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1. TIIVISTELMÄ 

Kaavaprosessi on jatkunut vuosien 2010-2018 aikana siten, että kaavasuun-
nittelussa on ollut taukoja ratasuunnittelusta johtuen. Myös kaavasuunnitteli-
jat ovat vaihtuneet vuosien varrella. 

Vireilletulokuulutus on julkaistu 7.4.2010. Vireilletulovaiheen luonnos  ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 17.3.2010. Asemakaavaluonnok-
sen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.4.2010. 

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 
8.3..2018. 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Asemakaavasuunnittelun aikataulu ja sisältö on muotoutunut kaksoisraide-
hankkeeseen 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 
Yleiskartat, ympäristösuunnitelmakartat, suunni-
telmakartat, pituusleikkaukset, tyyppipoikkileik-

Liikennevirasto 
Finnmap Infra, WSP, 
Pöyry, Ramboll 

15.5.2017 
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kaukset, sillat 
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 
Yleiskaavan muutos, ”Asemäki”, OAS, luonnos –ei edennyt, -ei vireillä 10.4.2014 
Tuulikallion asemakaava, luontoselvitys 19.1.2015 
Jatkosuunnittelu,  asemakaavaluonnos, OAS tarkistus 20.5.2014 
Viranomaisneuvottelu  12.6.2014 
Tuulikallion asemakaava, Luontoselvitys, Pöyry 19.1.2015 
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 lunastusaikataulua. 

Ratasuunnittelu, yleisötilaisuus 25.5.2016 17:00-18:30 (Mansikkalan ratasilta) 
Liikennevirasto, Imatran kaupunki, WSP, Finnmap Infra, Sweco 
Lisäksi noin 30 kuulijaa 
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4. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  

Pvm Palaute Vastine 

19.2.2014 Sidosryhmäpalaveri, kaupunki. Ote muistiosta. 
 
Keskusasema: joukkoliikennekatu osaksi liikenneaseman kort-
telia. 
 
Sininen talo on YH-rakennuttajien omistuksessa. Ei voi olla YL 
vaan joku muu merkintä. 
 
Mustikkakujan rakennus on purkukuntoinen eikä käytössä. Ei 
sovellu ratamelun vuoksi asumiseen. Alue suojaviheralueeksi. 
Mansikkalan asemakaavaton alue: Ahtiaisen talo ei ole asuin-
käytössä. Markku Salo on tehnyt talosta kaupan Ahtiaisen 
kanssa. Mitkä ovat olleet kaupan ehdot? Ei sovellu ratamelun 
vuoksi asumiseen. Alue soveltuu paremmin TY tai KTY-
alueeksi. Kuullaan Ahtiaisen toiveita oman alueensa kehittä-
misen suhteen. Alue on yleiskaavassa virkistysaluetta, joten 
tarve on yleiskaavan muutokselle, jos alueen käyttö on muuta 
kuin virkistystä. 

 
Muutos 22.2.2018.  
Joukkoliikennekatu on 
merkitty osaksi kortteli-
aluetta siten, että mer-
kintä on yhdistetty pysä-
köintialueeseen jl/p. 
 
Sinisen talon merkintä 
KT-1, toimistorakennus-
ten kortelialue 
 
Mustikkakujan ja Ahtiai-
sen talon alue rajattu 
kaavan ulkopuolelle  
yleiskaavatarkastelu. 
 
 

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 

Yleiskaavan muutos ”Asemäki” 
Luontoselvitys tekeillä. Keskustelua on käyty yleiskaavassa merkityn suojellun 
rakennuksen merkitsemisen tarpeellisuudesta. Kohde on inventoitu ja paikalli-
sesti arvokas kohde, jonka vuoksi se on perustellusti merkitty yleiskaavan. Suo-
jellun rakennuksen käyttötarkoitus on mahdollista muuttaa tulevan käytön mu-
kaiseksi. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 1015 

 Liikennevirasto, Maija Salonen 
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnittelun 
aloittaminen riippuu rahoituksen saamisesta. 
Mietinnässä on toteutetaanko koko matkalle 
kaksoisraide vai toteutetaanko pitkiä ohituskais-
toja ja levennetään siltoja. Ratasuunnittelun aika-
taulu on vielä avoin. 

 

 Patoturvallisuudesta tulee pyytää lausunto Hä-
meen ELYn vesivarayksiköltä. Tulvariskialueista 
ja niiden huomioimisesta on tullut uusi ohjeistus. 

 

 Anna-Maija Wikström (ympäristötoimi): Kevyen 
liikenteen käytön edistäminen tulee ottaa huo-
mioon alueen katuverkon suunnittelussa. 
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 Matti Karjula (Stora Enso Oyj) totesi Luumäki-
Imatra-kaksoisraidehankkeen olevat teollisuuden 
näkökulmasta merkittävä hanke, jonka tulisi to-
teuttaa kaikessa laajuudessaan. 

 

14.3.2018 -15.3.2018 
Ehdotusvaiheen  
viranomaisneuvottelut 

  

6. RATASUUNNITTELU 

Pvm Aihe Vastuutaho 

7.1.2011 Lausuntopyyntö ja suunnitelman nähtäville 
asettaminen Luumäki-Imatra kaksoisraide 
yleissuunnitelma 

Liikennevirasto 

6.2.2011, 11.2.2011 Muistutukset yleissuunnitelmasta Korhonen, Ahtiainen 
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 § 

8. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA  SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen ja ratahankkeen yleissuunnitelman esittely 15.-16.4.2010 
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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. 

6.4.2010 Gasum Oy, Taneli Ojanen 
Liitekartta, kaasuputken sijainti. 

Huomioitu 

7.4. 2010 Rakennusvalvonta, Ritva Ihalainen 
Kaavaan 1015 on suunniteltu uutta asutusta Asemäentien 
ja radan välille, lähes yhtä lähelle kuin kaavan 1014 lunas-
tettavat kiinteistöt. Epäilen vain, että lunastettavaksi esi-
tettyjä kiinteistöjä ei Ratahallintokeskus vai mikä taho se 
onkaan, lunasta. Ja miten nykyiset omistajat suhtautuvat 
lunastukseen. 
 
Kaavan 1015 liittymä ja ajo pp-raitilla siniselle talolle ei 
paras mahdollinen. Olisi parempi jos liittymän saisi suo-
raan kadulta. Vaatisi uusia järjestelyjä jl -alueella.  
 
Autoilijat suihkivat suoraan pp/h- raitilta Koskikadulle. 
Samassa kohdassa myös liittymä sillan alle olevalle pai-
koitusalueelle. 

Muutos 22.2.2018. 
Mustikkakujan ja Ahtiaisen talon 
alue rajattu kaavan ulkopuolelle 
 yleiskaavatarkastelu. 
 
 
 
Ajo kortteliin 22 Koskikadun 
päästä. Keskusaseman joukko-
liikennekatu on merkitty osaksi 
korttelialuetta siten, että mer-
kintä on yhdistetty pysäköinti-
alueeseen jl/p. Keskusaseman 
liikennejärjestelyt tarkistetaan 
kaavaprosessin jälkeen erillise-
nä hankkeena. 

 Tontti ja mittaus 
kaavoitusaloite 13.4.2010, Ritikankosken korttelin 13 osan 
ottaminen mukaan kaavamuutokseen.  
Kortteli / katualueen rajan tarkistus. 
-Mustikkakuja, ajantasakaavassa väärin 
- k. 22, istutettavan tontinosan raja padotusrasitteen mu-
kaan 
-. korttelin 2, Tainonkoskentien ja LR -alueen rajaus? 

Muutos 22.2.2018. 
-Korttelia 13 ei ote kaavan mu-
kaan, koska myös viereinen alue 
on rajattu kaavan ulkopuolelle. 
-Mustikkakuja, kartta korjattu 
   huomioitu 
 
 huomioitu 

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, ok 

Muutos 22.2.2018. 
 huomioitu 

29.4.2010 Imatran Vesi, Ritva Haaspuro 
johtovaraus korttelissa 65 on liian kapea, voisiko olla 8 m? 
- Mustikkakujalle rakennettu hulevesiviemäri jää osittain 
LR-ja e-alueelle. Varaus kaavaan, vai joudutaanko hule-
vesiviemäri siirtämään? 
- LHA-2 korttelin alueella on osa tarpeettomia varauksia 
hulevesiviemärille, voidaan poistaa. 
- Nykyiset vedenottamon ja Tuulikallion vesitornin väliset 
runkovesijohdot ( 500 V ja 300 V) sekä Imatrankoskelle 
menevä runkovesijohto ( 250 V) jäävät Vuoksen rannassa 
e-alueelle. Alueella on myös Mansikkakosken pump-

Huomioidaan toteutussuunnit-
telussa. 
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paamon painejohto (355 M). Uuden sillan rakentaminen 
aiheuttanee vedenjakelun ja jätevesien johtamisen kan-
nalta merkittävien johtojen siirtotarpeita. 

16.4.2010 Raili Korhonen, Tapio Ahtiainen 
"Emme hyväksy omistamamme tontin kaavoittamista 
teollisuusrakennusten korttelialueeksi, vaan tässä vai-
heessa kun kaavamuutosta tehdään, toivomme siitä teh-
tävän erillispientalojen korttelialuetta, mikä sen tarkoitus 
tulee tulevaisuudessa olemaankin, samoin kuin viereiset-
kin tontit. Toivomme, että asiassa ollaan meihin päin yh-
teydessä! Asiasta on tulossa vielä toinenkin yhteydenot-
to." 

 

Muutos 22.2.2018. 
 
Alue rajattu kaavan ulkopuolel-
le. 

20.5.2010 Imatran seudun sähkö, Riikka Siivola 
Alueella sekä pienjännite- että keskijänniteverkkoa, joi-
den siirrot maksaa pyytäjä. Liitekartta. 

Huomioidaan 

 jatkosuunnittelu 

Kaksoisraide / Imatran aseman ympäristösuunnitelma 
2.6.2010, Siton laatima Imatran aseman ympäristösuunnitelma, sis. palaveri  
 

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 

11.4.2016 Rakennusvalvonta Ei huomautettavaa 
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 
Pyydämme johtorasitetta radan varrella kulkevan raitin 
reunaan. Lähes raitilla sijaitsee jo olemassa oleva 20 kV 
kaapeli. Mikäli kaapeli joudutaan uusimaan, se olisi 
kätevintä uusia raitin reunapenkereeseen. Raitti näyttää 
sijaitsevan osittain rata-alueella.  
Liitteessä korostettu ko. raitti. 
 
Olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirrosta aiheutu-
vista kustannuksista vastaa siirron vaatija. 

 Rakentamis- ja muutostoi-
menpiteitä voidaan tehdä ase-
makaavan niitä estämättä 
 
 
 
 
 
 

18.4.2016 
19.4.2016 

Liikennevirasto, Vuokko Ville 
-LR-alueiden lopulliset rajaukset tarpeen tarkistaa siinä 
vaiheessa kun ratasuunnitelmassa alueiden rajaukset on 
saatu ratkaistua. 
-meluntorjuntamerkintä radan pohjoispuolelle, sisältyykö 
meluntorjunta lopulliseen ratasuunnitelmaan? 
-Imatran aseman kohdalle merkitty rautatiealueelle  
ma-LR Rautatietunneli. Kyseessä ilmeisesti rautatien alit-
tava kulkuyhteys ja kaavamääräys tulisi muotoilla sen 
mukaan. 
Liikennevirasto, Maija Salonen 
Voisiko olla että ei vietäisi kaavoja Imatran kaupungilla 
eteenpäin ennen kuin kyseiset kohdat on katsottu rata-
suunnitelman ja tarveselvityksen kautta kohdalleen 

Rajauksia ja merkintöjä on tar-
kistettu 2017-2018. 

20.4.2016 Blue Lake Communications Oy  
Blue Lake Communications Oy:llä on tietoliikennekaape-

 Jatkosuunnittelu 
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leita ja tietoliikennereittejä asemakaavaluonnoksen alu-
eella. Tilaaja maksaa kaapeleiden ja reittien siirron, jos on 
tarpeen. 

25.4.2016 TeliaSonera Finland Oyj Ei huomautettavaa 
25.4.2016 Anna-Maija Wikström 

Minulla ei ole muuta huomautettavaa kuin: 
- että mietin tuota asevelitalon liittymää. Nykyäänhän 
ajavat siitä suojatien kohdalta poikki kevyenliikenteen 
pihalle. Onko tuo Koskikadun jatkeena oleva liittymä 
hyvä? Vuoksen varren raitti kulkee käytännössä aseveli-
talon pihan läpi sekä tuosta kaavaan merkitystä paikasta. 
Jos liittymä on tuossa Koskikadun jatkeena, niin 
pyörät ja kävelijät ja autot ovat sekaisin. Muutenkin nyky-
tilanne on varsin jäsentymätön 6-tien sillan alusen koh-
dalta rautasillalle. Mistä siinä pyöräilijän kuuluisi 
ajaa, että olisi turvallista? Turhia kiertoja kevyelle liiken-
teelle en kannata. Ihmiset menevät siitä, mistä suorinta 
pääsevät. Ongelmallinen on myös tuolta kaavaan 
merkityltä pyörätieltä pääsy kaupungintalolle. &-tien sil-
lan ali pääsee läpi pysäköintialueen, mutta siinä onkin 
betonikynnys puistoraitille. Mistä pitäisi 
oikeaoppisesti mutkitella? Nämä eivät kokonaan tähän 
kaavaan liity, mutta kaiketi joku on tuon pyörätien jatku-
misen ajatellut? 
- Ahtiaisen talon melukaan ei varsinaisesti tähän kuulu. 
Hyvä, että melueste on merkitty kaavaan. Jäähän siihen 
Ahtiaisen tontin länsireunaan vähempimeluinen 
alue. 

 

28.4.2016 WSP Group, Riitta Juutinen 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 Ei huomautettavaa 
4.5.2016 Gasum Oy 

Gasum Oy esittää, että kaavamääräyksiin sisällytettäisiin 
maininta maakaasuputkistosta aiheutuvista rajoituksista, 
esimerkiksi ”Rakentaminen ja muu toiminta maakaasu-
putkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 
551/2009 mukaisesti”. 

Asemakaavan yleismääräyksiin 
sisällytetään määräys maakaa-
suputkistosta aiheutuvasta rajoi-
tuksesta. 

12.5.2016 Etelä-Karjalan museo Sr-merkintä, rakennusoikeus 
kts. kaavaselostus kohta 3.2.6 

13.6.2016 Kainuun ELY-keskus Patoturvallisuus, kts.  
kaavaselostus kohta 3.2.6 

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 50 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 
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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 61 

 

 
Ratasuunnittelu / kaavoitus 
Pvm Kuntalaispalaute, kts. kohta 12. Vastine 
12.1.2018 Tapio Ahtiainen, sähköposti Maija Salonen, Juha Tiainen,  

Liikennevirasto 
12.1.2018  Tiia Sillgren, kaavoitus 
19.1.2018, 25.1.2018 Tapio Ahtiainen, sähköposti Tiia Sillgren, kaavoitus 
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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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4. Yleiskaavan muutos ”Asemäki” 
 

4.1 Kokouksen tarkoitus 
 

Kokous oli Asemäentien ja rautatien väliselle alueelle laadittavan yleiskaavan 
muutoksen valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18 §). 

 
4.2 Kaavasuunnittelun vaihe ja sisältö 

 
Yleiskaavoitus liittyy Luumäki-Imatra-kaksoisraidehankkeeseen sekä vireillä 
olevaan asemakaavaluonnokseen.  
 
Yleiskaavaa tarkistetaan vanhan maatilakeskuksen alueella, joka rajoittuu 
Asemäentiehen ja rautatiealueeseen. Muutoksen tavoitteena on kaupunkira-
kenteen tiivistäminen ja maankäytön kehittäminen keskeisellä paikalla, joka on 
ollut aikaisemmin asuttu. Alue muutetaan virkistysalueesta työpaikka-alueeksi. 
Kaavamuutoksessa huomioidaan raideliikenteen ennustettu kasvu ja kaksois-
raidehanke. Maatilan päärakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. 
 
Käytettävissä kokouksessa oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleis-
kaavaluonnos. 
 
4.3 Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
VAT 
• toimiva aluerakenne 
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
• elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen 

 
Seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

• pääliikenneväylien kehittämistarpeet 
• turvata elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuudet 
• taajamarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen 

 
Tavoitteet kohdennetaan jatkotyössä kaava-aluetta koskeviksi. 

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

Yleiskaavan muutosalueella on tekeillä luontoselvitys, joka valmistuu loppu-
kesästä/alkusyksystä. Selityksen tekee Soile Turkulainen Pöyryltä. Anna-
Maija Wikström (ympäristötoimi) totesi luontoselvityksen olevan tarpeellinen, 
sillä alueella on perinnemaisemallisia piirteitä (hakamaata). 
 
Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen ratasuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt.  Rau-
tatienalueen rajaus pohjautuu vuonna 2011 laadittuun yleissuunnitelmaan. 
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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.  
 
Keskustelua käytiin yleiskaavassa merkityn suojellun rakennuksen merkitse-
misen tarpeellisuudesta. Kohde on inventoitu ja paikallisesti arvokas kohde, 
jonka vuoksi se on perustellusti merkitty yleiskaavan. Suojellun rakennuksen 
käyttötarkoitus on mahdollista muuttaa tulevan käytön mukaiseksi. 
 

5. Asemakaava ja asemakaavan muutos 1015, Vuoksi-Karhumäenkatu 
 

5.1 Kokouksen tarkoitus 
 

Kokous oli Karhumäenkadulta Vuokseen rajoittuvalle alueelle laadittavan 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen viranomaisneu-
vottelu (MRL 66 § ja MRA 26 §). 

 
5.2 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. 
 
Asemakaavan laadinnan yhteydessä muutetaan yleiskaavaa vanhan maatila-
keskuksen alueella, joka rajoittuu Asemäentiehen ja rautatiealueeseen. Muu-
toksen tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja maankäytön kehit-
täminen keskeisellä paikalla, joka on ollut aikaisemmin asuttu. Alue muutetaan 
virkistysalueesta työpaikka-alueeksi.  
 
Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle 
ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden melun-
suojaustarpeita sekä rataan rajoittuvan alueen käyttötarkoitus. Kaavamuutok-
sessa huomioidaan raideliikenteen ennustettu kasvu ja kaksoisraidehanke. 
 
Asemakaava ja asemakaavan luonnos käsittää rautatiealuetta, kortteli-, katu- 
ja virkistysalueita. Rautatielle varattu alue sekä likimääräiset meluesteiden si-
jainnit on merkitty maanomistusrajojen sekä kaksoisraiteen yleissuunnitelman 
perusteella. Vanhan maatilankeskuksen alue on varattu toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY-2), sillä alueelle ei melu- ja tärinähaittojen vuoksi voi si-
joittaa asumista. Tonttien rakennusmassat tulee sijoittaa radan puoleiseen 
tontin osaan, jolloin ne toimivat melua vaimentavina lisäesteinä Tuulikallion 
asuinalueen suuntaan. Keskusaseman tontille on osoitettu pysäköinnille ja 
joukkoliikenteelle varatut alueet. Keskusasemana rakennusoikeus noudattelee 
toteutunutta ja voimassa olevan asemakaavan tilannetta. Yleiskaavan perus-
teella maatilan päärakennus ja Vuoksen rannalla sijaitseva ns. sininen talo on 
merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi. Sinisen talon tontti on toimitilarakennus-
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ten korttelialuetta, jolle voi sijoittaa mm. ravintola-, kokoontumis- ja kulttuuriti-
loja (KTY-8). 
 
Kaava-alue laajenee pohjoisosasta Mustikkakujan ja yhden tontin verran. 
Kaava-alueen laajennuksen syynä on maanomistus- ja tontinrajakiistojen sel-
vittäminen. 
 
Käytettävissä kokouksessa oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä päivi-
tetty kaavaluonnos. 
 
5.3 Valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
VAT 
• toimiva aluerakenne 
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
• elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuuksien turvaaminen 

 
Seudulliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

• pääliikenneväylien kehittämistarpeet 
• turvata elinkeinoelämän toiminta- ja kehittämismahdollisuudet 

 
Tavoitteet kohdennetaan jatkotyössä kaava-aluetta koskeviksi. 

 
5.4 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.  
 
Vanhan maatilakeskuksen alueella on tekeillä luontoselvitys, joka valmistuu 
loppukesästä/alkusyksystä. Selityksen tekee Soile Turkulainen Pöyryltä. An-
na-Maija Wikström (ympäristötoimi) totesi luontoselvityksen olevan tarpeelli-
nen, sillä alueella on perinnemaiseman piirteitä (hakamaata). 
 
Patoturvallisuudesta tulee pyytää lausunto Hämeen ELYn vesivarayksiköltä. 
Tulvariskialueista ja niiden huomioimisesta on tullut uusi ohjeistus. 
 
Anna-Maija Wikström (ympäristötoimi) totesi, että kevyen liikenteen käytön 
edistäminen tulee ottaa huomioon alueen katuverkon suunnittelussa. 
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Matti Karjula (Stora Enso Oyj) totesi Luumäki-Imatra-kaksoisraidehankkeen 
olevat teollisuuden näkökulmasta merkittävä hanke, jonka tulisi toteuttaa kai-
kessa laajuudessaan. 

 
9. Muut asiat  

Ei muita asioita. 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous todettiin päättyneeksi.   Tiia Sillgren 
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10. PÄÄTÖKSIÄ, LAUSUNTOJA JA MUISTUTUKSIA 

 
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. 
 

MUISTUTUKSET 2011 YLEISSUUNNITELMASTA KAKSOISRAIDE LUUMÄKI-IMATRA 
  

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 
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välisellä alueella. Alustavat lunastusalueet on esitetty suunnitelmakartalla, joissa 
on esitetty myös työnajaksi haltuun otettavat läjitysaluevaraukset. 
 
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 
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radanrakentajan toimesta sellainen meluaita että asuintalon rakentaminen ja sii-
nä asuminen on mahdollista. 
 
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. 
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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. 
 
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-
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mäessä melusuojauksen tarve tulee määrittää jatkosuunnittelun yhteydessä 
huomioiden Venäjän liikenne-ennusteet. Sienimäen alue vaatii myös asemakaa-
van tarkistamista. 
 
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. 
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Kolmioraiteen osalta kaupunki pitää puolestaan 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." 
 
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. 
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Ratahallintokeskus on toimittanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Luumäki - 
Imatrankoski kaksoisraiteen rakentamista koskevan YVA lain mukaisen ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelman. 
 
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. 
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Kaksoisraide lisää liikennemääriä, mutta saattaa vähentää kohtaamisonnettomuuden 
riskiä. Suunnitelman mukaan junien nopeudet ja akselipainot nousevat. Arviointiohjel-
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. 
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Hj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 
Luumäki - Imatrankoski -kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta edellä 
olevat lausunnot. 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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 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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4. Asemakaavaluonnos 1015 Karhumäenkatu-Vuoksi 
 
Kaavamuutosalueella ei ole asutusta. Radasta aiheutuu melua mm. Tuulikallion asuin-
alueella ja Tainionkoskentien varren kerrostaloihin. Meluaitaa on osoitettu suunnitel-
massa ainoastaan Tainionkoskensillan kohdalle. 
 
VE1 

• Kaavamääräyksiin yleinen määräys: ”Alueella saa rakentaa meluntorjuntaraken-
teita.”, sillä radan varressa on tilaa esimerkiksi meluvallille. 

 
VE2 

• Tiukat melumääräykset, joilla velvoitetaan rakentamaan riittävät melusuojaukset. 
• Ristiriita ratasuunnitelman kanssa  valituskierre riskinä 

 
Keskusteltiin keskusliikenneasemasta. Topiantti kertoi, että keskusta on jättänyt val-
tuustoaloitteet keskusliikenneaseman kehittämisestä. Koska rakennuksesta vastaa yk-
sityinen kiinteistöosakeyhtiö, jossa kaupunki on osakkaana, kaupunki ei voi yksin päät-
tää rakennuksen kunnostuksesta. Yleisö wc:t korjataan. Piha-alueelle on tehty suunni-
telmia, mutta aluetta kehitetään vasta sen jälkeen, kun rata ja uusi silta ovat rakentu-
neet.  
 
 
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. 



52 / 81 
 

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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11. PALAUTETTA 2016-2018 

 
Mansikkakosken ratasilta, ratasuunnitelma, Imatra, 25.5.2016  
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Asemakaava- ja asemakaavan muutos 1015, palaute 29.4.2016 mennessä 
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IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT Kaupunkisuunnittelu 
kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen 
 
Arvoisa Vastaanottaja, 
 
Kiitokset kovalla kiireellä varatusta mahdollisuudesta antaa lausunto asianosaisena, alueeseen rajoittu-
vana naapurina ja kiinteistön omistajana koskien kertaalleen jäädytetyn kaksoisraidehankeen ottamista 
taas käsittelyyn, asemakaavan ja kaavaluonnosten muutosten muodoissa. Valitettavasti emme noin ly-
hyellä varoitusajalla ehtineet tulla paik päälle, kunnantalolle, kuulemaan ja tutustumaan ko. luonnosai-
neistoon 21.4.2016 (kutsu saapui postilaatikkoon 11.4. täällä Vantaalla). 
 
Näin ollen en ole saanut selvää kuvaa millaista siltateknistä ratkaisua tällä kertaa suunnitellaan Vuoksen 
yli? No, se ei olekaan allekirjoittaneen asia vaan enempi se, mitä vaikutuksia valituilla ratalinjauksilla on 
naapurissa sijaitsevalle kiinteistöllemme? 
 
Kun olen näyttänyt liitteinä esitettyjä hienoja ilmavalokuvia radanrakentajille, Euroopassa, kaikki  ovat sitä 
mieltä että jos puhtaalta pöydältä rakennetaan niin ehdottomasti tuo henkilöasemalle  johtava raideparin 
tiukka mutka kannattaa oikaista, liikenteen sujuvoittamisen kannalta. Ilmeisesti tässä on vapausasteita 
jotenkin rajoitettu uuden raiteen suhteen? Suosittelen tutustumaan Pohjois-Irlannin Londonderry’n  silta-
ratkaisuun. 
 
Itsekin 60 –ja 70-luvuilla paikkakunnalla eläneenä muistan hyvin kuinka useita kiinteistöjä asukkaineen, 
maanviljelijöineen ja muiden ammattien harjoittajineen häädettiin kodeistaan kiinteistöt jyrättiin maan 
tasalle ja sitten suunniteltiin ja rakennettiin uutta rakennuskantaa,  joista merkittävin on vt6 Vuoksen ylit-
tävä hieno kotelopalkkisilta. Insinöörisuunnittelussa maininnan arvoinen. Uusi kauppalantalokin siinä 
syntyi, mahtoiko tulla vesitiivis? Sitä en ole vielä oivaltanut miksi silloin uudisrakennuksena toteutettu 
keskusaseman sijainniksi valittiin nykyinen asemo, estäen myöhemmin järkevä toisen raideparin lisäys, 
valmiille pohjalle? Ilmeisesti kunnassa oli varmaa tietoa ettei toista raidetta tarvitse myöhemmin raken-
taa? Tai sitten jokin muu esim. poliittinen näkemys on sotkenut päättäjien ajatuksia Tälläistä uutista kun 
lukee vielä 2010 luvullakin; että ensin tilataan rakennus kunnan omalle korjaamolle, jota ei sitten tarvita-
kaan, niin se saa epäilemään käytetäänkö yhteisiä varoja viisaasti? 
 
Eipä siis tullut Imatran kauppalasta edes 40000 asukkaan vireää taajamaa ja väki huvennut. Tästä voi 
ajatella että kovin vilkasta ihmisvirtaa ei ole lisäyksenä näköpiirissä, sen vertaa että kapasiteettia kiskoille 
kannattaisi lisätä. 
 
Vielä eräs logistinen näkemys: kun vaikuttaa selvältä ettei Pohjois-Karjalan suuntaan menevissä junissa 
juuri ryysistä esiinny (puolityhjiä vaunuja kolisee), eli turismin ja muun henkilöliikenteen kasvulla tuskin 
kannattaa lisäraidetta perustella. Sitten jäljelle jää pelastavaksi tekijäksi voimakas kansainvälisen (tavara) 
logistiikan kasvu. Ne tavaroita kiskovat junat haluaa ohittaa tuon henkilöliikenne-seisakkeen mahdolli-
simman ripeästi, joustavasti ja turvallisesti. Tällöin mahdollisimman suora kiskopari helpottaa asiaa, ja 
tavarajunat voivat vallan käyttää pohjoisempaa niistä? 
 
Maisemallinen eli kulttuurihistoriallinen näkökohta aukenee paremmin kun asiaa tarkastelee Ritikanran-
nan ja Vuoksen yläjuoksun suunnalta. Vanha ennen 40 lukua rakennettu ristikkopalkkisilta sopii maise-
maan kunhan sen eteen / viereen, pohjoipuolelle ei tule mitään siihen sopimatonta, varsinkaan betonivi-
ritelmää? Kuvista ei selvinnyt jätetäänkö vanhan sillan yläkansi (vahvistettuna) rautatieliikenteen käyt-
töön?  
 
Luonnoksen esittelyosassa on annettu ymmärtää että 70 – luvulla hieman väärän kohtaan rakennettu 
keskusasema olisi jotenkin ”kulttuurihistoriallisesti merkittävä”? Saisikohan tähän perusteet luettua jos-
tain?  
 
Onko nyt tullut jokin erityinen kiire kun samalla ei ehditä käsitellä kaavaluonnosalueen pohjoispuolella 
(Asemäentien varrella) olevien rajoittuvien alueiden asemaakaava-statusta? Sinnehän voisi rakennuttaa 
uutta asuntotuotantoa, hotellin tai vastaavan, noin esimerkin vuoksi. Melunsuojaukseen täytyy tällöin ja 
muissakin tapauksissa kiinnittää erityistä huomiota. Melun aiheuttajathan vastaa aiheuttamistaan vahin-
goista tai haitoista, ei niistä kärsivät naapurit ja vastaavat ryhmät.  
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Yllä olevilla perusteilla suosittelen tunnustamaan vanhat suunnitteluvirheet, ottamaan järjen käteen ja 
suunnittelemaan sen lisäraiteen vaatiman uuden sillan nykyisen sillan eteläpuolelle. Ei siitä väärän paik-
kaan valetusta keskusasemarakennuksesta tarvitse kovin paljoa rouhia lippaa pois 3. kerroksesta ja sen 
alta. Tulisi samalla lyhyempi tunneli pohjoisraiteen puolelle (jos sitä edes tarvitaan – junien ohjaustekni-
nen asia ?). Kokonaispysähdysaikakin ”vilkkaalle Imatran asemalle” ja sieltä poistuttaessa eli läpimenoai-
ka lyhenisi kun rata ei ole mutkalla, kaluston pyörät kuluisivat vähemmän ja melutasokin alenisi. Me-
lusuojausratkaisujen tulee muutoinkin olla sellaiset ettei kukaan sivullinen niistä kärsi. Kokonaisuuteen 
sisältyisi myös se hyvä puoli ettei taas tarvitsisi pakkolunastaa, mitättömällä korvauksella, ns. yhteiskun-
nan edun nimissä, sivullisten maaomaisuutta, turhaan.  
 
Muutoin olen tyytyväisenä odottamassa, että meillä Suomessa ihan oikeasti raideliikenne avautuu kilpai-
luille markkinoille. Saadaan tuo kansainvälinen logistiikka sujuvasti rullaamaan myös rautatieliikenteen 
osalta, uusien tehokkaasti toimivien operaattoreiden voimin, siellä kaakkois-Suomen solmupisteessä. 
Miljoonat tonnit kasvavasta teräs- ja paperiteollisuuden tuotteista nopeasti vietyä satamiin, joista on 
muutenkin pitkä takamatka maailmalle. Henkilöliikenteen kysyntä & -ennusteet ei edellytä raideparin 
lisäämistä.  
 
Yst. Terveisin: Tapio Ahtiainen, logistikko, Vantaa  
 
Lähettäjä: Tapio Ahtiainen [mailto:tapio.ahtiainen@outlook.com] 
Lähetetty: 29. huhtikuuta 2016 1:20 
Vastaanottaja: Ruokonen Olli 
Aihe: Asia1015_Lausunnon antaminen_Tapio Ahtiainen 
Tervehdys Vantaalta, 
Käytän oikeuttani antaa pyydetty lausunto vireillä olevassa asemakaavan ja sen muutoksen luonnosvai-
heen esittelyssä, koskien asiaa nro 1015, 
Mansikkala, ns.kaksoisraidehanke. Lausuntoni on esitetty oheisella liitetiedostolla, kun en saanut (näillä 
välineillä) kotisivuillanne olevaa lomaketta pohjalle. 
Vastaavat tiedot lähettäjästä: 
Tapio Ahtiainen 
Vantaa 
gsm: 0407183969 
 
Koskahan päästään näkemään suunnitellun uuden sillan teknisiä ratkaisuja? 
 
From: Olli.Ruokonen@imatra.fi 
To: tapio.ahtiainen@outlook.com 
Subject: VS: Asia1015_Lausunnon antaminen_Tapio Ahtiainen 
Date: Mon, 9 May 2016 08:03:23 +0000 
Hei, 
Palautteen anto käy omallakin lomakkeella. Ja vaikka ei luonnosvaiheen esittelytilaisuuteen ehtisikään, 
niin kaavan valmistelijalle voi soittaa ja kysyä lisätietoja ja vaikka sopia jokin toinen ajankohta, jolloin kat-
soa luonnosta yhdessä kaavoittajan kanssa. 
 
Liikennevirasto ja rataa suunnittelevat konsultit pitävät Mansikkakosken ratasiltaa koskevan yleisötilai-
suuden Imatran kaupungintalolla 25.5. klo 17.00-18.30. Palautteessa olleisiin kysymyksiin voisin sen ver-
ran vastailla, että vanha silta jää kaupungin sisäisen liikenteen käyttöön ja ristikkosillan yläkannella olevat 
raiteet puretaan pois. Ja kun kaksoisraide on suunniteltu nykyisen radan pohjoispuolelle, niin uusi siltakin 
on sijoitettu vanhan sillan pohjoispuolelle. 
 
Keskusliikenneasema on mainittu Lasse Ojosen ”Imatran rakennetun ympäristön kohteet” –kirjassa ja 
sen inventointiperusteeksi on merkitty rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot. Keskusliikennease-
maa ei kuitenkaan kaavaluonnoksessa ole ehdotettu suojeltavaksi rakennukseksi. 
 
Kaavaluonnosalueen ulkopuolelle jäänyt alue Asemäentien ja radan välissä on ajateltu toteutettavan 
itsenäisenä kaavana. Rajoittava tekijä asuntotuotannolle on Liikennevirasto ja rataa suunnittelevat kon-
sultit pitävät Mansikkakosken ratasiltaa koskevan yleisötilaisuuden Imatran kaupungintalolla 25.5. klo 
17.00-18.30. 
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Palautteessa olleisiin kysymyksiin voisin sen verran vastailla, että vanha silta jää kaupungin sisäisen lii-
kenteen käyttöön ja ristikkosillan yläkannella olevat raiteet puretaan pois. Ja kun kaksoisraide on suunni-
teltu nykyisen radan pohjoispuolelle, niin uusi siltakin on sijoitettu vanhan sillan pohjoispuolelle. 
Keskusliikenneasema on mainittu Lasse Ojosen ”Imatran rakennetun ympäristön kohteet” –kirjassa ja 
sen inventointiperusteeksi on merkitty rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot. Keskusliikennease-
maa ei kuitenkaan kaavaluonnoksessa ole ehdotettu suojeltavaksi rakennukseksi. 
 
Kaavaluonnosalueen ulkopuolelle jäänyt alue Asemäentien ja radan välissä on ajateltu toteutettavan 
itsenäisenä kaavana. Rajoittava tekijä asuntotuotannolle on tässä tapauksessa melu. Uusilla asuinalueilla 
sallitut melutasojen ohjearvot ovat tiukempia kuin vanhoilla. Pääperiaate meluntorjunnassa on, että van-
hojen asuinalueiden melutasot pyritään saamaan ohjearvojen mukaisiksi tavalla tai toisella ja uusia 
asuinalueita ei osoiteta melualueille. Kyseisen alueen kaavoituksessa tulisi muuttaa myös yleiskaavaa. 
Aikaisemmissa kaavaluonnoksissa alue oli merkitty osin toimitilarakennusten korttelialueeksi ja osin 
suojaviheralueeksi. Kyseisen alueen suunnittelu täytyy ottaa esille kunhan kaksoisraiteen tilantarpeet ja 
meluntorjunta varmistuu. 
 
Terveisin 
Olli Ruokonen 
Kaavoitusinsinööri 
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut 
Imatran kaupunki 
020 617 4420 
olli.ruokonen@imatra.fi 
 
Lähettäjä: Tapio Ahtiainen <tapio.ahtiainen@outlook.com> 
Lähetetty: 10. toukokuuta 2016 0:21 
Vastaanottaja: Ruokonen Olli 
Kopio: Raili Korhonen 
Aihe: RE: VS: Asia1015_Lausunnon antaminen_Tapio Ahtiainen 
 
Kiitokset palautteesta, se on aina hyvä merkki kun viranhaltija vaivautuu vastaamaan kansalaisille. 
 
Ihan vain taustatiedoksi paikallisista olosuhteista: 
Ahtiaisen suku on asunut ja vaikuttanut tuolla ns. kantatilallaan jo 1900 luvun alusta lukien, nykyiset 
maa-alueet tulleet suvun haltuun pääosin alueiden vaihtokaupoilla (ex Tornator - sittemmin Enso Gut-
zeit Oy tarvitsi paikalliselle teollisuustuotannolleen Vuoksen yläjuoksun varrelta - siellä missä ovat 
paperi- ja sellukombinaatit - vesivoiman äärellä runsaasti tilaa rakentaakseen teollisuuden keskittymän, 
joka sitten on tuonut vaurautta koko seutukunnalle). Nykyinen rautatielinjaus sukutilan maille rakennettu 
1930 luvulla ja silloin lohkaistiin maata radan alle, silti siinä radan vieressä on sopinut hyvin asumaan 
(veturit oli silloin höyrykäyttöisiä, sitten diesel ja nyk. hiljaisia sähkökäyttöisiä). 
 
Tuo mainitsemasi melu-näkökohta on mielenkiintoinen: 
"Joku aiheuttaa melua, toinen saa kärsiä"? Asemäentien varrella oleva kiinteistömme on alunperinkin 
ollut asuinkäyttöön, sittemmin Imatran kaupunki (varmaan maakuntakaavojen avulla?) on muuttanut 
merkintöjä kaavoissa. Kun sitten haetaan ratkaisuja meluhaittojen vähentämiseen niin onko ensisijaisena 
ajatuksena puuttua itse melun lähteisiin? vai pelkästään niiden haittojen minimointeihin? Nykytekniikalla 
kyllä melusuojausta syntyy,,,sehän vaan hieman maksaa enemmän - toivottavasti ei kiikasta rahasta 
tässä kohtaa? (kumpi muuten on velvollinen hoitamaan melukustannukset _ Valtio 
vs Kunta?) 
 
Tähän mennessä kukaan ei ole pystynyt (tai uskaltanut) kertoa "Miksi se uusi raide pitää sijoittaa nyk. sil-
lan pohjois eli Vuoksen yläjuoksun puolelle" ? Kun sen luontevin (ja halvin) sijoituspaikka on nimenomaan 
nyk. sillan eteläpuolella! Siihen 30-luvun ristikkopalkkisillan ja 70-luvun kotelopalkkisillan väliin, oikaisten 
eli suoristaen ratalinjaa, vähentäen (aiheuttamisen yksi syy) melua! Mitä jyrkempiä mutkia jäykässä radas-
sa => sen enemmän melua aiheutuu! 
 
Nyt kannattaisi omata rohkeasti sitä kunnallista siviili- ja päättäjärohkeutta, siitä tulevat sukupolvetkin 
meidät sitten hyvällä muistaisi. Kun ajattelee avautuvaa mahdollisuutta: Tässä olisi Imatran kaupungin 
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sisäisen (joukko- ym)Liikenteen kehittämiselle ns. vuosisadan paikka: (ja Suomen Valtio vielä maksaisi siitä 
suuren osan!) 
 
Nyk. ristikkopalkkisilta palvelemaan yksisuuntaisena idästä länteen ajoneuvo- ja kevytta liikennettä, uusi 
vastaava siltaratkaisu yksisuuntaisena länsi-itä eli keskusasemalta purkautuvaa liikennöintiä, turvallisuus 
paranee, liikenne sujuvoituu, melu vähenee (jakautuu) ja mahdollistuu se ns. älykäs liikenteenohjaus 
konseptikin (etenkin kun kunta päättänyt ottaa ohjat haltuun ?). Molemmat sillat olisivat 2-kansi ratkaisu-
ja,(nykyistä perusrakennetta mukaillen),, jolloin tarvitaan rakentaa vai 1 kpl uutta kapeampaa siltaa, rauta-
tie yläkansille ja ajoneuvo & muu liikenne alakansille. Tuollaisen hankkeen voisi toteuttaa ns. kutsukilpai-
lun perusteella, paras toteutusvaihtoehto valiten. Julkisen hankinnan kriteereinä voi hyvin olla vaatimus 
"nykyaikaisten korkealujuusterästen käyttö", istuvuus maisemaan ja lähiympäristön ja liikkumisen tarpei-
den huomioiminen. Kun siihen saisi sellaisen 2000 luvun katseenvangitsijan, olisi se vetonaulana myös 
alueen matkailun kehittämiselle. (Vertailun vuoksi vaikkapa "jätkän kynttilä- silta" Rovaniemellä herättä-
mään huomiota - kaikki haluaa ajaa uudella sillalla = matkailijoita keskukseen). 
 
Edelleen,, Sivutuotteena vaadittava rakennemateriaali - teräs - voidaan valmistaa paikkakunnalla! = työl-
listävä vaikutus. Ympäristöyställinen konseptihankinnan kriteerinä. 
 
Myöskään ei jää nuo valtion silta & infra sunnittelijat vaille töitä - heillehän riittää nykyisen kantatiever-
koston satojen heikkojen siltojen korvaus /peruskorjaus / kiireellisten ylirasitusten kohteiksi joutuneiden 
"siltarumpujen" suunnitteluissa - Suomessa nostettiin esim. maantieliikenteen suurimpia sallittuja painoja 
- ennenkuin tehtiin välttämättömiä väyläkorjauksia - kohta jokin silta naksahtaa ikävästi. 
 
(Tämän vuosisadan kehittämisidea mahdollisuuden annan teille - ilmaiseksi!) 
 
Lopuksi kiitokset kutsusta, 25.5. tilaisuuteen, koetetaan päästä paikalle, tenttaamaan rikkaan suomen 
valtion edustajia. 
Terveisin: 
Tapio Ahtiainen 
Tiedoksi: kiinteistöyhtymämme toiselle osakkaalle, Raili Korhoselle 
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Lähettäjä: Tapio Ahtiainen [mailto:tapio.ahtiainen@outlook.com] 
Lähetetty: perjantai 12. tammikuuta 2018 0.24 
Vastaanottaja: Salonen Maija <Maija.Salonen@liikennevirasto.fi> 
Aihe: Pyyntö_suunnitelmapiirrustuksia_jäljennöksiä 
 
Tervehdys, 
käväisin viime viikolla Imatran kunnantalolla tarkoituksena tutustua hyväksyttyyn 
ratasuunnitelmaan ; LIVI/4401/04.01. 01./2016 mutta en löytänyt niitä aulasta,,, ja moni 
virkailija oli jo lähtenyt Loppiaisen viettoon? 
 
Tapasin kyllä 2.krs henkilöitä joilta sain tarvitsemaani taustatietoa kunnan alueella tulevaisuudessa (nyt 
odotettu jo 10v) toteutettavista kaavamuutoksista. Olen asianosainen kun Liikennevirasto pidättänyt tuon 
kaavaillun kaksoisraiteen tarvitseman tilavarauksen johdosta??? koko alueen muiden kiinteistöjen tarvit-
semia päätöksiä? Kaavaan muutettu merkintä (VL) vaikka tontilla ollut "pöhinää kuten kaupunkielämän 
mittaristoon kuuluu" reilut 90 vuotta. Perintönä tulleessa kiinteistössä on ollut elämää jo vuodesta 1924,,, 
ja viimeiset 20 v kunta on pitänyt (muuttanut) tonttimme joksikin Viheralueeksi kaavaan. 
 
Lupasivat muuten saavansa kaavan tehtyä meille alle 20 vuodessa! 
 
Aiemmin 2016 kootussa (tiedosto liitteenä) Kaavaluonnosasioita Tainionkoski alueella 
löytyy mm.: s.2-3 sekä Kuva 3, josta maallikkokin näkee millaiselle lisämutkalle uusi Luumäki-Imatra kak-
soisraide on tarkoitus taivutella juuri tuossa Vuoksen ylittävän sillan ympäristössä. Halvempi, tehok-
kaampi, taloudellisempi ja ennenkaikkea vähemmän melua tuottava Ratkaisu saadaan aikaan mikäli uusi 
silta rakennetaan nyk. (1930 luvun) ristikkopalkkisillan etelä (eli Vuoksen alajuoksun) puolelle. Tästä olen 
myös aiemmin laittanut muistutuksena silloin kun asiaa sai kommentoida. Ainut todellinen syy järke-
vimmän sillan ja koko ratalinjauksen kannalta "torppaa" paikallispoliitikkojen -70 luvulla tekemät virheel-
liset ja logistiikan / tekniikan ja liikenteen suunnittelussa vaadittavien ammattitaitojen puutteesta tehdyt 
päätökset. Niiden surullisena seurauksena keskusliikenneasema rakennus on vain hieman väärään koh-
taan aikoinaan rakennettu (siirtymä kaupungintalon suuntaan olisi tarvittu vain sen yhden raideparin ver-
ran) (tai kokonaan toisen pohja-layotin omaava rakennus) jolloin nyt olisi helppoa oikaista ratalinjaa ja 
toteuttaa melun kannalta helppoja vaihtoehtoja. 
 
Koska mainitussa liitteessa on selostusta sivulta 6 lukien (mm. Meluaita, 4m) merkattuna juuri tuon tont-
timme kohdalle (mikä on hyvä suunnitelma) mutta en saanut Tarkkoja 
sijaintiteitoja esim. siitä tuleeko nykyisen tonttimme rajalta leikkautumaan maa-alaa 
kaksoisraiteen vuoksi? 
 
Pyydän lähettämään eli tilaan Kuulutuksessa mainittuja kopioita ja piirustuksia. Erityisesti 
kiinnostaa nähdä suunnitelmat Meluaidasta ja sen sijoittamisesta nykyisen tonttimme 
rajalle? 
 
Ystävällisin Terveisin: 
Tapio Ahtiainen 
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Lähettäjä: Salonen Maija 
Vastaanottaja: Tapio Ahtiainen 
Kopio: Sillgren Tiia; Tiainen Juha 
Aihe: VS: Pyyntö_suunnitelmapiirrustuksia_jäljennöksiä 
Päivämäärä: 12. tammikuuta 2018 12:17:23 
 
Tässä alla on teille linkki, jossa voitte käydä tutustumassa syksyllä 2017 nähtävillä 
olleeseen ratasuunnitelmaan. Ratasuunnitelmasta ei ole vielä hyväksymispäätöstä 
https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/luumaki-imatra-raja/luumaki-imatra-
tavararatasuunnitelma#.WliJwVOYNPY 
Teidän tonttinne kohdalle ei ole tulossa meluntorjuntaa. Kaavaratkaisusta ja sen 
vaiheesta saa tarkempaa tietoa Imatran kaupungilta. 
 
Yhteistyöterveisin 
Maija Salonen 
Projektipäällikkö 
Liikennevirasto, suunnittelu ja hankkeet 
Hankesuunnittelu 
Puh. +358 295 34 3841, gsm. +358 50 4437 890 
maija.salonen@liikennevirasto.fi 
 
 
Lähettäjä: Tapio Ahtiainen [mailto:tapio.ahtiainen@outlook.com] 
Lähetetty: 19. tammikuuta 2018 14:53 
Vastaanottaja: Sillgren Tiia 
Aihe: Tiedustelua kaavoitusasiasta Asemäentie 14-16 
 
Hei, 
Pistäydyin kunnantalolla Tammikuun alussa, loppiaista edeltävänä perjantaina,,, parin henkilön kanssa 
keskustelemassa. 
 
Keskustelin tänään puhelimitse Liikenneviraston Maija Salosen kanssa ja hän kehoitti tiedustelemaan 
tarkemmin asiaani Imatralta. 
 
Elikkäs akuutti tiedon tarpeeni koskee sitä omistamme kiinteistön (Jaakkola) Asemäentien ja rata-alueen 
väliin jäävä iso tontti. 
 
Mistä saan "pomminvarman tiedon" missä kohtaa tulee kulkemaan tontin rataa vasten rajoittuva raja (sen 
jälkeen kun uusi kaksoisraide valmis)? Ratasuunnitelmien kartoista en pystynyt sitä tarkkaan näkemään 
pitäis olla isompi kartta (kuin tietokoneen ruutu). Ensin kiinnostaa "leikkautuuko nykyisestä maapohjasta 
mitään pois"??? 
 
Viime kesällä kunnan rakennusvalvonta lähetti korjauskehoituksen jossa vaadittiin mm. vanhan aidan 
korjaamista tai vaihtoehtoisesti purkamista,,, no nyt siellä on vedetty uutta piikkilankaa Asemäen puolei-
selle sivustalle,,, mutta jatkan ensi kesänä aidan korjaamista sinne rataa vasten olevalle sivulle,, kas kun 
liikenneviraston toimeksiannosta tekivät puuston harvennusta rata-alueella pari vuotta sitten ja se moto-
kuski ajoi sen vanhan aitamme nurin siellä ratapenkan reunustalla., Nyt ois hyvä tietää tuleeko tontin 
rajat sillä rataa vasten rajoittuvalla sivustalla muuttumaan? 
 
Samoin ois hyvä tietää jos alkaa omalle tontille kasaamaan maa-ainesta meluntorjunnan näkökulmasta. 
Siis sellaista joka varmasti pysyy paikoillaan eikä ole sortumavaaraa sinne ratakuiluun. Oletan että omalla 
tontilla saapi pihatöitä tehdä? 
 
Se ei meille, suvun kiinteistön nykyisille ,omistajille ole vielä selvinnyt koska (ilmeisesti 90- luvun alus-
sa?) ja miksi kunta on mennyt muuttamaan kaavamerkintöjä tontin osalta. Eli kun se nyt on merkattuna 
Viheralue koodilla niin siihen ei vissiin saa rakentaa asuintaloja? 
 

mailto:maija.salonen@liikennevirasto.fi
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Tontille jossa on ollut asutusta 1920 luvulta lähtien, siis ennen ensimmäistäkään ratalinjaa siinä sivussa. Se 
nykyinen ratalinjahan lohkaistu siitä suvun tontista, 1930 luvun alussa. Tuota en ole ollut näkemässä. Sen 
toki muistan kun vanha lehmihaka jossa lehmiä pidettiin kesällä laiduntamassa, aina 80-luvulle saakka, 
on nyt Mansikkalan tornitalojen takana olevaa asutusaluetta. Ilmeisesti nyt vuorostaan pitää luovuttaa 
maata Suomen Valtiolle ratahankeen johdosta, toistamiseen? 
 
Jos teiltä löytyy jokin kartta josta pystyn sen rata-alueen ja kiinteistömme tulevan rajan VERRATTUNA 
nykytilanteeseen selvästi hahmottamaan, se auttaisi ensi kesän pihatöissä. 
 
Kiitos etukäteen vastauksestanne. 
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Liitteet: Jaakkola.pdf 
 
Tervehdys, 
liitteenä on karttaote, mistä näkyy omistamanne kiinteistön (153-417-2-832, Jaakkola) rajat sekä rautatie-
alueen rajaus. Rautatiealue laajenee teidän omistamallenne kiinteistölle. Rautatienalueen tilantarve vie 
kiinteistöstänne noin 1350 m2. Radan läheisyydessä oleva talousrakennus jää puolittain rautatiealueelle. 
Maakaupoista ja korvauksista on sovittava Liikenneviraston kanssa. 
 
Omalle kiinteistölle on mahdollista toteuttaa meluvalli. Meluvallin rakentamiseen on haettava kaupungil-
ta maisematyölupa Lupapiste.fi kautta. Rakennusvalvonnassa Pertti Purovaara käsittelee maisematyölu-
pahakemukset. 
 
Omistamanne kiinteistö on asemakaavattomalla alueella eli alueelle ei ole missään vaiheessa laadittu 
asemakaavaa. Kiinteistön alueella on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. Kiinteistö on lähivirkistysaluetta (VL). Viereisellä kiinteistöllä oleva van-
ha asuinrakennus on suojeltava rakennus (sr). 
 
Myös ”Kestävä Imatra 2020” yleiskaavaa edeltävässä yleiskaavassa kiinteistönne on virkistysaluetta (V). 
Tämä yleiskaava on vahvistettu sisäasiainministeriössä 22.11.1982. Vuoden 1982 yleiskaavaa on tarkistettu 
laatimalla Tainionkosken osayleiskaava (KV 27.6.1988) . Siinä kiinteistönne on merkitty puistoksi (VP) ja 
viereinen kiinteistö yleisten rakennusten alueeksi (Y). Päärakennus on merkitty suojeltavaksi rakennuk-
seksi (sr). Alvar Aallon vuonna 1951 laatimassa vuonna Imatran kauppalan yleisasemakaavassa kiinteis-
tönne on merkitty puisto- ja rakentamaton alue -merkinnällä. Kaavallisesti tarkasteltuna kiinteistöllänne 
ei ole osoitettu missään vaiheessa asumista tai muuta rakentamista, vaan kiinteistönne on ollut osa 
virkistysaluetta maatilatoiminnasta huolimatta. Imatran kaupunki on käynnistänyt yleiskaavan tarkistami-
sen, jossa tutkitaan maankäytön eri vaihtoehtoja. Yleiskaavaprojektia vetää kaavoitusinsinööri Ulla Karja-
lainen. 
 
Luumäki-Imatra tavara –ratahankkeeseen liittyen radan varren asemakaavoja tarkistetaan, sillä rata-
suunnitelmaa ei voi hyväksyä vastoin asemakaavaa. Ratasuunnitelma on tarkoitus hyväksyä keväällä 
2018 ja sitä ennen on saatava radanvarren asemakaavamuutokset lainvoimaisiksi. Vuonna 2010 asema-
kaavan muutos (1015) välillä Karhumäenkatu-Vuoksi kuulutettiin vireille ja kaavaluonnosta on esitelty 
yleisesti. Tarkistettua asemakaavaluonnosta on esitelty uudelleen huhtikuussa 2016. Tässä kaavaluon-
noksessa kiinteistönne ei ollut enää osa kaava-aluetta. Koska kiinteistönne on voimassa olevassa yleis-
kaavassa lähivirkistysaluetta, on ennen asemakaavoitusta tehtävä yleiskaavan muutos. Lähtökohtaisesti 
asemakaavaa ei voi laatia vastoin yleiskaavaa. Osayleiskaavan laatiminen pienelle alueelle ei ole tarkoi-
tuksen mukaista vaan alueen maankäyttö ratkaistaan yleiskaava tarkistamisen yhteydessä. 
 
Asemakaavamuutos 1015 etenee seuraavaksi ehdotusvaiheeseen. Kaupunkikehittämislautakunnan pää-
töksen jälkeen kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtävillä 30 vrk ajaksi, jolloin osallisilla on mahdolli-
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suus jättää muistutus kaavahankkeesta. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava etenee kaupun-
ginhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on saada kaava lainvoimaiseksi keväällä tai 
viimeistään alkukesästä 2018. 
 
Ystävällisin terveisin Tiia Sillgren 
 
Tiia Sillgren 
kaavoitusinsinööri 
tiia.sillgren@imatra.fi 
p. 020 617 4420 
IMATRAN KAUPUNKI 
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
www.imatra.fi 
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