lähtökohdaksi. Kaupungin omista-
mat kiinteistöt merkitään teollisuustonteiksi ilman asumismahdollisuutta. Yksityisten 
omistamat kiinteistöt merkitään TY-tonteiksi, joilla sallitaan yritystoimintaan liittyvä 
asuminen. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa korjata, mutta niitä ei voi laajen-
taa. Uudet teollisuusrakennukset tulee sijoittaa niin, että ne toimivat myös melues-
teinä Saarankadun asuinalueelle.  
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5. Meluntorjuntarakenteet 
 
Liikennevirasto esittää kustannusjakoa meluesteiden rakentamiseen. Esimerkiksi Sie-
nimäen kohdalle tulevasta 1,2 metrin meluaidan kustannukset jakautuisivat 80/20 eli 
kaupungin maksettavaksi jäisi 20% (n.180 000€) . Aidan kokonaiskustannus on n. 
900 000 €. Kaupungin kanta on, että Liikennevirasto maksaa melutorjunnan kustan-
nukset. 
 
Sienimäen meluvallin rakentamista tutkitaan vielä vaihtoehtona. Olli pyytää Liikennevi-
rastolta pohjatutkimusselvitykset, jos sellaisia on tehty. Maaperä saattaa olla vetistä, 
jolloin on riskinä radan painuminen. Meluvalli suojaisi myös VT6 liikennemelulta ja kau-
punki tarvitsee läjitysalueita.  

 
 
Muistiin kirjasi  
 
Tiia Sillgren 
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Ratasuunnitelma nähtävillä 23.10.-21.11.2017, Muistutukset 
 
Muistutus 1, 30.10.2017, kohdistuu kaava-alueeseen 1080 
Muistutus 2, 6.11.2017, kohdistuu välillisesti kaikkiin ratakaavoihin 
Muistutus 3, kirjattu 21.11.2017, kohdistuu kaavaan 1014 

 
Lausunto Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelmasta 
 

Kaupunkikehittämislautakunta § 100 12.12.2017 
Kaupunginhallitus § 353 18.12.2017  

 
Liitteet:  

Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma suunnitelmaselostus 30.6.2017 
Ratasuunnitelman lausuntopyynnön ja lausunnon pääkohdat 

 
1006/10/03/01/2016 
KAUPKLTK § 100 Valmistelija: kaavoitusinsinööri Tiia Sillgren 
  
 Lausuntoa ovat valmistelleet: 
 kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs 
 vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen 
 kaupungingeodeetti Sini Pekkala 
 asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen 
 rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalainen 
 vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen 
 ympäristötarkastaja Arto Ahonen 
 kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen 
   
Liikennevirasto pyytää ratalain (110/2007) 22 § mukaisesti Imatran kaupungin lausuntoa 
Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelmasta. 

Rataosuuden kehittäminen on osa itäisen Suomen raideliikenteen kehittämistä. Tavoittee-
na on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, liikenneturvallisuuden 
parantaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Hankkeen tavoitteena on kapasiteetin 
lisäyksen ohella nostaa rataosuuden henkilöliikenteen suurin nopeus nopeudesta 140 
km/h nopeuteen 160–200 km/h ja mahdollistaa tavaraliikenteessä 250 kN:n akselipaino. 
Tavoitteena on mahdollistaa kuljetusten kasvu sekä kehittää kuljetusten toimintaedellytyk-
siä ja palvelutasoa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa luotettavat matkat ja kuljetukset sekä 
hallittu häiriötilanteiden hallinta.  

Rataosa Luumäki–Imatra tavara on Suomen rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia rata-
osuuksia ja sen välityskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun käytetty. Rata-
osuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkostoon. 

Kaksoisraide alkaa Joutsenon liikennepaikan länsipuolelta (km 305+050) ja loppuu Imat-
ran tavararatapihan länsipäähän kilometrille 325+320. Mansikkakosken ratasillan (kmv 
324+024 – 324+420) ratasuunnitelma on valmistunut keväällä 2016, joten se ei kuulu tä-
hän ratasuunnitelmaan. Imatralla uusi raide sijoittuu nykyisen raiteen pohjoispuolelle. 
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Kaksoisraideosuuden suunnittelualueella on 14 uutta ja kaksi kokonaan purettavaa silta-
paikkaa. Purettavat sillat ovat Jänhiälän alikulkusilta ja Pellisenrannan alikulkusilta. Uusis-
ta siltapaikoista kaikki ovat ratasiltoja lukuun ottamatta Sienimäen kevyen liikenteen ylikul-
kusiltaa. Imatran alueella siltarakentamista on viiden alikulkusillan kohdalla. Poventsan 
alikulkusillan, Korvenkannantien alikulkusillan ja Asemäentien pohjoisen alikulkusillan vie-
reen rakennetaan uudet sillat. Tainionkoskentien ja Vuoksenniskantien alikulkusillat korva-
taan uusilla silloilla. Sienimäen kevyen liikenteen silta puretaan ja korvataan uudella ylikul-
kusillalla.  

Ratasuunnitelmatoimenpiteet mahdollistavat sujuvamman liikenteen ja liikennöintinopeuk-
sien kasvun. Nopeuden kasvun, raidegeometrianmuutosten (kaksoisraide) sekä junalii-
kennemäärien maltillisen kasvun raideliikenneperäisen ympäristömelun tasot kasvavat las-
kennallisesti arvioituna hieman (noin 1–3 dB) ennustetilanteessa (v. 2035) verrattuna ny-
kytilanteeseen. 

Koska laskennallisen arvioinnin perusteella ympäristömelun ohjearvot (VnP 993/1992) ylit-
täville melutasoille sijoittuu nykytilanteessa paljon asuinrakennuksia, on raideliikenteen 
meluntorjunnan tavoitteina ja suunnitteluperusteina ollut se, että kokonaismelualtistuminen 
ja yöajan korkeille melutasoille (LAeq22-07 >60 dB) altistuvien asukkaiden lukumäärä vä-
henee. 

Meluntorjuntaa hankkeessa on suunniteltu toteutettavan melukaiteilla (korkeus = kv+1,2 
m) ja meluaidoilla (korkeus = kv+3,0 m). Hankealueelle on suunniteltu toteutettavan yh-
teensä 32 meluestettä, joiden yhteyspituus on noin 10,2 km. Imatran kaupungin alueelle 
sijoittuu kolme uutta meluestettä. Niiden yhteispituus on noin 840 metriä. 

Meluesteiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 27,04 miljoonaa euroa (MAKU-
indeksi 130, 2010=100), josta noin 1,45 miljoonaa euroa kohdistuu Imatralle suunniteltui-
hin esteisiin. Meluntorjunnan kustannukset on esitetty jaettavan Liikenneviraston ja kau-
punkien kanssa siten, että Liikennevirasto kustantaa kokonaisuudessaan melualtistumisen 
kasvun, kun ennustetilannetta verrataan nykyiseen tilanteeseen. Liikennevirasto (75 % 
osuus) ja kaupunki (25 % osuus) kustantaisivat nykytilanteen alittavan melualtistumisen. 
Imatran kaupungille on esitetty 181 000 euron osuutta Sienimäen melukaiteen kustannuk-
sista. 

Ennustetilanteessa vuonna 2035 melualtistuminen erityisesti radan varressa hieman li-
sääntyy. Laskennallisesti arvioituna Imatralla melualtistuminen kasvaa päiväaikana noin 
60 asukkaalla ja yöaikana noin 520 asukkaalla, joista pääosa sijoittuu Sienimäen alueen 
kerrostaloihin. 

Meluntorjunnan vaikutuksesta kokonaismelualtistuminen Imatralla vähenee päiväaikana 
noin 100 asukkaalla, mutta kasvaa yöaikana noin 330 asukkaalla. Kuitenkin yöajan yli 55 
dB altistuminen vähenee noin 50 asukkaalla verrattuna nykytilanteeseen. 

Luumäki–Imatran tavara -ratahankkeen kokonaiskustannusarvio on 166,3 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 130, 2010=100). Tästä Joutseno-Imatran välin kustannukset ovat 107,7 
miljoonaa euroa. Hankkeen arvioituihin kustannuksiin eivät sisälly Saimaan kanavan ra-
tasillan, Pontuksen alikulkusillan, Mansikkakosken ratasillan eikä Imatrankosken ylikulku-
sillan kustannuksia. Näistä on laadittu erilliset ratasuunnitelmat. Kustannukset eivät myös-
kään sisällä maanhankinta- ja lunastuskustannuksia. 
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Ratasuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 23.10.–21.11.2017,  
jonka aikana jätettiin kolme muistutusta. 

Muistutus 1: 

”Muistutus koskien ratasuunnitelmaan Luumäki–Imatra 

Me Jauhosienenkujan kiinteistön omistajat olemme tyytymättömiä ratasuunnitelmassa ole-
vaan melusuunnitelmaan. Suunnitelmassa ei ole esitetty meluaitoja eikä -valleja ko. asun-
toalueen kohdalla. 

Melutasot jo nykyiselläänkin ylittävät siedettävän tason ja kaksoisraide joka tulee asunto-
alueen puolelle lisää merkittävästi melua. Yleissuunnitelmassa on ko. paikalle esitetty me-
luaita. 

Vaadimme että melutorjunta suunnitelmaan tarkennetaan siten että Jauhosienenkujan 
kohdalle tehdään melusuojaus, 

Jauhosienenkujan asukkaiden puolesta 30.10.2017 

Hannu Ojala ja Pertti Mustonen” 

Muistutus 2: 

”Muistutus koskien Liikenneviraston 22.10.2017 julkaisemaa Luumäki–Imatra tavara 
-ratasuunnitelmaa. 

Muistutuksessa käsitellään suunnitellun radan melun- ja tärinäntorjuntaa Imatran alueella 
sekä esitetään muutamia vakavia huomioita suunnitelman perusteisiin ja yksityiskohtiin. 

Yleistä 

Kun uutta rautatietä tänään rakennetaan, kannattaa ensimmäiseksi huomata, että rata jää 
sille paikalleen ainakin muutamaksi vuosisadaksi. Vanhimmat Suomessa käytössä olevat 
radat rakennettiin 1860-luvulla ja ne ovat edelleen käytössä. Luumäki-Imatra osuuskin on 
jo yli 50-vuotias. Nyt rakennettava ratakokonaisuus säilyy käytössä näin ollen ainakin 
2200-luvulle ellei pidemmällekin. 

Nyt rakennettava uusi rata kannattaakin rakentaa parhaalla mahdollisella tekniikalla (BAT), 
jottei sitä myöhemmin jouduta kalliisti parantelemaan.  Esimerkiksi tärinän torjunta tode-
taan tässäkin selvityksessä ylivoimaisen vaikeaksi ja kalliiksi toteuttaa jo käytössä olevilla 
radoille. Melua on helpompi torjua jälkeenpäin, mutta melunkin torjunta on halvempaa 
(1000 euroa/metri) uuden radan rakennusvaiheessa kuin radan ollessa jo käytössä (1400 
euroa/metri). 

On yleinen käsitys ja liikennepolitiikka nykyään Suomessa, että julkista joukkoliikennettä 
suositaan monestakin syystä. Joukkoliikenteellä voidaan vähentää ilmastonmuutoksesta 
syntyviä vaurioita. Julkisen joukkoliikenteen hallittu laajentaminen edellyttää sitä, ettei 
muutos aiheuta lisää tai uutta ympäristöhaittaa.  Ei siis voida rakentaa halvalla ja ympäris-
tönormit kiertäen, koska laskun siitä maksavat silloin melusta ja tärinästä kärsivät kansa-
laiset muutaman vuosisadan ajan. Paikallislehdessä laskettiin, että melunsuojaus Imatran 
alueella maksaa 8000 euroa per asukas. Jos tuo summa jaetaan radan käyttövuosille, 
esim. 200 vuotta, niin tulokseksi saadaan 40 euroa per asukas per vuosi. Summa on sama 
kuin autonrenkaiden allevaihtohinta. 
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Geomatin tärinäselvitys 

Tärinäselvityksen osalta Imatran alueella ei ole tehty ainuttakaan todellista mittausta, vaik-
ka selvityksessä kyllä todetaan, että tärinätaso vaihtelee yllättävän paljon samankaltaisis-
sakin maastokohdissa Lappeenrannassa.  Imatra kuitenkin on jätetty mittausten ulkopuo-
lelle, vaikka Geomatin tärinäselvitys on kirjoitettu jo 10.11.2009. Mittausaikaa olisi Imatralla 
siis ollut kymmenkunta vuotta. 

Lisäksi tärinän torjuntakeinot perustuvat täysin teoreettisiin laskelmiin. Laskelmissa esitetty 
tärinänvaimennusmatto kestänee toimivana pitkäänkin. Toisena tärinänvaimennuskeinona 
on esitelty ratapölkyn alla oleva 3 mm:n vaimennuskerros. Tällaisen kerroksen mekaani-
sesta kestävyydestä ei ole esitetty tietoja. Voi hyvinkin olettaa, että eristyskerros särkyy 
terävien sepelien murtamana jo ensimmäisen junan ylittäessä rataa. 

Vaakasuuntaisen tärinän torjunta on vaikeinta ja siksi sen esto tulee tehdä kunnolla uuden 
radan rakennusaikana koetellulla BAT-tekniikalla. 

WSP:n meluselvityslaskelma 

Melun leviämisen osalta on laadittu laskelmat radan varrella syntyvästä liikenteen päivä- ja 
yö -melusta. Laskennan lähtöoletuksena on kuitenkin hyvin varovainen lisäys junien kul-
kumääriin. Koska yöaikaan tavarajunien liikenne on päiväaikaista suurempaa, on yöaikai-
nen melukin laskelman mukaan suurinta. Olisi mielenkiintoista tietää, miltä melulaskelmat 
näyttävät, jos tavaraliikenteen määrän osalta tehdään herkkyysanalyysiä. Pitää ymmärtää, 
että rata rakennetaan muutamaksi vuosisadaksi ja sama kehitys voi tapahtua, mitä tapah-
tui vuosien 1860-2017 välillä. WSP:n selvityksessä sivulla 6 on käsitelty melumallin las-
kentaepävarmuutta mm. liikennemäärien osalta ja todettu, että virhe on pieni, vain 1 dB. 
Tämä tietenkin johtuu siitä, että annetut lähtöparametrit on otettu "totuuksina tulevaisuu-
desta". Olisi kannattanut laskea myös skenaario olettaen, että tavaraliikenteen määrä kas-
vaa vaikkapa 50 %, joka hyvinkin voi olla totta 100 vuoden kuluttua. 

Melulaskelmista puuttuu myös suunnitelmassa oleva raiteenvaihtopaikka, joka sijoittuu 
Kangasharjun kohdalle Viitatiaisenkadun eteen. Selvityksen mukaan tällainen vaihde ai-
heuttaa +5 dB lisäyksen melukuormaan. Laskelma ei myöskään huomioi mitenkään venä-
läisen vaunukaluston kuntoa, koska käytetty malli on pohjoismainen melumalli. Kokemuk-
sesta tiedämme, että se meluaa huomattavasti enemmän kuin kotimainen vaunukalusto. 
Vaunujen teleissä syntyy melua juuri raiteenvaihtopaikkojen kohdilla. 

Karhumäenkadun yli menevältä sillalta kuuluu jo nyt varsinkin illalla tavarajunien aiheutta-
maa jyrinää ja melua allekirjoittaneen osoitteeseen Uunilinnunkatu 8. Useat naapuritalot 
ovat vieläkin epäedullisimmassa sijainnissa asian suhteen. Melulle altistuvat erityisesti ta-
lot Pensastaskunkadulla, Pajusirkunkujalla, Asemäentiellä, Talitiaisenkujalla, Hukankadul-
la ja Viitatiaisenkadun ympäristössä. Melulaskelma on puutteellinen myös siksi, että Tuuli-
kallion alueelta puuttuu asuttuja tai muuttovalmiita taloja ja muutamia tontteja kaupunki 
juuri nyt yrittää myydä (=Ruokokerttusenkatu). 

Meluselvityksessä ei mainita, että todellisia melumittauksia olisi tehty laskelman oikeelli-
suuden todentamiseksi. 

Edellisten kommenttien perusteella esitän seuraavia muutoksia ratasuunnitelmaan. 
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Tärinä 

1) Tärinänvaimennusmattoa, joka nyt on merkitty välille 323+400 – 323+900, jatketaan 
siten, että se kattaa välin 322+500 – 323+900 ja on erittäin tärkeä juuri Karhumäenkadun 
ylittävien siltojen ja raiteenvaihtopaikan kohdalla. Matto tulee asentaa kummallekin raiteel-
le. 

2) Tärinämittaukset laajennetaan koskemaan myös Imatran aluetta soveltuvin kohdin en-
nen lopullista suunnitelman hyväksyntää. 

3) Tärinäselvitykseen hankitaan todellista mittaustulosta esim Australian pitkiä malmijunia 
mittaamalla, koska vaunujen telipainot tulevat jatkossa nousemaan, kun Kiinasta kuljete-
taan tavaraa Imatran kautta Eurooppaan. 

4) Tärinänvaimennusmattoa asennetaan myös Mansikkakosken sillalle ja Sienimäen alu-
eelle jatkuen aina tavara-asemalle saakka. Tämä on tärkeää pelkästään tulevan kolmiora-
dan takia. Alueelle tulee useita raiteenvaihtopaikkoja. 

Melu 

5) Karhumäenkadun uudelle ja vanhalle ratasillalle ja sillan kummallekin puolelle radan 
varteen asennetaan meluaitaa riittävän pitkälle matkalle.  Melusuojausta lisätään vielä si-
ten, että läjitetään sopivaa maamassaa meluesteeksi uuden radan ja Asemäentien välisel-
le alueelle välille Tainionkoskentie–Karhumäenkatu sekä jonkin matkaa Karhumäenkadun 
toisellekin puolelle. 

Muuta 

Mustikkakujan jatkeena oleva, alas Tainionkoskentielle johtava portaikko, on suunniteltava 
kuuluvaksi Imatran asemarakennelman reunaan. Portaikko tulee siirtää rakennelman kiin-
teäksi osaksi, varustaa katolla ja sivuseinällä siten, että sitä on turvallista käyttää myös tal-
viaikaan. 

Imatralla 6.11.2017 

Kari Terho 

Me allekirjoittaneet olemme lukeneet Kari Terhon laatiman muistutuksen ja allekirjoituksel-
la siihen yhdymme.” 

Muistutuksen on allekirjoittanut 16 Tuulikallion alueen asukasta. Muistutukset allekirjoituk-
sineen on liitetty asiakirjoihin. 

Muistutus 3: 

”Hei 

En tiedä, mihin palautetta olisi pitänyt antaa, joten kirjoitan nyt sinulle. On huhuja liikkeellä, 
että Imatran kohdalla ei rakennettaisi meluaitaa riittävän hyvänä. Itse asun Tuulikallion 
kaupunginosassa, joka sijaitsee Asemäentien varressa, melko lähellä junarataa. 
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Jo nyt veturien kulkeminen aiheuttaa tärinää ja kuuluu sisälle, vaikka talossa on jo erikois-
paksut ikkunalasit. Mikäli tulee toinen raide ja liikenne lisääntyy, melu ja tärinähaitta käy 
liian suureksi, jos hyvää meluaitaa ei rakennetta. 

Tuulikalliossa on uutta asutusaluetta, sitä ei voi pilata riitelyllä meluaidan laadun tasosta ja 
sen maksajasta. 

Voimme ajatella asuvamme melko harvaan asutulla alueella. Mitä järkeä siinä on, jos sen 
pilaa tärisevät ja metelöivä raideliikenne? 

Vaadimme asianmukaista ja asumisviihtyvyyden säilyttävää meluaitaa asuinalueen koh-
dalla. 

Terveisin Anu Varjonen” 

Vastine jätettyihin muistutuksiin: 

Kaupunki katsoo, että muistutuksissa esitetyt asiat tulee huomioida radan jatkosuunnitte-
lussa. Kaupunki katsoo, että vuonna 2009 laadittua tärinäselvitystä tulee päivittää Imatran 
alueen tärinämittauksilla sekä tärinän vaimentamismenetelmien ja niiden toimivuuden lisä-
selvityksillä. 

Imatran kaupunki toteaa lausuntonaan: 

Imatran kaupunki näkee rataosuuden Luumäki–Imatra tavara myönteisenä asiana elinkei-
noelämän ja yritystoiminnan kannalta. Hanke on erittäin tärkeä koko Suomen ja Etelä-
Karjalan tavara- ja henkilöliikenteen kannalta ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. 

Rataosuudella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. Sienimäen kohdalla on voimassa kaupunginval-
tuuston 23.3.2015 hyväksymä oikeusvaikutteinen osayleiskaava ”Kolmioraide ja biolämpö-
keskus”. Ratasuunnitelma on yleiskaavojen mukainen.  

Rataosuus on lähes kokonaan asemakaavoitettu. Asemakaavoittamattomia alueita on 
kolme: kunnan rajalta Joutsenonkadun ja Juliankadun risteykseen (kmv 320+440 – kmv 
321+480), ns. Ahtiaisen talon kohta Tuulikalliossa (kmv 323+480 – kmv 323-800) ja Sieni-
mäellä radan läheisyydessä (kmv 325+360 eteenpäin). Ratasuunnitelman alueella on voi-
massa seuraavat asemakaavat numerojärjestyksessä ja suluissa on kaavan hyväksyjä ja 
hyväksymispäivämäärä: 

− 14 (sisäasiainministeriö 15.9.1955) 
− 397 (sisäasiainministeriö 27.1.1971) 
− 498 (sisäasiainministeriö 8.7.1976) 
− 605 (sisäasiainministeriö 20.3.1985) 
− 609 (sisäasiainministeriö 20.12.1984) 
− 622 (sisäasiainministeriö 12.6.1984) 
− 650 (ympäristöministeriö 13.11.1985) 
− 654 (kaupunginvaltuusto 9.12.1985) 
− 676 (ympäristöministeriö 28.11.1988) 
− 734/2 (kaupunginvaltuusto 29.6.1992) 
− 744 (lääninhallitus 28.1.1994) 
− 800 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 20.5.1997) 
− 826 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 3.11.1997) 
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− 971 (kaupunginvaltuusto 22.10.2007) 
 
Maankäytön kannalta hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska rata rakennetaan 
olemassa olevaan maastokäytävään. Ratasuunnitelmaan sisältyy kohteita, joissa toimen-
piteet eivät mahdu asemakaavaan merkitylle rautatiealueelle ja näissä kohdissa kaksois-
raiteen rakentaminen edellyttää asemakaavan muutoksia. Rataosuudella on vireillä ase-
makaava ja asemakaavan muutokset 1013, 1014, 1015 ja 1080. Asemakaavoja on laadit-
tu rinnakkain ratahankkeen yleis- ja ratasuunnitelmavaiheiden kanssa. 

Ratalain (2007/110) mukainen rautatien suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle radan 
uloimman raiteen keskilinjasta. Ratasuunnitelman mukaiset suoja- ja näkemäalueiden ra-
kentamisrajoitukset otetaan huomioon kaavamuutoksia tehdessä. 

Lähtökohtaisesti Imatran kaupungin kanta on, että melutorjunnan kustannukset kuuluvat 
kustannusten aiheuttajalle (Meluntorjuntalaki 3 §). Liikenneviraston esittämässä ratasuun-
nitelmassa melusuojauksen ulkopuolelle ovat jäämässä Saarankadun ympäristö, Tuulikal-
lion ja Asemäentien alue sekä Sienimäen pientaloalue. Kyseisillä alueilla Valtioneuvoston 
päätöksen 993/1992 mukaiset melun ohjearvot ylittyvät jo nykyisellä liikennemäärällä. 
Edelliseen perustuen näille alueille tulee osoittaa myös asianmukainen melusuojaus VN:n 
päätöksen 993/1992 perusteella. Rataan kuuluvien teknisten rakenteiden, kuten melukai-
teiden, kunnossapitokustannukset kuuluvat Liikennevirastolle.  

Kaupungin kanta perustuu em. Valtioneuvoston vuoden 1992 linjaukseen sekä siihen, että 
asianmukainen melusuojaus tulee nähdä kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen liitty-
vänä tekijänä.  

Imatran kaupungin lähtökohtainen kanta on, että Liikenneviraston tulee toteuttaa vaaditta-
vat melusuojaukset siten, että 

a) melusuojauksessa on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä ja meluntorjuntalakia; 

b) suojauksen suunnittelussa ja rakentamisessa tutkitaan erittäin huolellisesti eri vaihtoeh-
toja, joita uusien tuotekehitystuotteiden ja esimerkiksi kiertotalouden keinoin on saavutet-
tavissa. Etelä-Karjalassa on käynnissä erittäin lupaavia tutkimushankkeita, joiden myötä 
melusuojausta voitaisiin toteuttaa esitettyä edullisemmin po. rataosuuksilla sekä muualla 
Suomessa. 

Maanluovutuksen osalta Imatran kaupunkia on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden 
maanomistajien kanssa. Mikäli meluntorjunnan kustannusten jaon osalta päästään Liiken-
neviraston kanssa sopimukseen, kaupunki luovuttaa kaksoisraiteen rakentamiseen tarvit-
tavat, rautatiealueen asemakaavamerkinnällä (LR) kaavoitetut maa-alueet korvauksetta 
Liikennevirastolle. Kaupungin yksityisille vuokraamien maiden osalta kaupunki pidättää 
itsellään oikeuden periä Liikennevirastolta kaksoisraiteen maanhankinnasta mahdollisesti 
muodostuvat yllättävät kustannukset.  

Kaupunki ei suostu vastaamaan yksityistienä rakennettavan Y2 Korvenraittitien yllä- ja 
kunnossapidosta. Alueella on tällä hetkellä yksityistie jota käyttää Lappeenrannan puolella 
liikennöivät sora-autot sekä Liikenneviraston rautatienpitoon liittyvät ajoneuvot. Imatran 
kaupunki ei ole käyttänyt tietä omiin tarkoituksiinsa tai liikennöintiin. Yksityistie sijaitsee 
alueella joka rajoittuu olemassa olevaan rataan ja Lappeenrannan kaupungin rajaan, väliin 
jäävä alue on hyvin kapea, joten alueella ei ole Imatran kaupungille maankäytön kannalta 
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merkityksellistä käyttöä. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, eikä sitä ole tar-
koitus kaavoittaa katualueeksi.  

Kaupunki huolehtii ratasuunnitelmassa esitettyjen jalankulku- ja pyöräteiden K8J (Vuok-
senniskantie) ja K9J (Sienimäki) siltojen kadunpuoleisten pintojen hoidosta ja kunnossapi-
dosta.  

Tainionkoskentien alikulkusilta on yhdyskuntarakenteen ja taajamakuvan kannalta merkit-
tävällä paikalla, joten sillan kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee täten kiinnittää erityistä 
huomiota. Sillan sopeuttamiseksi ympäristöön tulee harkita sillan arkkitehtonista valaistus-
ta ja sillan rakentamisessa tulee huomioida valmius valaistuksen toteuttamista varten. Sil-
lan alla tulee olla katuvalaistus Tainionkoskentien kevyelle liikenteelle turvallisuuden li-
säämiseksi. 

Sienimäen ylikulkusillalla tulee olla valmius katuvalaistukselle turvallisuuden lisäämiseksi. 

Imatran Vesi on hakenut 6.7.2005 lupaa Joutseno-Imatra runkovesijohdon rakentamiseksi 
Lappeenranta-Imatra pääradan varteen välillä Jänhiälä Korvenkylä. Ratahallintokeskuksen 
lupapäätöksessä VRR I-S 16/533/05 todetaan mm, että ”hakija ei hae rasite- tai muuta 
kiinteistötoimitusta oikeuden säilyttämiseksi rautatiealueella”. Edelleen lupapäätöksessä 
todetaan, että ”mikäli RHK:sta johtuvasta syystä hakija joutuu tekemään muutoksia laittei-
siinsa tai siirtämään ne toiseen paikkaan, tekee hakija muutokset kustannuksellaan.” 
Luonnosvaiheen suunnitelmien mukaan siirrettäviä 355-M vesijohto-osuuksia on yhteensä 
noin 2,8 km matkalla ja siirtojen alustava kustannusarvio on noin 1,1 milj. €. Tämän lisäksi 
Poventsan, Korvenkannantien, Tainionkosken Asemäen alikulkusiltojen kohdilla kulkee 
vesihuoltolinjojen risteämiä, joiden siirtotarpeesta ei tässä vaiheessa ole selvyyttä.  

Imatran kaupunki vastaa Mansikkakosken sillan edellyttämistä johtosiirroista, jossa lähtö-
kohtaisesti siirrettävien johto-osuuksien voidaan katsoa olevan kohtuullisella aikavälillä 
uusimistarpeessa. Vesijohto 355-M välillä Jänhiälä Korvenkylä on kuitenkin rakennettu 
2006, eikä vesijohdoilla ole teknisen kuntonsa puolesta lähivuosikymmeninä uusimistarvet-
ta. Imatran kaupunki katsoo, että on kohtuutonta edellyttää kaupunkia tekemään johtosiir-
rot kustannuksellaan, mikäli kaksoisraide päätetään sijoittaa suunnitelmissa esitetylle pai-
kalle. 

Kaksoisraiteen pengerrakenteet ja -rakenteiden mahdollisesti edellyttämät ojitusmuutokset 
saattavat vaikuttaa alueen pintavesien virtaukseen. Muutokset tulee suunnitella ja toteut-
taa niin, ettei aiheudu vettymishaittaa rakennuksille tai maaperälle. 

Liikenneviraston tulee sopia alueella olevien ulkopuolisten tahojen omistamien kaapelei-
den siirrosta erikseen kyseisten tahojen kanssa. 

Ratasuunnitelmassa ei ole esitetty tarkkoja selvityksiä rautatien rakentamisen ajaksi varat-
tavista maa-ainesten ottopaikoista, sijoitusalueista, kiertoteistä tai varastoalueista. Kau-
punki edellyttää, että radan rakentamisaikaisista järjestelyistä ja luvista tulee sopia erik-
seen ennen rakentamisvaihetta. 

Oheismateriaalit:  Liikenneviraston suunnitelmaselostus 30.6.2017: Luumäki - 
Imatra tavara ratasuunnitelma 
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Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus: 

 
 Kaupunkikehittämislautakunta antaa edellä mainitun lausunnon  

kaupunginhallitukselle edelleen toimitettavaksi Liikennevirastoon. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 ___________________ 
 

 
YMPLA 
12.12.2017 § 109 Valmistelija: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Arto Ahonen 
 
Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Luumäki - 
Imatra tavara. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 23.10. - 21.11.2017. Liikennevirasto 
on pyytänyt suunnitelmasta lausuntoa Imatran kaupungilta.  
  
Rataosuuden, Luumäki - Imatra tavara, kehittäminen on osa itäisen Suomen 
raideliikenteen kehittämistä. Tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen, 
liikenneturvallisuuden parantaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. 
 
Hankkeen tavoitteena on on kapasiteetin lisäyksen ohella nostaa  rataosuuden 
henkilöliikenteen suurin nopeus nopeudesta 140 km/h nopeuteen 160 - 200 km/h ja 
mahdollistaa tavaraliikenteessä 250 kN:n akselipainot. Tavoitteena on mahdollistaa 
kuljetusten kasvu  sekä kehittää kuljetusten toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa. Lisäksi 
tavoitteena on varmistaa luotettavat matkat ja kuljetukset sekä hallittu häiriötilanteiden 
hallinta. 
 
Ratasuunnitelmahanke käsittää kaksoisraideosuuden (19 km)  Joutsenon liikennepaikasta 
Imatran tavararatapihalle. Mansikkakosken ratasillasta on tehty aiemmin oma erillinen 
ratasuunnitelma. Imatralla uusi raide sijoittuu nykyisen raiteen pohjoispuolelle. Ratasuunni-
telma sisältää myös Liikenneviraston esityksen rataosuuden varrelle rakennettavista 
melusuojauksista. 
 
Ratasuunnitelmaa varten on tehty melun ja tärinän mallinnus ennustetilanteessa. 
Lähtötietoina on käytetty nykytilannetta ja rataosuuksien parantamisen mahdollistamaa 
laskennallista maksimilisäkapasiteettia. 
 
Meluvaikutukset ja melunsuojaus 
 
Ennustetilanteessa vuonna 2035 melualtistuminen radan varressa lisääntyy jonkin verran 
nykytilanteeseen verrattuna. Imatralla melualtistuminen kasvaa päiväaikana noin 60 
asukkaalla ja yöaikana noin 520 asukkaalla, joista pääosa sijoittuu Sienimäen alueen ker-
rostaloihin. 

 
Suunnitelmaan sisältyvillä meluntorjuntatoimenpiteillä kokonaismelualtistuminen Imatralla 
kuitenkin vähenisi päiväaikana noin 100 asukkaalla, mutta toisaalta kasvaisi yöaikana noin 
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330 asukkaalla. Yöaikainen melualtistumisen lisääntyy erityisesti Sienimäen alueen ker-
rostaloissa. Kuitenkin yöaikaiselle erittäin korkealle melutasolle (yli 55 dB(A)) altistumisen 
arvioidaan vähenevän Imatralla noin 50 asukkaalla verrattuna nykytilanteeseen. 

 
 Tärinävaikutukset ja tärinänsuojaus 
  
 Tärinälle alttiita alueita havaittiin vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä Luumäki –Imatra 

ratavälillä yhteensä noin 14 kilometrin matkalla. Näistä yksi 900 metriä pitkä alue sijaitsee 
Imatralla Korvenkannassa. 

 
 Suunnittelutavoitteeksi on asetettu, että tärinä ei radan ympäristön asuinrakennuksissa 

ylitä värähtelyluokan C raja-arvoa. Liikenneviraston ohjeiden 17 /2014 (RATO 3 Radan 
rakenne) mukaan uusille radoille ja radoille, joilla liikennenopeutta tai akselipainoa 
nostetaan aikaisempaan verrattuna, sovelletaan tärinän tunnusluvun arvoa C. Muutoin 
vanhoilla radoilla sovelletaan luokkaa D, joka sallii suuremmat tärinäarvot. Luokkien C ja D 
raja-arvoja noudattamalla pyritään ehkäisemään tärinän häiritsevyyttä uusien ja vanhojen 
ratojen lähialueilla. 

 
 Ennustetussa tilanteessa tärinätaso todennäköisesti kohoaa junien kokonais- ja 

akselipainojen noustessa. Tärinän on arvioitu kasvavan ilman toimenpiteitä noin 
kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna, jolloin osa rakennuksista olisi 
asumismukavuutta kuvaavan värähtelyluokan D alueella eli suositeltua värähtelytasoa 
korkeammalla tasolla. 

 
 WSP on mallintanut tärinänvaimennusvaihtoehtojen toimivuutta vuoden 2009 selvityksen 

tietojen pohjalta. Mallinnuksen perusteella on todettu, että ratapölkyn pohjaimilla ja 
rakenteeseen asennetulla vaimennusmatolla ei todennäköisesti päästä riittävän hyviin vai-
mennustuloksiin asumismukavuuden ja koetun tärinän osalta. Runkomelua esitetyt 
vaimennustekniikat kuitenkin mallinnuksen perusteella torjuisivat. Etäisyys toimii tärinän 
vaimennuksessa parhaiten. Myös pystysuuntainen ilmarako lähellä ratarakennetta 
vaimentaa tärinää. 

  
 Luumäki - Imatra ratavälille esitetään kahta paikkaa, joissa tärinää torjuttaisiin 

vaimennusratkaisuilla. Näistä toinen sijaitsee Imatralla Mansikkalan aseman 
länsipuolella.Tässä kohteessa radan vieressä on kalliota, josta johtuen tärinä esiintyy 
lähinnä runkomeluna läheisellä asuntoalueella. Tähän kohteeseen esitetään vaimennus-
ratkaisuksi ratapölkkyjen alle 500 raidemetrin matkalle asennettavia pohjaimia, joiden on 
todettu toimivan nimenomaan runkomelun torjumisessa. 
 
Oheismateriaali: Liikenneviraston suunnitelmaselostus 30.6.2017: Luumäki - 

Imatra tavara ratasuunnitelma 
 
Ympäristöjohtajan ehdotus: 
 
Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Imatran kaupungin terveydensuojelu- ja 
ympäristönsuojeluviranomaisena Luumäki - Imatra tavara ratasuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon ja lähettää sen Imatran kaupunginhallitukselle edelleen käsiteltäväksi. 
 
Ratasuunnitelman meluselvityksen ja siihen perustuvan meluntorjunnan tavoitteenasettelu 
ei ole Valtioneuvoston meluohjearvoista antaman päätöksen (Vnp 993/1992) mukainen. 
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Suunnitelmassa meluntorjunnan tavoitteeksi on asetettu vain, että yöajan korkeille meluta-
soille (LAeq >60 dB) altistuvien asukkaiden lukumäärä pienenee. Valtioneuvoston 
päätöksessä (993/1992) yöajan ohjearvoksi on annettu LAeg <50 dB vanhoilla/olemassa 
olevilla asuinalueilla ja uusilla eli Valtioneuvoston päätöksen jälkeen 
rakennetuilla/kaavoitetuilla asuinalueilla yöajan ohjearvo LAeq <45 dB. Nämä ohjearvot on 
annettu terveydellisin perustein ja niitä tulee noudattaa asukkaiden terveyden 
suojelemiseksi. 
 
Ratasuunnitelmassa meluntorjunnan lähtökohtana tulee koko suunnitelmavälillä olla 
Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ja niihin pääsemiseksi riittävä 
meluntorjunta. 
 
Melunsuojauksen periaatteena tulee olla, että kukaan ei jää melun ohjearvon ylittävälle 
alueelle ja altistu terveyshaittaa aiheuttavalle melutasolle. 
 
Tällä perusteella ohjearvotasoon pääsemiseksi riittävät melusuojaukset tulee toteuttaa 
Saarankadun ympäristössä, Tuulikallion ja Asemäentien alueella sekä Sienimäen pientalo- 
ja kerrostaloalueella. Myös Mansikkalan juna-aseman pohjoispuolella olevat Mansikka- ja 
Mustikkakujan asuintalot tarvitsevat suojauksen raideliikenteen aiheuttamalta melulta. 
 
Raideliikenteen aiheuttaman tärinän suojaukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 
suunnittelutavoitteeksi asetettua Liikenneviraston ohjeiden 17 /2014 (RATO 3 Radan 
rakenne) mukaista värähtelyluokan C raja-arvoa ei ylitetä. Mansikkalassa juna-aseman 
länsipuolelle suunniteltu tärinän vaimennusrakenne tulee toteuttaa. 
 
Lisäksi erillisessä ratasuunnitelmassa käsiteltyyn Mansikkakosken ratasillan 
rakentamiseen liittyen lautakunta muistuttaa aiemmin (25.8.2016 § 95) antamasta 
lausunnostaan, jossa mm. edellytettiin rakentajaa laatimaan tarkemman selvityksen 
työnaikaisista vaikutuksista Vuoksen veden laatuun ja vesieliöstöön, sekä siitä miten vai-
kutukset minimoidaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 __________________ 
 
KH Valmistelija: Kaisa Heino 
 
 Asiaa oli kokouksessa esittelemässä kaavoitusinsinööri Tiia 

Sillgren. 
 
Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa Liikennevirastolle edellä 

kuvattujen selvitysten mukaiset lausunnot. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Poiminta ELY-keskuksen 15.12.2017 lausunnon Imatraa koskevista ratajaksoista: 
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