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Alueen määrittely 
IMATRA, Kaupunginosa 12, IMATRANKOSKI 
 
Asemakaavan muutos: 
Korttelit 90-92, osa korttelia 140, sekä katu-, pysäköinti-, liikenne-, puisto- ja 
virkistysaluetta. 

 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Kortteli 175, osa kortteliin 1, 92 ja 140, sekä katu-, tori-, pysäköinti-, liikenne-, ja 
puistoaluetta. 

Alueen sijainti 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken keskustassa ja käsittää alueen, joka 
rajautuu pohjoisessa Olavinkatuun ja Helsingintiehen, idässä Imatrankoskentiehen, 
etelässä Valtionhotelliin ja kesäteatteriin, sekä lännessä Viipurintiehen. 

 

Kaavan vireilletulo 
Vireilletulosta on kuulutettu vuosien 2016-2017 ja 2018 kaavoituskatsauksissa. 

Kaavan laatija 
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422 
sähköposti:  jaana.huovinen@imatra.fi 
osoite:   Virastokatu 2, 55100 Imatra 
  
kaavakonsultti: 
kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola, puh. 044 748 0315 
sähköposti: arja.sippola@fcg.fi 
osoite:  FCG Arkkitehdit/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, 00610 Helsinki  
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1 Tiivistelmä 

1.1 Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta. 
Kaavoitettava sisältyy Imatran kaavoitusohjelmaan vuodelle 2018. Asemakaava on 
kuulutettu vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. 

Lähteen talon ja Piponiuksen talon osalta asemakaavan muutos on kuulutettu 
vireille vuoden 2016–2017 kaavoituskatsauksen ja -ohjelman yhteydessä.  

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen sijoittumista alueelle 
sekä päivittää voimassa olevat asemakaavat. Asemakaavatyön yhteydessä 
tutkitaan uudisrakentamisen sovittamista historiallisesti kerrostuneeseen 
kaupunkirakenteeseen. 

Alue sijaitsee Imatrankosken valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön vieressä ja sillä on keskeinen kaupunkikuvallinen merkitys 
saavuttaessa Imatrankosken keskustaan. Alueelle suunnitellaan laadukasta 
asuntopainotteista rakentamista, joka täydentää yhdyskuntarakennetta 
ympäristön kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.  

Kaupunki tekee yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksen 
kaavatyön aikana. 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet 

Lähteen talon ja Piponiuksen talon asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 
2016–2017 kaavoituskatsauksen ja ohjelman yhteydessä. Suunnittelualuetta on 
laajennettu koskemaan Torkkelinkadun ja kerhotalo Koskiksen ympäristöä. Tästä 
on kuulutettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksen yhteydessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.8.2018 alkaen Imatran 
kaupungintalolla kaavoituksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 26.9.2018. 

Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on pidetty nähtävillä 17.3.-26.4.2019 
Osalliset ovat voineet lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon 
aikana. Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot. Luonnosvaiheen 
kuulemisen jälkeen on pidetty viranomaisneuvottelu 6.6.2019. 

Palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän 
ajaksi kuulemista varten. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 
Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot.  

Koska asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä, sen hyväksymisestä 
päättää Imatran kaupunginvaltuusto. 
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1.3 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavassa huomioidaan alueen erityisarvot, kuten valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön sijainti aivan suunnittelualueen 
vieressä. 

Asemakaavoituksen pohjaksi on valmistunut Imatrankosken korttelien 90-92 ja 
140 kehittämissuunnitelma (Anna Kojo, 2018), jossa on esitetty alueen 
kehittämiselle asetettuja tavoitteita. 

Koko alueen rakennusoikeus kasvaa kokonaisuudessaan noin 11 500 k-m2 
voimassa olevaan kaavaan nähden. Asemakaavan muutos lisää rakennusoikeutta 
erityisesti korttelissa 140, kun alueelle sallitaan enintään 4-kerroksisten 
kerrostalojen rakentaminen. Pysäköinti sijoitetaan maanalaiseen 
pysäköintikerrokseen. Liikekeskustan pysäköintilaitoksen laajentaminen sallitaan 
Olavinkadun alle. 

Torkkelinkadun varren kortteleiden käyttötarkoituksia tarkistetaan. Nykyinen 
moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue muutetaan osaksi 
asuinrakennusten korttelialuetta. Tiiviimmin rakentuvassa korttelissa 175 sallitaan 
maanalainen pysäköinti. Torkkelinkadun ympäristössä huomioidaan alueen 
erityisarvot, kuten alueen rakenteen suhteellisen pieni mittakaava ja vehreys. 

Toriksi rakennettu osa puistoa muutetaan nykyisen käytön mukaisesti torialueeksi. 

Kesäteatterin pysäköintialuetta laajennetaan, jolloin turistibusseille saadaan lisää 
pysäköimistilaa. 
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2 Suunnittelun lähtökohdat 

2.1 Selvitys suunnittelualueen olosuhteista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Imatrankosken keskustassa Helsingintien ja 
Torkkelinkadun ympäristössä Imatrankoskentien ja Viipurintien välisellä alueella. 
Alue rajautuu kaakkoisosassa Imatran Valtionhotelliin ja siihen liittyvään puistoon 
sekä pohjoisosassa Olavinkatuun ja Helsingintiehen. Alueen pinta-ala on noin 6,1 
hehtaaria. 

 
Viistoilmakuva suunnittelualueesta. Aluerajaus on merkitty punaisella katkoviivalla 
(kuva:Imatran kaupunki). 
 
Imatrankoski on valtakunnallisesti merkittävä maisemanähtävyys ja rakennettu 
kulttuuriympäristö. Alue on myös yksi Suomen kansallismaisemista. Merkittäviä 
rakennuksia ovat vuonna 1903 valmistunut kulttuurihistoriallisesti arvokas Imatran 
Valtionhotelli ja 1920-30-luvulla rakennettu Imatran voimalaitos. 

Suunnittelualue jakaantuu kahteen luonteeltaan erilaiseen osaan. Helsingintien 
pohjoispuolinen osa on osa tiivistä Imatrankosken liikekeskustaa ja eteläpuolinen 
Torkkelinkadun ympäristö on osa vehreämpää ja mittakaavaltaan pienempää 
asumisen aluetta. 

Helsingintien pohjoispuolella sijaitsee Imatrankosken kaupallinen keskusta, jonka 
palvelut ovat keskittyneet vuonna 1995 avatun kävelykadun ympärille. Koskentorin 
ympäristöä on uudistettu voimakkaasti viime vuosikymmenenä ja viimeinen 
Nepparitoria reunustavista rakennuksista on valmistunut vuoden 2018 alussa. 
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Torkkelinkadun varrella on eri-ikäisiä 2-kerroksisia pääasiassa asuinkäytössä olevia 
rakennuksia. Valtionhotellia vastapäätä sijaitsevassa ns. Piponiuksen talossa toimii 
Lotta- ja veteraanimuseo. Torkkelinkadun eteläpuolta reunustaa vuonna 1985 
valmistunut hotellin laajennusosa. Suuret säilyneet tai istutetut puut luovat alueelle 
vehreän ja puustoisen siluetin. 

Suunnittelualueen koillisosassa sijaitsee Inkerinaukio, jossa toimii Imatrankosken 
kauppatori. 

 

2.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Imatrankosken ympärille muodostunut teollisuus asuma-alueineen sekä matkailu 
ovat jättäneet jälkensä alueen kulttuurimaisemaan. Matkailuun liittyvät vanhimmat 
rakennukset ovat hävinneet, mutta matkailijoita palvelee edelleen vuonna 1903 
valmistunut Usko Nyströmin suunnittelema kansallisromanttinen Imatran 
Valtiohotelli. 

Imatrankosken partaita on jo varhain hoidettu puistomaisesti. Kosken rantoja 
myötäilevän vanhan Kruununpuiston alueella on käytäviä ja levähdyspaikkoja. 
Imatrankoski on myös valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja alue 
Kruununpuistoineen on yksi kansallismaisemistamme. (Lähde: Imatrankosken 
kulttuuriympäristö, Museovirasto.) 

Imatrankosken valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
rajautuu kaava-alueella sijaitsevaan Torkkelinkatuun. 

 
Imatrankosken kulttuuriympäristön rajaus on esitetty sinisellä (Lähde: 
Museovirasto). Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty punaisella 
katkoviivalla. 
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Inkerinaukion tori. Takana Imatran Valtionhotelli (vasemmalla) ja Lähteen talo 
(oikealla). 
 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella sijaitsee pääasiassa asuin- ja liikerakennuksia. 

Kaava-alueella olevat rakennukset: 1) Funkkiskioski, 2) Lähteen talo, 3) 
Piponiuksen talo, 4) entisen leipomon asuinrakennus, 5) As. Oy Imatran 
Torkkelinkatu 9, 6) asuinrakennus, 7) kerhokeskus Koskis, 8) taksiasema. 
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Imatrankoskentien varressa sijaitsee kahvilana toimiva vuodelta 1955 peräisin 
oleva funkkiskioski (kartalla numero 1). 

Torkkelinkadun varressa sijaitsevat Lähteen talo (2), Lotta- ja veteraanimuseona 
toimiva ns. Piponiuksen talo (3), entisen leipomon asuinrakennus (4) sekä kaksi 
muuta asuinrakennusta (5-6). 

Helsingintien pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1925 valmistunut entinen leipomo eli 
kerhokeskus Koskis (7) sekä korttelin pohjoisreunassa olevan pysäköintihallin 
päällä taksiasema (8). 

Alueen rakennusten rakennusvuodet. (Imatrankosken korttelien 90-92 
kehittämissuunnitelma, Anna Kojo, 2018) 
 
Inkerinaukion länsipäädyssä sijaitseva funkkiskioski sekä korttelissa 140 sijaitseva 
entinen leipomo, eli kerhokeskus Koskis ovat voimassa olevassa asemakaavassa 
suojeltuja rakennuksia. Kerhokeskus Koskikselle on voimassaolevassa 
asemakaavassa nro 954 osoitettu suojelumerkintä sr-2: suojeltava rakennus. Ei 
saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Funkkiskioskille on voimassaolevassa 
asemakaavassa nro 937 osoitettu merkintä sr-6, suojeltavia rakennuksia. 
Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä 
säilyttää.  

Yleiskaavassa suojelumerkinnällä on osoitettu Piponiuksen talo ja Lähteen talo. 
Voimassa olevassa asemakaavassa nro 400 Piponiuksen talon ja Lähteen talon 
kohdalla on merkintä AL2: Liikerakennusten korttelialue. Alueella oleva vanha 
rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisellään ja saadaan siihen sijoittaa 
enintään 4 asuntoa. Lisää rakennettavat tilat on sijoitettava vanhan rakennuksen 
viereiselle rakennusalan osalle. Materiaaleissa ja väreissä on noudatettava vanhan 
rakennuksen arkkitehtuurin mukaista valintaa ja on uudisrakennus muodoltaan ja 
linjoiltaan suunniteltava siten että vanhan rakennuksen arkkitehtoninen arvo säilyy. 
Puut rakennuksen ja Torkkelinkadun välillä on säilytettävä. 
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2.1.4 Rakennetun ympäristön arvot ja kaupunkikuvallinen merkitys 

Suunnittelualueella sijaitsee useita yleis- ja asemakaavoissa suojeltaviksi 
merkittyjä rakennuksia. Lisäksi suunnittelualue rajautuu Imatrankosken 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Lähteen 
talosta on teetetty rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2017 (Lähteen talon 
rakennushistoriaselvitys, Selvitystyö Ahola, 14.3.2017) ja kerhokeskus Koskiksesta 
vuonna 2018 (Kerhotalo Koskis, rakennushistoriallinen selvitys, FCG suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 2018). 

Lähteen talon kulttuurihistoriallisia ja ympäristöllisiä arvoja sekä niiden 
merkityksellisyyttä on arvioitu tehdyssä selvityksessä. Selvityksen mukaan Lähteen 
talolla on paikallishistoriallisesti suuri merkitys alkujaan hotellina toimineena 
puurakennuksena: kohteen alkuperäinen käyttötarkoitus kytkee sen tiukasti 
Imatrankosken ja Kruununpuiston historialliseen kontekstiin ja alueen 
matkailuhistoriaan.  

Lähteen talon erityispiirteenä on se, että rakennus on Vuoksen eri puolilla 
sijainneista hotelleina toimineista rakennuksista ainoa säilynyt puurakenteinen 
rakennus: kohde edustaa hahmoltaan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
hotellirakentamisen perustyyppiä. Imatralla Valtionhotellia edeltäneet 
majoitusrakennukset olivat yleensä kaksikerroksisia harja- tai aumakattoisia 
puurakennuksia, joiden julkisivuja luonnehti tiheä ikkuna-aukotus ja verannat. 
Lähteen talon sisätiloissa on säilynyt rakennusosia ja materiaaleja 1920-luvulta 
lähtien, joskin autenttisuusarvojen säilyttämismahdollisuuksia on heikentänyt 
ylläpitokorjausten laiminlyönti ja rakennuksen käyttämättömyys. 

Lähteen talo ja Piponiuksen talo muodostavat kaupunkiympäristöjen 
vaihettumisvyöhykkeen Valtionhotellin puistoympäristön sekä Helsingintien ja sen 
toisella puolella sijaitsevan modernin keskustaympäristön välille. (Lähde: Imatran 
kaupunki, Lähteen talon rakennushistoriaselvitys. Selvitystyö Ahola, raportti 
14.3.2017). 

Entisenä Osuusliike Imatran Eka-leipomona ja nykyisin Kerhotalo Koskiksena 
tunnettu rakennus on tehdyssä selvityksessä luonnehdittu seuraavasti: rakennus 
muodostaa selkeän ja tunnistettavan kokonaisuuden. Rakennuksen päädyt 
muodostavat hienoja ja kaupunkikuvaa rikastuttavia näkymäpäätteitä monesta eri 
suunnasta lähestyttäessä. 

Rakennus sijoittuu Imatrankosken keskusta-alueelle. Rakennus muodostaa 
näkymäpäätteen Viipurintielle. Se erottuu myös selkeänä kaupunkikuvallisena 
elementtinä Helsingintielle ja Einonkadulle. 

Rakennus kuuluu harvoihin säilyneisiin vanhoihin kivirakennuksiin Imatrankosken 
keskusta-alueella luoden kerroksellisuutta kaupunkikuvaan. Tehdyssä 
selvityksessä rakennus on arvotettu harvinaisuuden, tyypillisyyden, edustavuuden, 
alkuperäisyyden, historiallisen todistusvoimaisuuden ja historiallisen 
kerroksisuuden mukaan. Rakennus on saanut arvotuksessa pisteitä 10/12. Tulos 
tarkoittaa, että kyseessä on arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan 
tärkeä rakennus. 

Selvityksen mukaan rakennus kertoo osaltaan Osuusliike Imatran vaiheita 1920-
luvulta 1980-luvulle ja se on ensimmäisiä osuusliikkeiden (Osuusliike Tippa i.l. ja 
Imatran Osuuskunta r.l.) yhdistymisen jälkeen toteutettuja rakennus investointeja. 
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Rakennus on säilyttänyt paikkansa osana kaupunkikuvaa Imatrankosken keskusta-
alueen muutoksista huolimatta. Rakennusta on laajennettu eri aikoina ja sen 
sisätiloihin on tehty muutoksia kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Leipomotoiminnan jälkeen rakennus on toiminut Kerhotalon muutoksen myötä 
alueen asukkaiden harraste- ja virkistystilana. Rakennukseen liittyy historiansa ja 
siinä sijainneiden toimintojen johdosta paljon kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa. 
(Lähde: Kerhotalo Koskis, rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 2018) 

    
1. Funkkiskioski. Valmistunut 1955. 
2. Lähteen talo, entinen Hotelli Imatra, rakennettu 1900-luvun alussa ja siirretty 
nykyiselle paikalle 1920-luvun lopulla. Rakennuksen alempi kerros on 
hirsirunkoinen ja ylempi kerros rankarakenteinen. Kuva Torkkelinkadun suunnalta. 
 

    
3. Piponiuksen talo. Julkisivu Torkkelinkadulle. Rakennus on kivirakenteinen 
asuinrakennus, jonka alakerrassa toimii Lotta- ja veteraanimuseo. Rakennettu 
1925-27. 
4. Asuinrakennus (entisen leipomon asuinrakennus), valmistunut 1935. 
 

    
5. Asunto Oy Imatran Torkkelinkatu 9, valmistunut 1973. 
6. Torkkelinkatu 11. Asuinrakennus, valmistunut 1935. 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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7. Kerhokeskus Koskis, entinen Osuusliike Imatran Eka-leipomo. Valmistunut 1925. 
8. Taksiaseman toimistorakennus. Valmistunut 2004. 

2.1.5 Maanomistus 

Alueen pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria, josta Imatran kaupunki omistaa suurimman 
osan. Kaupungin omistuksessa olevat alueet ovat pääasiassa katu-, puisto- ja 
pysäköintialueita. Rakennettuja kaupungin omistamia alueita ovat Kerhokeskus 
Koskiksen ja Lähteen talon kiinteistöt. Kerhokeskus Koskiksen tontti on vuokrattu 
Imatran toimitilat Oy:lle / Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:lle. Kerhokeskus Koskista 
hallinnoi Imatran toimitilat Oy /Mitra Imatran Rakennuttaja Oy. 

Yksityisessä omistuksessa ovat kiinteistöt 153-417-3-43, 153-12-90-1, 153-12-91-
2, 153-91-1, 153-12-92-1, sekä osa kiinteistöstä 153-12-140-3. 

Alueen kiinteistöjako. Vihreällä merkityt alueet omistaa Imatran kaupunki, 
valkoisella merkityt yksityiset maanomistajat tai muut toimijat. 

7 8 
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2.1.6 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue kuuluu valmiin kunnallistekniikan piiriin.  

2.1.7 Muinaisjäännökset 

Kaava-alueella ei ole todettuja muinaisjäännöksiä. Lähimmät muinaisjäännökset 
ovat Imatrankosken koskiuoman rannalla sijaitsevat kallioiden ja lohkareiden 
pinnoille hakattuja kirjoituksia, joista vanhimmat ovat mahdollisesti 1700-luvulta. 

2.1.8 Liikenne 

Suunnittelualueen kautta kulkeva Helsingintie on osa yhdystietä 3952 ja 
Imatrankosken pääliikennereitti. Helsingintie liittää alueen valtatie 6:een.  

Viipurintien ja Imatrankoskentien välillä Helsingintie on 2+2-kaistainen katu, jota 
reunustaa jalkakäytävät kadun molemmilla laidoilla. Kadun varrella on myös 
pysäköintipaikkoja. Myös julkisen liikenteen reitit kulkevat Helsingintien kautta. 

Tonttiliikenne yhdistyy Helsingintiehen kadun eteläpuolella Torkkelinkadun kautta. 
Korttelin 140 liikenne ohjautuu Helsingintielle Esterinkadun ja Einonkadun kautta. 

Alueen läpi ei ole sujuvia pyöräily-yhteyksiä. Tärkeä pyöräilyreitti Viipurintieltä 
Mansikkalan suuntaan kulkee Torkkelinkatua pitkin, mutta se katkeaa torin 
kohdalla. Viipurintien ja liikekeskustan välillä oleva kevyen liikenteen reitti kulkee 
kerhokeskus Koskiksen pysäköintipihan kautta ja alittaa Helsingintien alikulussa S-
marketin ja Koskiksen välissä. 

Alueen kautta kulkee useita julkisen liikenteen linjoja, joka yhdistää alueen Imatran 
muihin alueisiin, kuten Mansikkalaan ja Vuoksenniskaan sekä keskusasemalle. 

Alueen liikennemääriä on selvitetty liikenneselvityksessä (Korttelin 138 osa (kaava 
1053) konsultointi, Imatra. Liikenne-ennuste, raportti 02/2015, Ramboll Finland 
Oy). Laaditun selvityksen mukaan Helsingintien liikennemäärä on ollut 
suunnittelualueen kohdalla vuonna 2015 noin 15000. Ennusteen mukaan määrä on 
vuonna 2035 noin 17300. 

Suunnittelualueen liikenneyhteyksiä on sivuttu myös liikkumis- ja 
liikenneturvallisuusselvityksessä (Raporttiluonnos, liikkumis- ja 
liikenneturvallisuusselvitys koulujen ympäristössä, Imatra. Elokuu 2016, Ramboll 
Finland Oy). Raportissa on tarkasteltu koulujen lähiympäristön 
liikenneturvallisuustilannetta ja parantamiskohteita. Samalla on selvitetty 
koululaisten käyttämiä kävelyn ja pyöräilyn pääreittejä koulujen lähialueilla.  
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Nykytilanteen ja ennustetilanteen 2035 keskiarkivuorokausiliikennemäärät sekä 
arvio raskaan liikenteen osuudesta eri katuosuuksilla (Liikenne-ennuste, Ramboll 
Finland Oy, 02/2015) 
 
Alueelle on laadittu Imatrankosken pysäköintiselvitys (Ramboll Finland Oy, 
12.12.2018). Raportissa on selvitetty Imatrankosken keskustan alueella vapaassa 
käytössä olevien pysäköintipaikkojen määrät ja niiden täyttöaste ennalta sovittuina 
ajakohtina. Raportin yhteenvedossa todetaan, että selvityksessä tarkastellun 
alueen osalta pysäköintipaikkojen määrä on riittävä palvelemaan niin kaupallista 
toimintaa kuin asumistakin Imatrankoskella. Pysäköintipaikkojen määrä on ollut 
riittävä myös ruuhkahuippujen aikana. 

2.1.9 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee osittain Imatran Valtionhotellin ympäristön 
puistovyöhykkeellä, joka on osa maantieteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
merkittävää ympäristöä. Alueen puusto on suurelta osin istutettua. Alue sijoittuu 
eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaantieteellisessä 
aluejaossa Järvi-Suomeen. Alue on pääosin rakennettua ympäristöä ja siten 
ihmisen vaikutuksen alaista. Alueen eläimistö on vähäistä, sillä alue on ihmisen 
vaikutuspiirissä ja se tarjoaa vain vähän elinympäristöjä. 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 
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Ilmakuva suunnittelualueesta. Aluerajaus esitetty punaisella katkoviivalla.(Imatran 
kaupunki). 

2.1.10 Maaperä 

Kaava-alueen maaperä kuuluu Imatran geologisen aluejaon mukaan suurimmaksi 
osaksi hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueeseen, joissa vallitsevien hiekka-
hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen 
metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. 

 
Alueen maaperä.(MML) 

moreeni 

savi 
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Kaava-alueella on kohde, joka on luokiteltu maaperän pilaantuneisuuden osalta 
riskikohteeksi; entinen lopetettu huolto-ja jakeluasema (kiinteistö 153-12-91-1). 

2.1.11 Melu 

Alueella melua aiheuttaa pääasiassa liikenne. Alueen melutasoja on mallinnettu 
vuonna 2015 laaditussa meluselvityksessä (Korttelin 138 osa (kaava 1053) 
konsultointi, Imatra. Meluselvitys, 6.2.2015, Ramboll Finland Oy). Laaditun 
selvityksen mukaan Helsingintiellä melutaso ylittää Valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaisen melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon 
(klo 7-22) 55 dB.  

2.1.12 Radon 

Kaavamuutosalue kuuluu korkean radontason alueelle. Korkean radontason 
alueella mittaustuloksista 10-49% ylittää 400 Bg/m3. 

2.1.13 Patoturvallisuus 

Kaava-alue sijaitsee Vuoksen lähiympäristössä. ja patoturvallisuusasiat koskevat 
Vuoksen ranta-alueita. Vuoksen yläjuoksulla sijaitsee Tainionkosken 
voimalaitoksen pato ja alajuoksulla Imatrankosken voimalaitoksen pato. 
Imatrankosken voimalaitoksen pato on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 
11 §:n mukaiseen luokkaan 1 eli onnettomuuden sattuessa padosta aiheutuu 
vaaraa ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle tai 
omaisuudelle. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida 
Imatrankosken voimalaitospadon vahingonvaara ja suunnitella tulevat rakenteet 
mahdollisuuksien mukaan siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdollisessa 
pato-onnettomuustilanteessa.  

Patomurtuman vahingonvaara-alue. (Tulvakeskuksen karttapalvelu). 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella katkoviivalla. 
Tulvakeskuksen kartoissa on esitetty pääsääntöisesti vain yksi patosortumatilanne. 
Kartoissa ei siis ole esitetty kaikkia mahdollisia patojen vahingonvaara-alueita.  
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2.2 Voimassa oleva suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava 
tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista.  
Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. 

Tätä asemakaavan muutosta koskevia tavoitteita ovat mm.:  

− luoda edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle 

− edistää palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää 
saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta 

− edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 
− varautua sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
− ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 

ja terveyshaittoja 
− huolehtia valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 

luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 

2.2.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen 
suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan 
yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu 
kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaava myös välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kaavoitukseen. Etelä-Karjalan maakuntakaava on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2010 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 
21.12.2011. 

Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
osoitettu keltaisella ympyrällä. 
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Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi (C). 

Imatrankosken valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö on osoitettu 
kartassa ma/kv-merkinnällä. Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Imatran valtionhotelli. Imatrankosken valtakunnallisesti arvokkaan maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue on osoitettu ma/mv-merkinnällä. 

Alueen kautta kulkee seututie (Helsingintie-Imatrankoskentie). Helsingintien 
varrelle on osoitettu kevyenliikenteen laaturaitti ja Viipurintien varteen 
polkupyöräreitti. Imatrankosken rantaan on osoitettu retkeily-/ulkoilureitti. 

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton 
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 
19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja ja niiden 
kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös matkailupalvelujen 
ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen ovat kaavan teemoina. 
Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun 
kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia. 

 

Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on osoitettu keltaisella ympyrällä 

 
Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi 
(C). Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva 
yleismääräys, jonka mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja 
rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja 
visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet. 
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2.2.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 
hyväksymä Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”.  

Asemakaavan muutosalue on osoitettu yleiskaavassa pääosin keskustatoimintojen 
alueeksi (C). Osa alueesta kuuluu rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaan 
alueeseen (SR) ja virkistysalueeseen (VL).  

Alue kuuluu osittain kansallisen kaupunkipuiston intressialueeseen kulttuuri- ja 
luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden ja muiden 
erityisarvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (kp). Imatra on valtuuston 
päätöksellä (21.2.2011 § 17) luopunut Vuoksen kansallisen 
kaupunkipuistostatuksen hakuprosessista. 

Alueella sijaitsevat Piponiuksen talo ja Lähteen talo on osoitettu suojelumerkinnöillä 
(sr). 

 
Ote Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavasta. 
 

Imatran yleiskaava 2040  

Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo 
on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on 
merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. 
Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016.  

Yleiskaava 2040 ohjausryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016. 
Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran 
maankäytöllisiä perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on 
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suunnattu viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan ja 
tarkentamaan suunnittelun edetessä.  

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, 
ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavien evästysten 
kautta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja suunnitelmista 
saatavan lisätiedon pohjalta. Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: 
https://www.imatra.fi/asuminen-
jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

2.2.4 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja.  

Kerhokeskus Koskiksen alueella on voimassa asemakaava nro 954, joka on saanut 
lainvoiman 12.10.2007. Korttelin 140 tontti 4 on merkitty yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y). Kerhokeskus Koskis on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi 
(sr-2, suojeltava rakennus. Ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä). Alueelle on 
merkitty johtorasitteita ja ajorasite TONTILLE 3. Tontti 5 on merkitty 
henkilöliikenneterminaalin korttelialueeksi (LHA) LHA-alueelle on merkitty 
maanalaiseen pysäköintiin tarkoitettu tila (map). LHA-tontin länsipuoliselle alueelle 
on merkitty yleinen pysäköintialue (LP). LP-alueelle on myös merkitty maanalaiseen 
pysäköintiin tarkoitettu tila (map). Tontti 3, joka ei kuulu kaava-alueeseen, on 
merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön.  

Kortteleissa 91-92 on voimassa 7.10.1971 vahvistettu asemakaava nro 400. 
Korttelin 91 tontti 2 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (AL). 
Tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.70 ja kerrosluvuksi II (kaksi). Tontti 1 on 
merkitty Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM). Alueelle 
saadaan rakentaa moottoriajoneuvojen säilytys-, huolto- ja korjaustiloja. Alueelle 
ei saa sijoittaa asuntoja. Alueelle on merkitty tehokkuusluku e=0.70 ja kerrosluku 
II (kaksi). 

Kortteli 92 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (AL2). Alueella oleva vanha 
rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisellään ja saadaan siihen sijoittaa 
enintään 4 asuntoa. Lisää rakennettavat tilat on sijoitettava vanhan rakennuksen 
viereiselle rakennusalan osalle. Materiaaleissa ja väreissä on noudatettava vanhan 
rakennuksen arkkitehtuurin mukaista valintaa ja on uudisrakennus muodoltaan ja 
linjoiltaan suunniteltava siten että vanhan rakennuksen arkkitehtooninen arvo 
säilyy. Puut rakennuksen ja Torkkelinkadun välillä on säilytettävä. Korttelialueen 
Helsingintien puoleiselle osalle on merkitty viiva, jonka yli ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää. 

Torkkelinkadulla ja suunnittelualueen Torkkelinkadun eteläpuolisella osalla, sekä 
korttelien 91 ja 90 väliin sijoittuvalla pysäköintialueella on voimassa 
sisäasiainministeriön 8.5.1986 vahvistama asemakaava nro 621.  

Torkkelinkatu on voimassaolevassa kaavassa katualuetta. Kadulle on merkitty 
istutettavia ja säilytettäviä puurivistöjä. 

Korttelien 91 ja 90 väliin sijoittuu autopaikkojen korttelialue (LPA). LPA-alue on 
asemakaavassa osoitettu korttelin 90 käyttöön. Torkkelinkadun ja Viipurintien 

https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
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väliin sijoittuva kolmionmuotoinen puistoalue on merkitty puistoksi (VP). 
Torkkelinkadun päästä alkaa jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie (pp). 
PP-alueen eteläpuolella sijaitsee yleinen pysäköintialue (LP). Torkkelinkadun 
länsipuolen päätyyn on lisäksi merkitty autopaikkojen korttelialue (LPA). LPA-alue 
on varattu korttelin 1 käyttöön. LPA-alueelle on merkitty ajorasite (ajo) 
Torkkelinkadulta. 

Helsingintien, Viipurintien, Einonkadun ja Olavinkadun alueella on voimassa 
kaupunginvaltuuston 20.5.2002 hyväksymä asemakaava nro 880. Korttelin 92 ja 
Inkerinaukion kohdalla Helsingintiellä on voimassa asemakaava nro 372, joka on 
vahvistettu 8.7.1971. Osalla Einonkatua on voimassa 23.10.2015 voimaantullut 
asemakaava nro 1053. Imatrankoskentiellä on voimassa sisäasiainministeriössä 
12.12.1955 vahvistettu asemakaava nro 22. 

Inkerinaukiolla on voimassa asemakaava nro 937, joka on saanut lainvoiman 
1.3.2006. Inkerinaukio on voimassaolevassa asemakaavassa merkitty puistoksi 
(VP-6). Alueesta ¾ saa rakentaa aukioksi, joka tulee toteuttaa puistomaiseksi 
jäsenneltynä. Alueelle saa pystyttää tapahtumia palvelevia tilapäisiä telttoja, 
katoksia, esiintymislavoja tai huoltorakennuksia. Alueen Imatrankoskentien 
puoleisella reunalla sijaitseva kioski on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-6, 
suojeltavia rakennuksia. Rakennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee 
korjaus- ja muutostöissä säilyttää). Kioskin alapuolelle on merkitty ohjeellinen 
kioskin tai muun puistoalueen toimintaan liittyvän rakennuksen ja katoksen 
rakennusala (kl-2). Kl-2-alueelle on merkitty rakennusoikeutta 60 k-m2 ja 
kerrosluku I (yksi). Alueen länsireunalle on merkitty yleiselle jalankululle ja 
pyöräilylle varattu alueen osa (pp). 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta (Imatran kaupungin karttapalvelu). Aluerajaus 
esitetty punaisella katkoviivalla. 
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2.2.5 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 

Kaavatyön pohjaksi valmistui kesällä 2018 Anna Kojon diplomityö Imatrankosken 
kortteleiden 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma. Diplomityössä on tutkittu kaksi 
vaihtoehtoista yleissuunnitelmaa, joista ensimmäisessä suunnittelualueen 
rakennukset säilytetään ja uudisrakentaminen toteutetaan 
täydennysrakentamisena. Toisessa vaihtoehdossa rakennukset puretaan 
Piponiuksen taloa lukuun ottamatta.  

 
Vasemmalla säilyttävä vaihtoehto (VE1) ja oikealla purkava vaihtoehto (VE2). 
Nykyiset rakennukset mustalla, uudisrakennukset ruskealla. Lähde: Imatrankosken 
kortteleiden 90-92 ja 140 kehittämissuunnitelma. 
 

Imatrankosken kaupallisten palvelujen kehittämisohjelmassa vuodelle 2020 
(HelsinkiZurich Oy, Ramboll Finland Oy, 2012) alueelle on esitetty liike- ja 
asuinrakentamista. 

 
Ote Imatrankosken kaupallisten palvelujen kehittämisohjelmasta vuodelle 2020. 
(Kuvalähde: HelsinkiZurich Oy ja Ramboll Finland Oy) 

 

VE1 VE2 
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2.2.6 Rakennusjärjestys 

Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja 
tullut voimaan 1.8.2016. 

2.2.7 Pohjakartta 

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

2.2.8 Rakennuskiellot 

Kortteleissa 90-92 on voimassa rakennuskielto 26.4.2021 saakka 
(Kaupunkikehityslautakunta 14.5.2019 § 55). Rakennuskielto poistuu 
asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. 
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3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta vuonna 2016, jolloin 
kaava-alue käsitti korttelin 92. Sittemmin on ilmentynyt tarve käsitellä aluetta 
osana laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat Torkkelinkadun ja Helsingintien 
väliset korttelit sekä kerhokeskus Koskiksen alue. Laajennettu kaava-alue 
kuulutettiin uudelleen vireille vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. 

Kaavoituksen aloituskokous pidettiin kaupungin ja kaavan laativan konsultin kanssa 
8.8.2018. 

3.2 Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6 §, 62 § ja 63 §, MRA 
30 §) 

3.2.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia 
ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).  

Osallisia ovat: 

1. Viranomaiset 

− Etelä-Karjalan liitto 
− Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
− Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuus) 
− Etelä-Karjalan museo 
− Museovirasto  

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

− Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (rakennusvalvonta, kaupunki-infra ja 
viheralueet, kaupunkisuunnittelu, Imatran vesi) 

− Imatran seudun ympäristötoimi 
− Kulttuuri-, vapaa-aika, hyvinvointipalvelut 
− Imatran seudun kehitysyhtiö Oy  
− Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit  

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

− Imatran seudun vammaisneuvosto 
− Imatran vanhusneuvosto 
− Imatran nuorisovaltuusto 
− Imatran kotiseutuyhdistys ry 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Asemakaavan selostus 27 (44) 
   
20.2.2019   
   

 
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy/ FCG Arkkitehdit 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

− Imatran kaupunkikeskustat ry 
− Muut alueen toimijat  

5. Muut 

− Fortum Heat & Power Oy 
− Puhelinyhtiöt 
− Sähköyhtiöt 

3.2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Kaava on laadittu yhteistyössä Imatran kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten 
palveluiden vastuualueen kanssa. 

3.2.3 Kaavan vireilletulo  

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille vuosien 2016–2017 ja 2018 
kaavoituskatsausten yhteydessä. 

3.2.4 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.8.2018 alkaen Imatran 
kaupungintalolla kaavoituksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallisilla oli 
mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 27.9.2018 
asti. 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 17.3.-26.4.2019 välisenä aikana, jolloin 
osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheen 
nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella kaupunkilehti Uutisvuoksessa, kaupungin 
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 

3.2.5 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Imatran kaupungintalolla 26.9.2018. 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta osallisena olevilta viranomaisilta, 
jotka on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

Asemakaavasta on pidetty luonnosvaiheen jälkeen viranomaisneuvottelu 6.6.2019. 

3.2.6 Lausunnot ja palautteet 

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta osallisilta, jotka on lueteltu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja tarvittaessa viranomaisilta. 

Luonnosvaiheessa saadut palautteet ja lausunnot, sekä kaavanlaatijan vastineet 
niihin on koottu selostuksen liitteeseen 10 (vuorovaikutusraportti). 
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3.2.7 Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 

Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) 
vähintään 30 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä 
Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi 
ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. 

Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
yhteystietoineen kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, 
osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

3.2.8 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat 
kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 §). 

Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle osoitteella: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

PL 1744 

70101 Kuopio 
 

3.3 Asemakaavan tavoitteet 

3.3.1 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. 
Keskustatoimintojen aluemerkinnällä osoitetaan keskustahakuisten kaupan, 
palvelujen, hallinnon, asumisen ja muiden toimintojen yleispiirteinen sijainti. 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä tai 
vaikutuksiltaan niihin verrattavia kaupallisia palveluita. Keskustatoimintojen alue 
sisältää tarvittavat liikennealueet, puistot sekä viheralueet ja -vyöhykkeet. 

Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja 
kaupunkikuvan tasapainoisuuteen sekä huolehdittava eri liikennemuotojen 
järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta ja häiriöttömyydestä. Aluetta 
suunniteltaessa on varauduttava riittävään ja monipuoliseen keskustatoimintaa 
tukevaan asunto-, työpaikka- ja keskustapalvelujen tarjontaan sekä keskustojen 
lähikauppojen säilymiseen.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa erityistä huomiota tulee kiinnittää 
maisema- ja kulttuuriarvojen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden 
säilyttämiseen ja vapaa-ajan palvelujen sekä virkistysarvojen turvaamiseen. 
Erityisesti jalankulun ja kevyen liikenteen verkostoa sekä joukkoliikenteen laatua 
ja sujuvuutta tulee kehittää. 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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Kestävä Imatra 2020 -yleiskaavassa alue on pääasiassa keskustatoimintojen 
aluetta. Alue kuuluu myös osittain kansallisen kaupunkipuiston intressialueeseen 
kulttuuri- ja luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden ja 
muiden erityisarvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. 

3.3.2 Kaupungin asettamat tavoitteet 

Imatrankosken keskustaan kaivataan uutta elinvoimaa. Torkkelinkadun ympäristö 
sekä kerhokeskus Koskiksen tontti jatkavat Imatrankosken keskustan 
kehityshanketta. Aluetta arvioidaan laajemmassa kokonaistarkastelussa 
täydennysrakentamisen alueena. 

Imatran kaupungin hallinnassa on useita tyhjillään olevia rakennuksia, joista osa 
on huonokuntoisia. Varsinkin Lähteen talo ja Kerhokeskus Koskis ovat 
huonokuntoisia ja ne halutaan purkaa ja korvata uusilla rakennuksilla. 

Lähteen talon paikalle sopisi esimerkiksi matkailua palvelevia toimintoja sekä torin 
huoltotilat. 

Kerhotalo Koskis on ollut tyhjillään mm. havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi. 
Kaupunki haluaa purkaa rakennuksen ja kehittää aluetta keskusta-asumisen ja 
palveluiden alueena. 

3.3.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Alueen suunnittelussa otetaan huomioon sen sijoittuminen valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun ympäristön alueelle. Imatrankoski on maamme 
tunnetuimpia maisemanähtävyyksiä, johon liittyvät koskiuomaa reunustavat 
puistot ja 1903 valmistunut Valtionhotelli. Taajamarakenteen tiivistymisestä 
huolimatta Valtionhotellilla on maisemassa hierarkkinen asema, jota tulee vaalia. 

Suunnittelun tavoitteena on kehittää Valtionhotellin edustaa rakennuksen arvon 
mukaiseksi ja vahvistaa alueen puistomaista luonnetta. 

Torkkelinkatu on osa vanhaa Viipurintietä. Kadun varressa rakentaminen tulee 
mittakaavaltaan soveltua historialliseen ympäristöön. 

Uusi rakentaminen vaatii uusia autopaikkoja ja alueella on jo ennestään ajoittain 
pulaa pysäköintipaikoista, joten pysäköintiratkaisuja tarkastellaan kokonaisuutena. 

3.3.4 Osallisten tavoitteet 

Alueen yksityisten maiden omistajien tavoitteita on kuultu mm. aluetta koskevan 
kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yksityisten maanomistajien 
tavoitteita ovat mm. lisärakentamisen mahdollistaminen ja rakennusoikeuden 
määrän kasvu sekä niihin liittyvän pysäköinnin mahdollistaminen maanalaisiin 
tiloihin. 
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3.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

3.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Aluetta koskevassa kehittämissuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi 
kaavatyön aikana tutkittiin kevyemmän täydennysrakentamisen ratkaisua, jossa 
Torkkelinkadun varren kortteleiden pysäköinti perustuu maanpäälliseen ratkaisuun. 
Nykyistä suurempi (yli 0,7) rakennusoikeus vaatii kuitenkin rakenteellisia 
pysäköintiratkaisuja. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut Torkkelinkadun varren 
rakentamisen soveltuvuus mittakaavaltaan historialliseen ympäristöön ja alueen 
puistomaisen ilmeen säilyttäminen. 

Kaavaluonnoksessa maanalainen pysäköinti sallitaan korttelin 175 tonteilla 1-3, 
korttelissa 140 sekä Olavinkadun ja Einonkadun alla. 

Kehittämissuunnitelmasta poiketen rakennusoikeuden määrää on tarkistettu 
kaavatyön aikana siten, että vältytään tehokkaan rakentamisen vaativilta ja 
mahdollisesti hyvinkin laajojen maanlaisten pysäköintialueiden rakentamiselta. 
Laajojen maanalaisen rakentamisen vaatimat maansiirtotyöt merkitsisivät suurta 
muutosta kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä.  

3.4.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnos laadittiin esitettyjen tavoitteiden, nykyisten lähtökohtien ja 
tehtyjen selvitysten pohjalta. 

Kortteli 175 muodostuu tonteista 1-6. Tontit 1-3 ja 5-6 ovat asuinkerrostalojen 
korttelialuetta (AK). Tontti 4 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 
Tonttitehokkuus korttelissa 175 on tonteilla 5-6 0,7 ja tonteilla 1-3 1,0. Korttelin 
175 koko on yhteensä noin 9300 m2 ja korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 
noin 7910 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa varsinkin tonteilla 1-3, joilla 
rakennusoikeus kasvaa voimassaolevaan kaavaan nähden noin 1400 k-m2. 
Lisääntynyt rakennustehokkuus edellyttää rakenteellista pysäköintiratkaisua, 
minkä vuoksi korttelissa sallitaan maanalainen pysäköinti. 

Korttelissa 92 olevan ns. Lähteen talon paikalle sallitaan 2-kerroksinen 
liikerakennus. Korttelissa oleva Piponiuksen talo merkitään suojelumerkinnällä (sr-
11, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia 
materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä muutostöistä tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto.). 

Asemakaavassa annetaan määräyksiä, joilla turvataan Torkkelinkadun 
puistomaisen luonteen säilyminen.  

Korttelissa 140 sijaitsevan Kerhotalo Koskiksen suojelumerkintä poistetaan 
rakennuksen huonon kunnon vuoksi. Korttelia täydennetään keskustaympäristöön 
sopivalla asuin-, liike- ja palvelurakennuksella. Korttelin eteläpuoleinen 
rakennusmassa sovitetaan purettavan rakennuksen ja Helsingintien eteläpuolella 
olevien rakennusten kanssa samaan koordinaatistoon muistumana vanhasta 
rakennuskannasta. 
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Tehokasta rakentamista edellyttävä pysäköinti ratkaistaan korttelissa 140 
maanalaisena pysäköintilaitoksena, joka liittyy kiinteästi korttelissa ja Einonkadun 
alla jo oleviin pysäköintilaitoksiin. 

 

 

4 Asemakaavan kuvaus 

4.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava-alue jakautuu kahteen rakenteeltaan ja luonteeltaan erilaiseen osaan. 
Helsingintien pohjoispuolinen kortteli liittyy kiinteästi muuhun Imatrankosken 
liikekeskustaan. Helsingintien ja Torkkelinkadun välinen alue on 
rakennuskannaltaan vaihtelevaa ja ympäristöltään puistomainen kokonaisuus. 

Korttelista 140 muodostuu tiivis ja tehokkaasti rakennettu asuin-, liike- ja 
palvelukortteli. Korttelin rakennukset rajaavat Einonkadun ja Olavinkadun katutilaa 
sijoittumalla kiinni korttelin reunaan. Korttelin eteläpuolinen osa muodostaa 
vaihettumisvyöhykkeen, jossa tiiviisti rakennettu ympäristö muuttuu vähitellen 
puistomaisemmaksi. 

Helsingintien ja Torkkelinkadun välinen alue säilyy vehreänä asumisen ja 
liiketoiminnan alueena. Aluetta täydennetään uusilla kerros- ja pienkerrostaloilla. 
Torkkelinkadun puistomainen yleisilme säilytetään. Alueen itäisimpään kortteliin 
voidaan sijoittaa esimerkiksi matkailua ja toritoimintoja tukevia palveluita. 

Torkkelinkadun länsipäässä mahdollistetaan pysäköintipaikkojen laajentaminen, 
millä parannetaan mm. turistibussien pysäköintiolosuhteita. 

4.1.1 Mitoitus 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 6,1 ha. Kokonaisrakennusoikeus on noin 
20 900 k-m2. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden alueen rakennusoikeus 
kasvaa noin 11 500 k-m2. 

Alueella voimassaolevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on noin 8900 k-
m2. Alueella jo olevien rakennusten yhteenlaskettu käytetty rakennusoikeus on 
noin 6081 k-m2. 
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Kaavan korttelialueiden koot ja rakennusoikeudet: 

Korttelialue Kortteli Pinta-ala 
(m2) 

Kerros
-luku 

Rakennus-
oikeus     
(k-m2) 

Tehokkuus 

AK 175 

(tontit 5-6) 

4612 III 3228 0,7 

AK 175 

(tontit 1-3) 

4680 IV 4680 1,0 

KL-9 92 985 II 700 0,71 

AL-12 92 1051 II 700 0,66 

AL-13 140 5573 IV 9474 1,70 

KM 140 1163 II 2000 1,72 

LP  2674  -  

LPA 175 (tontti 5) 

92 (tontti 3) 

1 (tontit 6-9) 

4037  -  

VP ja VP-9/s  3887  116  

katu- ja 
torialueet 

 32654    

Yhteensä  61 316  20898 0,34 

 

4.1.2 Palvelut 

Asemakaava-alue tukeutuu Imatrankosken keskustan julkisiin ja kaupallisiin 
palveluihin. 

Asemakaava mahdollistaa palveluiden sijoittumisen alueelle. 
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavalla alueelle muodostuu omaleimaisia alueita, jotka hyödyntävät 
kaupunkirakenteessa olevia elementtejä sekä kohentaa keskeisellä paikalla 
sijaitsevan alueen kaupunkikuvaa. 

Asemakaavalla ohjataan alueen rakentamista siten, että ympäristön laatua 
koskevat tavoitteet toteutuvat. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain Imatrankosken valtakunnallisesti merkittävään 
rakennetun kulttuurin ympäristöön (RKY), joka rajautuu Torkkelinkatuun. 
Torkkelinkadun puistomainen ympäristö ja sen säilyminen on huomioitu 
kaavamerkinnöin ja –määräyksin.  

4.3 Aluevaraukset 

4.3.1 Korttelialueet 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) sijoittuu Torkkelinkadun ja Helsingintien 
väliselle alueelle. Korttelin 175 tonteilla 5-6 sallitaan 3-kerroksisten 
pienkerrostalojen rakentaminen ja tonteilla 1-3 sallitaan 4-kerroksisten 
kerrostalojen rakentaminen. Rakennusten pohjakerrokseen saa sijoittaa liiketiloja. 
Korttelin 175 tontin 5 autopaikkoja voi sijoittaa LPA-alueelle. Tonteilla 1-3 sallitaan 
maanalainen pysäköinti, jonne johtava ajoyhteys järjestetään LPA-alueen kautta. 
Korttelialuetta laajennetaan lounaassa olevaan puistoalueeseen siten, että tontille 
6 on mahdollista sijoittaa toinen pienkerrostalo. Tonteille 1-3 on merkitty ohjeelliset 
rakennusalan rajat. Ohjeellisten rakennusalan rajojen mittakaava ja koordinaatisto 
mukailee Torkkelinkadun katulinjausta ja alueen olemassa olevaa rakennuskantaa.  

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-13) käsittää korttelin 
140 tontin 7. Korttelialueelle voi sijoittua esimerkiksi julkisia palveluja, asumista, 
palveluasumista ja kaupallisia palveluita. Alueella sallitaan enintään 4-kerroksisten 
kerrostalojen rakentaminen. Asuntoja ei saa sijoittaa katutasoon tai 
maantasokerroksiin. Korttelialueen pysäköinti sijoitetaan pihakannen alapuoliseen 
pysäköintitasoon. Pihakannen alle on mahdollista sijoittaa noin 120 autopaikkaa 
nykyiset autopaikat mukaan lukien. Rakennusalalle on merkitty ohjeelliset 
rakennusalan rajat, joilla pyritään siihen, että alue rakentuu kaupunkikuvallisesti 
laadukkaasti, eivätkä rakennukset muodosta yhtenäistä, muurimaista massaa.  

Liikerakennusten korttelialue (KM) käsittää korttelin 140 tontin 6 ja 
mahdollistaa kaupallisten palveluiden laajenemisen tontilla. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-12) käsittää nykyisen 
Piponiuksen talon tontin. Alueella oleva Piponiuksen talo on merkitty 
suojelumerkinnällä (sr-11, Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä 
vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä muutostöistä tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto.) Rakennuksessa sallitaan myös asuminen.  

Liikerakennusten korttelialue (KL-9) käsittää osia nykyisen Lähteen talon 
tontin. Alueelle saa sijoittaa myymälä-, kahvila-, toimisto- ja näyttelytiloja 
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sisältävän rakennuksen. Uudisrakennus tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 2 
suojeltavaan rakennukseen erityisesti massoittelun, julkisivun jäsentelyn, 
materiaalin, värin ja korkeuden suhteen. 

Autopaikkojen korttelialueet (LPA) sijoittuvat Torkkelinkadun varteen sekä 
kortteliin 175 tonttien 3 ja 5 väliin. Autopaikkojen korttelialueille sijoitetaan 
viereisten kortteleiden ne autopaikat, jotka eivät mahdu tonteille. 

4.3.2 Muut alueet 

Puistot (VP) pysyvät nykyisillä sijoillaan. Osa alueen lounaiskulmassa 
sijaitsevasta nykyisestä rakentamattomasta yleisen pysäköintipaikan alueesta 
muutetaan puistoksi. Viipurintien varrella oleva kolmiomainen viheralue pienenee 
koillisosasta noin 450 m2. Inkerinaukion käsittävä puistoalue muutetaan osittain 
nykyisen käyttötarkoituksen mukaan torialueeksi. 

Yleinen pysäköintialue (LP) käsittää kesäteatterin paikoitusalueen. 
Rakentamaton LP-alue muutetaan puistoksi ja aluetta laajennetaan käsittämään 
osa nykyisestä LPA-alueesta. Pysäköintialuetta on mahdollisuus laajentaa siten, 
että myös turistibussien pysäköinti on mahdollisuus järjestää alueelle. 

Katualueet. Katualueina säilyvät nykyiset katualueet. Katualueen rajausta 
muutetaan Helsingintien ja Imatrankoskentien risteyksessä siten, että risteykseen 
on mahdollista rakentaa kiertoliittymä. Maanalainen pysäköinti sallitaan 
Olavinkadun alle. Pysäköintilaitoksen laajentaminen mahdollistaa noin 115 uutta 
autopaikkaa liikekeskustan tarpeisiin. 

Tori. Inkerinaukio nimetään kaavassa ja osoitetaan katuaukioksi/toriksi. 

4.3.3 Yleismääräykset 

Suunnittelualue on Imatran vanhinta rakennettua kaupunkiympäristöä ja siten 
uudisrakentaminen tulee sovittaa paikkaan harkiten, joten rakentamisen ja 
ympäristön osalta on annettu seuraavia yleismääräyksiä; 

Rakennukset tulee sopeuttaa massoittelultaan, materiaaleiltaan ja väreiltään 
lähellä oleviin rakennuksiin ja niiden miljööseen. 

Julkisivujen materiaalin tulee muodostaa selkeä ja yhtenäinen pinta sokkelista 
räystääseen. Näkyviä elementtisaumoja ei sallita, vain yksittäiset 
rakennusteknisesti tarpeelliset elementtisaumat sallitaan, mikäli ne eivät sijoitu 
julkisivusommittelussa keskeisille paikoille.  

Parvekkeet tulee toteuttaa julkisivupinnasta sisään vedettyinä tai yhtenäisenä 
parvekejulkisivuna tai ilmeeltään keveinä julkisivusta ripustettuina parvekkeina. 
Pilarein tuettuja ulokeparvekerivejä ei sallita. 

Kortteleissa 175 ja 92 rakennusten pääjulkisivun suunnan tulee olla yhteneväinen 
alueen muiden rakennusten kanssa. Rakennusoikeus tulee jakaa erillisiin 
rakennusmassoihin siten, etteivät rakennukset muodosta yhtenäistä muurimaista 
rakennusmassaa. Rakennusten väliin tulee jäädä istutettavia alueen osia. 

AK-korttelialueella pohjakerrokseen saa sijoittaa liiketiloja. 
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Kortteleissa 175 ja 92 rakennusten harjakaton suunnan tulee olla Torkkelinkadun 
suuntainen. 

Pysäköintialueet on rajattava ja jäsennöitävä puu- ja pensasistutuksin. Pihamaa 
autopaikkojen ja kulkureittien ulkopuolella on istutettava Ja viimeisteltävä 
korkeatasoisesti. 

Pysäköintilaitosten tulee olla pääosin maanpinnan alapuolella. Pysäköintilaitosten 
päällä olevien pihakansien ja rakennusten korkeusasemat tulee sovittaa maaston 
luonnollisiin korkeusasemiin siten, että maanpinnan olemassa olevat 
korkeusasemat eivät oleellisesti muutu. Pihakannet tulee sovittaa muuhun piha-
alueeseen mahdollisimman huomaamattomasti. Pihakannen pinta tulee istuttaa 
mahdollisimman vehreäksi. 

Kadun alle sijoittuvien pysäköintilaitosten savunpoistorakenteet tulee ottaa 
huomioon katusuunnitemassa ja ne tulee sijoittaa ja toteuttaa kaupunkikuvaan 
sopivina rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla, esimerkiksi 
istutusryhmin. 

Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä leikki- ja oleskelualueeksi, 
liikenne- tai huoltoalueeksi tms. on istutettava mahdollisimman vehreiksi. 

Istutettavalla alueen osalla oleva puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 

Suunnittelualue sijaitsee kohonneen radontason alueella, joten radonriskien 
torjumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunnittelussa ja rakentamisessa 
tulee ottaa huomioon radonin aiheuttamien haittojen poistaminen. 

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta. 

Korttelin 175 tontin 1 maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava 
ennen rakentamiseen ryhtymistä. Pilaantuneet maa-ainekset tulee käsitellä 
ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

Istutettavaksi merkitylle alueelle saa sijoittaa ja järjestää kulkuyhteyden, 
maanalaisia tai maanpäällisiä johtoja ja kaapeleita sekä niiden käyttämiseen 
tarpeellisia laitteita ja rakennelmia. 

Yleismääräyksissä on annettu pysäköintipaikkoja ja polkupyöräpaikkoja mitoittavat 
luvut seuraavasti; 

Asuminen: 1 autopaikka/85 k-m2, 1,5 pyöräpaikkaa/asunto. 
Palveluasuminen: 1 autopaikka/200 k-m2, 1 pyöräpaikka/300 k-m2. 
Toimisto- ja liiketilat: 1 autopaikka/60 k-m2, 1 pyöräpaikka/120 k-m2. 
Majoitus- ja ravintolatilat: 1 autopaikka/75 k-m2, 1 pyöräpaikka/150 k-m2. 
Muut palvelutilat: 1 autopaikka/100 k-m2, 1 pyöräpaikka/300 k-m2. 
 

4.3.4 Tonttijako 

Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako korttelin 1 
tonteille 6-9, korttelin 92 tontille 3, korttelin 140 tonteille 6 ja 7, sekä korttelin 
175 tonteille 1-6.  
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4.4 Kaavan vaikutukset 

Kaavaratkaisulla on vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun 
ympäristöön ja sosiaalisiin oloihin. Vaikutuksia arvioidaan suunnittelun eri 
vaiheissa. Arvioinnin periaatteet on määritelty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. 

Asemakaavan vaikutuksia on arvioitu vertaamalla asemakaavaluonnosta alueella 
voimassa olevan asemakaavan mukaiseen tilanteeseen. Lisäksi vaikutuksia on 
arvioitu vertaamalla tilanteeseen, jossa alueella ei tapahtuisi mitään muutoksia 
nykytilanteeseen. 

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuurihistoriaan 

Suunnittelualue liittyy välittömästi Helsingintiehen rajautuvaan ja varsiin tiiviisti 
rakennettuun Imatrankosken kaupallisen keskustaan. Suunnittelualue rajautuu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Imatran Valtionhotellin ja Kruununpuiston 
alueeseen. Imatrankosken koskiuoma kulkee Valtionhotellin viertä. Alue on 
historiallisesti merkittävää ja se on edelleen merkittävä matkailukohde. 

Olavinkadun ja Helsingintien välinen kortteli 140 täydentyy tiiviiksi 
keskustakortteliksi, kun korttelin rakennusoikeus kasvaa noin 10450 k-m2:llä. 
Nykyiselle pysäköintitasojen ja ajoluiskien hallitsema alueelle muodostuu tiiviisti 
katutilaa rajaava kortteli, jonka korkeus vastaa viereisten rakennusten korkeutta. 

 
Näkymä kortteliin 140 Kallenkujan ja Olavinkadun risteyksestä. 
 
Torkkelinkadun ja Helsingintien välisen alueen korttelit tiivistyvät ja täydentyvät. 
Nykyiseen asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus kasvaa noin 1600 k-m2:llä. 
Rakenteellinen pysäköinti mahdollistaa tehokkaamman tilankäytön, jolloin 
korttelialueille jää laajemmat piha-alueet. Maanalaisella pysäköintiratkaisulla sekä 
rakennusten sijoittumisella kortteliin voidaan myös vaikuttaa alueen puistomaisen 
luonteen säilymiseen. 

Kaavamuutosalueella sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia; 
kerhokeskus Koskis, Piponiuksen talo ja Lähteen talo. Kerhokeskus Koskiksen ja 
Lähteen talon rakennushistoriallisia arvoja on tutkittu laadituissa 
rakennushistoriallisissa selvityksissä. Molemmissa rakennuksissa on todettu 
sisäilmaongelmia.  
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Kerhokeskus Koskis on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Kerhokeskus 
Koskiksen kunto on arvioitu huonoksi (Kerhotalo Koskis, rakennushistoriallinen 
selvitys, FCG 2018), skaalan ollessa erinomainen/hyvä/tyydyttävä/huono. 
Selvityksessä todetaan, että rakennus kuuluu harvoihin säilyneisiin vanhoihin 
kivirakennuksiin Imatrankosken keskusta-alueella luoden kerroksellisuutta 
kaupunkikuvaan. Tehdyssä selvityksessä rakennus on arvotettu harvinaisuuden, 
tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden, historiallisen todistusvoimaisuuden 
ja historiallisen kerroksisuuden mukaan. Rakennus on saanut arvotuksessa pisteitä 
10/12. Tulos tarkoittaa, että kyseessä on arkkitehtonisilta, historiallisilta ja 
ympäristöarvoiltaan tärkeä rakennus. Kerhokeskus Koskiksen sisäilmaongelmia on 
tutkittu sisäilmatutkimuksessa (Sisäilmatutkimus, kerhokeskus Koskis, RakLamit 
Oy, 10.3.2017). Tehdyssä sisäilmatutkimuksessa kerhokeskus Koskiksessa 
todettiin laajoja kosteusvaurioita erityisesti ullakkotiloissa, jossa puutteellisen 
tuuletuksen vuoksi vesikatteen aluslaudat ovat vaurioituneet. Syntyneiden 
vaurioiden korjaus edellyttää kattavia peruskorjauksia. Sisäilmatutkimusraportti on 
kaavaselostuksen liitteenä (liite 9). Kerhotalo Koskiksesta on laadittu rakennuksen 
korjaustyön kustannusarvio (RakLamit Oy, 31.10.2019) joka on kaavaselostuksen 
liitteenä (liite 13).  

Kerhokeskus Koskista ei asemakaavan muutoksessa ole merkitty suojeltavaksi 
rakennukseksi, joten rakennuksen purkaminen on mahdollista. Voimassaolevassa 
asemakaavassa kerhokeskus Koskis on merkitty seuraavasti: sr-2, suojeltava 
rakennus. Ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kerhotalo Koskis on merkitty 
suojeltavaksi rakennukseksi voimassaolevassa yleiskaavassa. Kerhokeskus 
Koskiksen purkamisella on vaikutuksia rakennushistoriallisesti arvokkaaseen 
kaupunkikuvaan siten, että purkamisella menetetään alueen historiallista 
kaupunkikuvallista kerrostumaa. Uudisrakentamisella on kuitenkin mahdollista 
luoda turvallisempaa ja terveellisempää kaupunkiympäristöä. 

Lähteen talo on ollut tyhjillään useita vuosia. Rakennuksesta on laadittu 
korjaustyöhankkeen kustannusarvio (RakLamit Oy, 31.7.2019) ja 
kuntotutkimusraportti (Raksystems Insinööritoimisto Oy, 10.11.2016). 
Kuntotutkimusraportin mukaan rakennus on huonokuntoinen ja sen korjaaminen 
vaatii laajoja korjaustoimenpiteitä, eikä sen kunnostaminen hyötykäyttöön ole 
taloudellisesta näkökulmasta perusteltua. Korjausaste on >100 %. Rakennuksen 
sijainti hyvin keskeisellä paikalla Imatran keskustassa saattaa aiheuttaa vakavan 
tapaturmavaaran rakennukseen luvatta tunkeutujille ja mahdollisen tulipalon 
seurauksena. Lähteen talo sijaitsee voimassaolevassa asemakaavassa 
liikerakennusten korttelialueella (AL2). Asemakaavamääräyksen mukaan alueella 
oleva vanha rakennus on säilytettävä ulkoasultaan entisellään ja saadaan siihen 
sijoittaa enintään 4 asuntoa. Lisää rakennettavat tilat on sijoitettava vanhan 
rakennuksen viereiselle rakennusalan osalle. Materiaaleissa ja väreissä on 
noudatettava vanhan rakennuksen arkkitehtuurin mukaista valintaa ja on 
uudisrakennus muodoltaan ja linjoiltaan suunniteltava siten että vanhan 
rakennuksen arkkitehtooninen arvo säilyy. Puut rakennuksen ja Torkkelinkadun 
välillä on säilytettävä. On mahdollista, että asemakaavamääräyksellä tarkoitetaan 
Piponiuksen taloa, joka sijaitsee voimassaolevassa asemakaavassa samalla 
korttelialueella. Piponiuksen talo on merkitty asemakaavaan suojeltavaksi 
rakennukseksi (sr-11, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä 
luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä 
vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä muutostöistä tulee pyytää 
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museoviranomaisen lausunto). Korjaushankkeen kustannusarvio ja 
kuntotutkimusraportti ovat kaavaselostuksen liitteinä (liitteet 8 ja 14). 

Lähteen talon arvot liittyvät pitkälti sen matkailuhistorialliseen merkitykseen. 
Lähteen talo ja Piponiuksen talo muodostavat perushahmoiltaan samankaltaisina 
rauhoittavan kontrastin Valtionhotellin ja modernimman Imatrankosken 
kaupunkiympäristön välille. Asemakaavaratkaisussa Lähteen taloa ei merkitä 
suojeltavaksi rakennukseksi, joten ratkaisulla mahdollistetaan myös rakennuksen 
purkaminen. Rakennuksen purkamisella on vaikutuksia rakennushistoriallisesti 
arvokkaaseen kaupunkikuvaan siten, että purkamisella menetetään alueen 
historiallista kaupunkikuvallista kerrostumaa. Uudisrakentaminen on sopeutettava 
ympäristöön ja olevaan rakennuskantaan, mikä turvataan seuraavin 
kaavamerkinnöin: alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL-9). 
Kaavamääräyksen mukaan uudisrakennus tulee sopeuttaa korttelin 92 tontin 2 
suojeltavaan rakennukseen erityisesti massoittelun, julkisivun jäsentelyn, 
materiaalin, värin ja korkeuden suhteen. Lisäksi kaavan yleisissä määräyksissä on 
edellytetty rakennuksien sopeuttamista lähellä oleviin rakennuksiin ja niiden 
miljööseen.  

Imatrankoskentien ja Helsingintien kulmaukseen sijoittuva funkkiskioski on 
merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-6, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.). 
Funkkiskioskin eteläpuolelle on merkitty ohjeellinen kioskin tai muun puistoalueen 
toimintaan liittyvän rakennuksen ja katoksen rakennusala. Tältä osin 
kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen olemassa olevaan 
rakennuskantaan.  

 
Näkymä Torkkelinkatua pitkin idän suuntaan. 

4.4.2 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan  

Kaavan suurin maisemavaikutus alueella on uudisrakentamisen aiheuttama muutos 
kaupunkikuvaan. Kaavaratkaisulla säilytetään puistoalueet ja kaavassa on annettu 
määräyksiä alueiden toteuttamisesta. 

Vanhaa rakennuskantaa on merkitty suojeltavaksi Piponiuksen talon ja 
funkkiskioskin osalta. Muilta osin kaavaratkaisu mahdollistaa laajan 
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uudisrakentamisen. Kaavaratkaisulla on vaikutuksia alueen kaupunkirakenteen 
historialliseen kerrostumaan rakennuskannan uudistumisen muodossa. 

Kaavaratkaisulla mahdollistetaan korkeampaa rakentamista kortteliin 140 ja 
korttelin 175 tonteille 1-3. Rakennuskorkeudet on sovitettu alueella olevaan 
rakennuskantaan, joten uudisrakentaminen jatkaa mittakaavaltaan ja luonteeltaan 
aiempaa rakentamista, eikä se nouse merkittävästi olemassa olevan 
rakennuskannan muodostaman linjan yläpuolelle. Kokonaisuudessaan kaavalla 
lisätään suunnittelualueen rakennusoikeutta noin 11480 k-m2. 

4.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luonnonympäristöön. Kaava-
alue sijaitsee tiiviisti rakennetun Imatrankosken keskustan vieressä eikä sillä ole 
merkittäviä luontoarvoja. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeuden kasvu 
kohdistuu pääasiassa Helsingintien ja Olavinkadun väliseen kortteliin, joka 
nykyisellään on asfaltoitua piha- ja pysäköintialuetta. 

Torkkelinkadun ympäristössä rakennusoikeus kasvaa noin 1600 k-m2:llä noin 9300 
k-m2:iin, mikä on varsin maltillinen muutos nykyiseen rakennusoikeuteen nähden. 
Kaavamääräyksillä tuetaan Torkkelinkadun ympäristölle ominaista vehreyttä. 

Kaavan vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen ovat vähäisiä. Kaava-alue ei sijaitse 
pohjavedellä ja uudisrakentamista suunniteltaessa on rakennusluvan yhteydessä 
esitettävä suunnitelma hulevesien hallinnasta. Kaavassa osoitetusta 
rakentamisesta ei aiheudu erityistä riskiä pohjaveden muuttumisesta tai 
pilaantumisesta. 

Kaavan vaikutukset maa- ja kallioperään ovat melko vähäisiä. Uusien rakennusten 
kohdalla rakentamistyöt edellyttävät maaperän kaivamista ja tasoittamista, mutta 
vaikutukset kohdistuvat pääasiassa voimassaolevissa kaavoissa rakentamiseen 
osoitetuille alueille ja jo rakennetuille alueille. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan 
maanalaisen pysäköinnin sijoittaminen kortteliin 140 ja korttelin 175 tonteille 1-3. 
Osa maanalaisista pysäköintilaitoksista on jo toteutettu, joten näiltä osin kaavalla 
ei ole vaikutuksia. Korttelin 175 tonttien 1-3 osalta maanalaisen pysäköinnin 
toteuttaminen edellyttää maaperän ja kallioperän kaivamista ja louhimista.  

4.4.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen. 

Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian tavoitteisiin 
kuuluvat maankäytön tiivistäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja 
laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja 
tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Asemakaavan 
muutoksella toteutetaan edellä mainittuja tavoitteita. 

Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Kaavan toteutuminen 
tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta lisäten alueen asunto- ja 
palvelutarjontaa. 
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4.4.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Toteutuessaan asemakaava tukee Imatrankosken alueen kehitystä monipuolisten 
palvelujen osalta. Alueelle ei kaavan myötä tule toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa 
melua, pölyä, tärinää tai muuta ympäristökuormitusta.  

Imatrankosken keskusta tiivistyy uuden rakentamisen myötä. Helsingintien ja 
Olavinkadun väliseen kortteliin on mahdollisuus sijoittaa asumista ja palveluita, 
mikä lisää alueella olevaa asuntotarjontaa sekä lisää alueella olevien palveluiden 
määrää. 

Torkkelinkadun alueella rakentaminen on pienimittakaavaisempaa. Alueen 
ympäristön säilymistä vehreänä ja viihtyisänä tuetaan kaavamääräyksin. Alueelta 
on hyvät yhteydet Vuoksen ranta-alueille ja niitä ympäröiville ulkoilualueisiin. 

Asemakaavan toteuttaminen tuo alueelle noin 200-300 uutta asukasta. 
Kokonaisuutena kaavamuutoksesta ei aiheudu nykyiselle asutukselle sellaisia 
muutoksia, jotka voisivat oleellisesti vähentää asukkaiden viihtyvyyttä. 
Monipuolisempien palveluiden mahdollistaminen lisää Imatrankosken 
elinvoimaisuutta kaupunginosana. 

4.4.6 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavan toteuttaminen lisää alueella asuvien asukkaiden määrää, mikä voi lisätä 
liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. Liikenteen määrää ja autoriippuvuutta voidaan 
kuitenkin tehokkaasti hillitä keskittämällä täydennysrakentamista kaavamuutoksen 
tapaan mahdollisimman lähelle palveluita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
varrelle. 

Olavinkadulla sijaitsee taksiasema. Asemakaavan toteutumisen myötä taksiasema 
siirretään toiseen paikkaan. 

Torkkelinkatu säilyy rauhallisena tonttikatuna, jolla ei ole läpiajoliikennettä. 
Liittymä Torkkelinkadun päässä olevalle turistibussien pysäköintialueelle siirtyy 
Viipurintielle, mikä vähentää Torkkelinkadulla olevaa liikennettä. 

Kevyen liikenteen yhteys säilyy Torkkelinkadun varrella. 

Alueen pysäköinti perustuu tehokkaimmin rakennetuilla korttelialueilla pihakansien 
alla tapahtuvaan pysäköintiin ja muilla korttelialueilla maantasopysäköintiin omalla 
tontilla tai osittain LPA-tonteilla. Autopaikkojen mitoituksessa on käytetty seuraavia 
vähimmäismääräyksiä: 

− asuminen:    1 autopaikka/85 k-m2 
− palveluasuminen:   1 autopaikka/200 k-m2 
− toimisto- ja liiketilat:  1 autopaikka/60 k-m2 
− majoitus- ja ravintolatilat: 1 autopaikka/75 k-m2 
− muut palvelutilat:   1 autopaikka/100 k-m2   

4.4.7 Taloudelliset vaikutukset 

Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian tavoitteisiin 
kuuluvat maankäytön tiivistäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja 
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laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja 
tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Asemakaavan 
muutoksella toteutetaan edellä mainittuja tavoitteita. 

Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Asemakaavan muutos ei 
lisää alueen katupituutta, mutta olemassa oleviin katuihin kohdistuu pieniä 
linjausmuutoksia, kuten Helsingintien ja Imatrankoskentien risteykseen jätetty 
tilavaraus kiertoliittymälle. Merkittävimmät kustannusvaikutukset tulevat, mikäli 
Helsingintien ja Imatrankoskentien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä.  Lisäksi 
kustannusvaikutuksia syntyy, kun olemassa olevia katualueita parannetaan 
pinnoitteiden ja muiden rakenteiden osalta. Tarvittavin osin tehdään myös 
kunnallistekniikan linjojen siirtoja. Johtojen siirtokustannuksia on mahdollista 
tarkentaa alueen toteutussuunnittelun yhteydessä.  

Maanalaisten pysäköintilaitosten rakentaminen kortteliin 140 ja korttelin 175 
tonteille 1-3 aiheuttaa myös kustannusvaikutuksia, mutta näistä kustannuksista 
vastaa tontin omistaja. 

Kokonaisuutena asemakaavan vaikutukset yhdyskuntatalouteen ovat myönteisiä. 
Asemakaavamuutoksella tiivistetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sekä 
mahdollistetaan olemassa olevien rakennusten kehittämistä tukeutumalla pääosin 
valmiiseen infraverkkoon. 

4.5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden 
tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon 
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 
toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä 
kehitys, toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön 
välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä 
edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 
valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa 
valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 
1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto  
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Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tavoitteet on huomioitu hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja 
laajentamalla sitä nykyisen kaupunkirakenteen sisällä. Kaava-alue liittyy suoraan 
muuhun Imatrankosken keskustan asutukseen sekä toimitila-alueeseen ja jatkaa 
saumattomasti nykyistä kaupunkirakennetta. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen toimintojen monipuolistamisen tarjoamalla 
sijoittumismahdollisuuksia yrityksille ja asumiselle. Asemakaavamuutos tukee 
Imatrankosken keskustan kehittämistä ja kaupungin elinkeinoelämän kehitystä. 
Kaava mahdollistaa osaltaan riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon. 

Kaavaratkaisu perustuu olemassa olevan liikenne- ja infraverkon hyväksikäyttöön. 
Alueen toteuttaminen ei aiheuta ns. kynnyskustannuksia, koska suunnittelualueella 
on lähes valmis katu- ja infraverkko. Kaava ei edellytä myöskään lisäinvestointeja 
palveluverkkoon. 

Kaava-alue on olemassa olevissa asemakaavoissa rakentamiseen osoitettua 
aluetta. Kaavassa alueiden käyttötarkoituksia ja rakennusoikeuksia tarkistetaan 
siten, että ne ovat monipuolisemmin hyödynnettävissä. Kaupunkirakenteessa 
suunnittelualue sijoittuu peruspalveluiden ja työpaikkojen sijainnin kannalta 
edullisesti. 

Palvelut ja työpaikat ovat alueelta hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. 
Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien asuntojen sekä työpaikkojen syntymisen 
alueella. Kävelyn ja pyöräilyn edellytykset ja liikenneturvallisuus paranevat 
asemakaavamuutoksen myötä. Kaava-alue on hyvin kevyen liikenteen 
saavutettavissa eri suunnista. Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat 
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Helsingintiellä. 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa oleviin liikennejärjestelmiin. Kaavaratkaisulla ei 
ole vaikutusta valtakunnallisen eikä maakunnallisen liikennejärjestelmän osalta. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Asemakaavassa ei ole sijoitettu uutta rakentamista tulvavaara-alueille. Kaavassa ei 
ole osoitettu sellaista rakentamista jotka olisivat riskialttiita sään ääri-ilmiöille. 
Alueelle ei sijoitu ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön läheisyyteen. Asemakaavalla on turvattu alueen arvojen 
säilyminen osoittamalla osa alueen rakennuksista suojeltaviksi. Asemakaavassa on 
annettu myös määräyksiä uudisrakennusten rakennustapaan ja pihajärjestelyihin 
sekä istutuksiin liittyen. 

Voimassa olevan asemakaavan puistot ja lähivirkistysalueet on säilytetty pääosin 
ennallaan. Rakentaminen osoitetaan jo rakennetuille tai rakentamiskäyttöön 
aiemmissa asemakaavoissa osoitetuille alueille. 
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Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa oleviin energiahuollon ratkaisuihin. 

4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Ympäristöhäiriöitä aiheuttaa pääasiassa alueen kautta kulkeva vilkkaasti liikennöity 
Helsingintie. Liikenne voi aiheuttaa ajoittain meluhaittaa tai ilman laadun 
heikentymistä. Helsingintietä ollaan kehittämässä nykyisestä 2+2-kaistaisesta 
kadusta 1+1-kaistaiseksi, mikä hillitsee ajoneuvojen nopeuksia ja vähentää 
liikennemelua. 

Asemakaavassa on annettu määräyksiä liikennemelulta suojautumiseksi. 
Liikennemelun vaikutukset ovat hallittavissa rakennussuunnittelun keinoin. 

4.7 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty asemakaavakartassa. 

4.8 Nimistö 

Alueen nimistö säilyy ennallaan. Asemakaavalla muodostuva tori nimetään 
Inkerinaukioksi käytössä olevan nimen mukaisesti. 
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5 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. 
Imatran kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja 
ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. 

 

Imatralla 20.2.2019, tarkistettu 12.11.2019. 

 

 

 
 

Jaana Huovinen  Arja Sippola   Ulla Karjalainen 
Asemakaava-arkkitehti Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkisuunnittelupäällikkö 
 
 
 
Valmistelussa mukana 
Risto Ala-Aho 
Julia Virkkala 
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