
 
IMATRAN KAUPUNKI       
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, 
joka koskee 27.päivänä maaliskuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa 1087. 
 
Alueen määrittely 

Kaupunginosa 12, Imatrankoski  
 Korttelin 121 osa, vesi-, virkistys-, suojelu- ja katualuetta. 
 Kortteli 149. 
 Kaupunginosa 14, Onnela 
 Suojelualuetta. 
  

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Osa kortteliin 121, 149 ja katualuetta. 
Sitova tonttijako kortteleihin 121 ja 149. 
 

Alueen sijainti: 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä 
Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta.  Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa Imatrankoskentiehen, kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, 
etelässä Ivoniemen kärkeen ja lännessä Onnelan virkistysalueeseen 
 

 
Kaavan vireilletulo:    

6.11.2017 (kuulutus vireilletulosta Uutisvuoksessa) 
 

Kaavan laatija:   
asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422 

 sähköposti:  jaana.huovinen@imatra.fi 
 osoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra  



2 / 38 
 

Sisällysluettelo: 
1. TIIVISTELMÄ .......................................................................................................................................................... 4 

1.1 Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet .................................................................................................. 4 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................ 5 

2.1 Nykytilanne ..................................................................................................................................................... 5 

2.2 Maakuntakaava ............................................................................................................................................. 6 

2.3 Yleiskaava ........................................................................................................................................................ 7 

2.4 Asemakaava ................................................................................................................................................... 7 

2.5 Suunnittelutilanne ....................................................................................................................................... 8 

2.6 Aluetta koskevat muut suunnitelmat, selvitykset ja päätökset.......................................... 8 

3. SELVITYS ALUEESTA ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Maanomistus .................................................................................................................................................. 8 

3.2 Rakennettu ympäristö ............................................................................................................................... 9 

3.3 Liikenne ........................................................................................................................................................... 12 

3.4 Yhdyskuntatekninen huolto ................................................................................................................. 13 

3.5 Luonnonympäristö.................................................................................................................................... 13 

3.6 Ympäristön häiriötekijät ......................................................................................................................... 18 

4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET ........................................................ 18 

4.1 Asemakaavan perustelut ja rakenne ............................................................................................... 18 

4.2 Vaikutukset maisemaan sekä kaupunki- ja taajamakuvaan .............................................. 18 

4.3 Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön ...................................................................................... 22 

4.4 Vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen .................................................................................. 22 

4.5 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ..................................................................... 22 

4.6 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen ....................................................................... 23 

4.7 Vaikutukset luontoon .............................................................................................................................. 23 

4.8 Vaikutuksen yhdyskuntatalouteen ja elinkeinoelämään ..................................................... 24 

4.9 Vaikutukset liikenteeseen .................................................................................................................... 24 

4.10 Nimistö .......................................................................................................................................................... 25 

4.11 Tonttijako ...................................................................................................................................................... 25 

5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET .......................................................... 25 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...................................................................................................................... 37 

 

 
 



3 / 38 
 

LIITTEET    
1. Poistuva kaava_1087 
2. Imatran Sähköasema 11.9.2018, Fingrid, Virkkunen & Co 
3. Johtokartta_1087 
4. Idänkurhoselvitys 2017, Karri Kuitunen 
5. Seurantalomake_1087 (ehdotusvaihe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 / 38 
 

1. TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on käynnistynyt alueella toimivan Fingrid Oyj:n 
aloitteesta (5/17). Fingrid Oyj rakentaa Imatrankosken voimalaitoksen 
läheisyyteen sähköaseman, siihen liittyvät voimajohtomaisemaportaalit 
sekä purkaa muutaman vanhemman voimajohtopylvään korvatakseen ne 
uusilla maisemapylväillä. Sähköaseman rakentamisen myötä 
Imatrankosken voimalaitoksen vanha avokytkinkenttä poistuu käytöstä kun 
sähköasema ja voimajohtorakenteet ovat valmistuneet. 

Rakennushistoriallisesti merkittävät ja yleiskaavassa suojelluiksi merkityt 
alkuperäiset voimalaitosrakennukset säilytetään. 
 
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 43 ha. Alue on kokonaisuudessaan 
Fortum Power and Heat Oy:n omistuksessa lukuun ottamatta 
voimalaitoksen alueella sijaitsevia lähivirkistysalueita. 

 
Uuden sähkölinjan ja siihen liittyvien maisemapylväiden sijainti alueella. 
(Asemapiirros: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.9.2018). 
 

1.1 Kaavamuutoksen tarve ja tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta 
Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. Uuden 
sähköaseman suunnittelussa otetaan huomioon hankkeen sijainti 
valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sekä 
arvokkaiden voimalaitosrakennusten ja matkailullisesti tärkeiden kohteiden 
läheisyydessä. Tavoitteena on suunnitella ympäristön arvot huomioiva 
toimiva kokonaisuus. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Nykytilanne 

Kaavamuutosalue sijaitsee Vuoksen varrella, Imatralta itään johtavan 
pääkadun, Imatrankoskentien, eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu 
Fortum Oyj:n omistuksessa oleva energiahuollon korttelialue, jossa 
voimalaitoksen lisäksi sijaitsee kytkintalo, avokytkinlaitos sekä 
varastorakennuksia. Alue rajautuu kaakossa Emil Ekegrenin 
suunnittelemaan asuinalueeseen. 

Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen, Ivoniemeen, on rakennettu 
noin kilometrin pituinen kaupunkipuro. Kaupunkipuro jakautuu kahteen 
osa-alueeseen: maisemalliseen yläosaan, joka sijaitsee Imatrankosken 
voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä alueella ja 
luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja Vuoksen 
välisen osuuden. Kaavamuutosalueella sijaitsevan kaupunkipuron alaosan 
tarkoituksena on virkistyskäytön lisäksi edistää Vuoksen luonnonvaraisten 
lohikalojen kutemista. 

Ivoniemen eteläosassa, voimalinjojen alapuolella, on vanha läjitysalue. 
Vuoksen länsirannalla kaava-alueeseen kuuluu voimalinjojen alainen 
virkistysalue. Itä-länsisuunnassa aluetta halkoo 110 kV voimajohtolinjat: 
1010 KP Imatra-Konkapelto, 1016 TA Imatra-Tainionkoski, 1001 P Imatra-
Pulp, 1001 E Imatra-Luukkala, 1040 E Imatra–Yllikkälä. Voimajohtolinjat 
jatkuvat nykyisen kytkintalon itäpuolella 1402 Imatra-Kaukaa ja 1013 Imatra-
Juva voimajohtolinjoilla ja pohjois-eteläsuunnassa voimajohtolinjoilla 1323 
Imatra-Ovako ja Imatra-Svetogorsk.  

 
Suunnittelualue ulottuu koskiuoman länsirannalta Ivoniemen keskiosan kautta 
Fortum Oyj:n korttelialueeseen. Ilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 
16.6.2016). 
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2.2 Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan 
maakuntakaavassa läntinen alue on merkitty pääosin energiahuollon 
alueeksi (EN) Imatrankoskentie on seutukaavassa merkinnällä ”Seututie tai 
pääkatu”. Kaava-alue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealueeseen (mv) ja koko alue Vuoksen rantojen kehittämisen 
kohdealueisiin. Ivoniemen kärki on virkistys- ja ulkoilualuetta (VR). 

Muut kaavamerkinnät: 

 Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö/kohde 
(ma/kv). 

 Kaupunki-/taajamarakenteen kehittämisen kohdealue (kk)  

 Arvokas kallioalue ge/k 

 Arvokkaan maisema vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma/mv = 
valtakunnallinen). 

 Moottorikelkkareitin yhteystarve. 

 Pääsähkölinja (z). 

 Retkeily- ja ulkoilureitti 
 

 
Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta 
 
Vaihemaakuntakaava 

Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva 
yleismääräys: 
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”Maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja 
rakennushankkeissa tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon 
taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.” 

 

2.3 Yleiskaava 

Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupungin 
valtuustossa 19.4.2004. Yleiskaavassa kaava-alue on suurimmaksi osaksi 
energiahuollon aluetta, jolla ympäristö säilytetään (EN/s). Ivoniemen 
eteläosa on matkailupalveluiden aluetta, jolla ympäristö säilytetään (RM/s). 
Alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista 
erityisen määräyksen omaavaa osayleiskaavaa. /s-alueet on suunniteltava 
siten, että olevan rakennuskannan ja katualueiden tai muiden 
kaupunkikuvallisten, maisemallisten tai ekologisten ominaispiirteiden 
säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamisen ja olemassa 
oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutumiseen kaupunkikuvaan 
on samalla kiinnitettävä huomiota. Rakentamattomaksi jääville alueilla 
oleva puusto on säilytettävä. Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia. 
 
Koskiuoma on vesialuetta (W) ja länsiranta lähivirkistysaluetta (VL), jossa 
toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Rantaan on merkitty ohjeellinen 
pääulkoilureitti. Yleiskaavaan on merkitty myös voimalinjat (z). 

 
Ote Imatran yleiskaavasta ”Kestävä Imatra 2020” 

2.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaavat 621 (vahv. 8.5.1986), 635 (vahv. 
27.11.1985) ja 1030 (lainvoimainen 5.3.2014) 
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2.5 Suunnittelutilanne 

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

 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset 
 

2.6 Aluetta koskevat muut suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

• Fingrid, Imatran sähköasema, (Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 
2017) 

• Rakennushistoriallinen selvitys, Voimalaitos, kytkintalo, rantasauna & 
majoitusrakennus Fortumin Imatran voimalaitosalue, 
(Arkkitehtitoimisto Helsinki Zurich Office Oy, 2014)  

• Fortumin asemakaavamuutosalueen meluraportti  
(Imatran kaupunki, Ympäristö- ja tutkimusyksikkö Riikka Litmanen, 
2011) 

• Imatran Ivoniemen idänkurhoselvitys 2017  
(Ympäristötutkimus Karri Kuitunen) 

• Imatran luontoselvitys päivitys 2010, Vuoksen kohteet,  
(Ympäristötutkimus Karri Kuitunen) 

• Imatran voimalaitoksen vahingonvaaraselvitys (Imatran Voima Oy, 
Rakennussuunnitteluosasto, Vesiasiaintoimisto J. Maaranta, 1986) 

3. SELVITYS ALUEESTA 

3.1 Maanomistus 

Imatran kaupungin maanomistus (vihreä), yksityisten maanomistajien tai 
muiden toimijoiden omistus (valkoinen). kaupunki vuokralla (violetti) 

 
Ote maanomistuskartasta (StellaWeb/Imatran kaupunki 18.4.2017). 

 



9 / 38 
 

3.2 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on suureksi osaksi rakentamatonta aluetta. Rakennettu alue 
painottuu voimalaitoksen alueelle, joka muodostuu voimalaitoksen 
käyttöön osoitetuista rakennuksista. Kaava-alue rajautuu voimalaitosalueen 
eteläosassa Emil Ekegrenin suunnittelemaan klassistiseen asuinalueeseen. 

Imatrankosken vesivoimalaitos ja kytkinasema 

Imatrankosken valjastamista energiantuotantoon suunniteltiin pitkään, ja 
voimalan rakentamiseen johtaneet suunnitelmat käynnistyivät vuonna 1921. 
Ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin 1922–1929 arkkitehtuurikilpailun 
voittaneiden arkkitehtien Oiva ja Kauno S. Kallion suunnitelmien pohjalta. 
Rakennustöitä jatkettiin vuoteen 1951 asti, jolloin voimalaitoksen seitsemäs, 
ja samalla viimeinen, koneisto valmistui. 

Imatrankosken voimalaitos ja kytkinasema ovat tyyliltään korkeatasoista 
1920-luvun teollisuusklassismia. Teollisuusrakennuksille ominaiseen 
tapaan voimalaitos edustaa punatiiliarkkitehtuuria, jota kertausklassismi 
muutenkin suosi mm. kaupunkikerrostaloissa, kuten myöhemmin 1950-
luvun esiteollinen modernismi virastoissa ja kouluissa. Järjestelypato 
verhoiltiin harmaalla graniitilla, joka kestävyyden ohella tähtäsi kansallisen 
rakennusperinteen soveltamiseen hyötyrakentamisessa. Voimalaitoksen 
silta, joka ylittää voimalaitoksen kanavan kosken vanhan uoman itäpuolella, 
on sovellettu samaan klassistiseen muotokieleen kuin itse 
voimalaitosrakennus. Sama linja jatkuu Imatran Voima Oy:n 
konttorirakennuksissa. Voimalaitos vihittiin käyttöönsä 25.5.1929. 

Imatrankosken voimalaitos, voimalaitoksen silta ja kytkinasema on 
luokiteltu rakennushistoriallisesti, maisemallisesti ja historiallisesti 
arvokkaiksi kohteiksi (Lähde: Lasse Ojonen,Imatran rakennetun ympäristön 
kohteet, 1994).  
Voimassa olevassa yleiskaavassa ”Kestävä Imatran 2020” Imatrankosken 
voimalaitos, kytkinasema ja säännöstelypato on osoitettu merkinnällä 
EN/s: Energiahuollon alue, alue jolla ympäristö säilytetään. 
Voimalaitos ja kytkinasema on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu merkinnällä sr-11: Suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 57 § nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, 
että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta 
merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää 
alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä 
muutostöistä tulee suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa pyytää 
museoviranomaisen lausunto. Voimalaitoksen sisätilojen muutoksista tulee 
huomioida tilan arkkitehtoniset arvot, joita on eritelty mm. kaavan tausta-
aineistona olevassa rakennushistoriallisessa selvityksessä. 
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Imatrankosken voimalaitos (1922-1929). Julkisivut: arkkitehdit Oiva ja Kauno S. 
Kallio; rakenteet ja sisätilat: insinööri Hugo Malm; sähkötekniikka: insinööri Alfons 
Alftan; työpäällikkö Alfred Järvinen. 

 

 
Voimalaitos ja kytkintalo, asemapiirros vuodelta 1986. 
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Viistoilmakuva alueelta. Ylhäällä vasemmalla Ivoniemessä sijaitseva 
kaupunkipuro. Oikealla Imatrankosken vesivoimalaitos ja kytkinasema. (lähde: 
BlomDesktop). 
 

 
Imatrankosken vesivoimalaitos; taustalla kytkinasema (kuva: Arkkitehtitoimisto 
Virkkunen&Co, 2017). 
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Avokytkinlaitokselle johtaa huoltotie Valvomotieltä. Huoltotie kiertää 
avokytkinlaitoksen ja jatkaa Vuoksen suuntaisesti alas Aarne Ervin 
suunnittelemalle rantasaunalle (15.8.2017 KP) 
 
 
Villa Malmi ja rantasauna 
 
Kaavamuutosalueella voimalaitoksen alueen eteläosassa sijaitsee kaksi 
suojeltua rakennusta Villa Malmi ja Vuoksen rannalla sijaitseva 
hirsirakenteinen sauna. 
Villa Malmi on yksi kahdeksasta Emil Ekegrenin 1920-luvulla 
suunnittelemasta aumakattoisesta, kiviaineisesta asuinrakennuksesta, jotka 
rakennettiin voimalaitoksen työntekijöiden asunnoiksi. Puukujanteen 
päätteenä sijaitseva Villa Malmi on rakennettu alun perin voimalaitoksen 
johtajan asunnoksi ja sijaitsee hieman erillään muista rakennuksista. Villa 
Malmin lounaisjulkisivua on muutettu 1950-luvulla Aarne Ervin 
suunnitelmien mukaisesti. Rakennusta on kunnostettu ja se on toiminut 
Fortum Oyj:n edustustiloina. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus 
on suojeltu. 
 
Vuoksen rannassa sijaitsevan hirsirakenteisen saunan on suunnitellut 
Imatran Voima Oy:lle arkkitehti Aarne Ervi vuonna 1958. Nykyään sauna on 
Fortum Oyj:n omistuksessa. Voimassa olevassa asemakaavassa (1030) 
rakennus on suojeltu ja asemakaavamääräyksessä on todettu seuraavaa: 
rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennustaiteellisesti arvokas luonne, erityisesti takka, säilyy. 
(lähde: Selvitys voimalaitosalueen rakennuksista, Helsinki Zurich Office Oy, 
2013) 
 

3.3 Liikenne 
Ajoneuvoliikenne voimalaitoksen alueelle ohjautuu Ivontien kautta. 
Koivurivistöjen reunustaman Ivontien päätepisteenä on 1920-luvulla 
rakennettu Emil Ekegrenin suunnittelema voimalaitoksen asuinalue. 
Ajoneuvoliikenne koko suunnittelualueella ja erityisesti Ivoniemessä on 
vähäistä, koska koko alue on suurimmaksi osaksi virkistyskäytössä. Alueelle 
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sijoittuu runsas ulkoilureitistö. Ivoniemeen johtaa huoltotie 
Imatrankoskentieltä.  
 

3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaavamuutosalue kuuluu yhdyskuntateknisen huollon piiriin Ivoniemeä 
lukuun ottamatta. 

 
Ote johtokartasta: vesijohto (sininen), viemäri (punainen), vihreä (hulevesi), 
kaukolämpö (vaaleanpunainen), lähde: KeyAquaImatra. 

 

3.5 Luonnonympäristö 

Imatra sijaitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläosassa, ns. 
eteläboreaalisella vyöhykkeellä ja sijoittuu kahden eliömaakunnan alueelle. 
Salpausselän eteläpuoliset alueet kuuluvat Etelä-Karjalan (EK) ja Vuoksen 
suuosa sekä Salpausselkä Etelä-Savon (ES) eliömaakuntaan. Imatra on 
kasvillisuudeltaan ympäröiviä alueita rehevämpää, mikä näkyy edelleen 
eläinlajiston monipuolisuudessa. 

Kaavamuutosalueella sijaitsevat seuraavat suojelukohteet: Kruununpuisto 
(suojeluluokka III), voimalaitoksen niemi (suojeluluokka III) ja Onnelan lehto 
(suojeluluokka II). (lähde: Imatran luonnonsuojeluselvitys 2000, Imatran 
kaupunki). 

 

Kruununpuisto (suojeluluokka III) 

Vuoksen muinaisuoma on sekä maantieteellisesti että 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Alueella on useita hiidenkirnuja, 
jotka ovat syntyneet Vuoksen kuluttaessa paikalle koskiuomaa. 
Kruununpuisto on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi jo vuonna 1842. 
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Kruununpuisto muodostuu neljästä puistoalueesta: Koski- ja Patopuistosta 
sekä Muinaisuoman ja Valtionhotellin puistoista. 

Vuoksen muinaisuoma käsittää ns. Kruununpuiston alueen koskiuoman 
molemmilla puolin. Itäpuolinen alue kattaa Valtionhotellin alapuolisen 
uoman rinteen aina kesäteatterille asti. Rinne on paikoin varsin jyrkkä. 
Kasvillisuus on kulttuurivaikutteista koostuen melko rehevien paikkojen 
lajistosta (mm. valkopiippo, lehtotesma, lehtopähkämö). Rinteessä aivan 
koskiuoman kallioiden rajassa kasvaa mm. keltasauramoa, 
maarianverijuurta ja idänkurhoa. Puusto on vanhaa puistopuustoa, mm. 
saarnia ja lehmuksia. Uoman länsipuolella puisto on mänty- ja 
kuusivaltaista metsää, jossa on paikoitellen kosteampia painanteita. Maasto 
on melko kivistä ja kallioista. Osaan kallioista on kovertunut uoman 
muodostumisvaiheessa suuria hiidenkirnuja. Puistossa risteilee useita 
polkuja ja alueella kulkee opastettu luontopolku, joka jatkuu 
voimalaitoksen niemeen asti.  

Kruununpuiston eli Vuoksen muinaisuoman alueella voidaan suorittaa 
puiston kunnossapidon vaatimia toimia. Suuret puistopuut on kuitenkin 
säästettävä. Valtionhotellin alapuolisessa rinteessä vältetään kaikkia 
toimenpiteitä. Uoman valaistuksen rakentamisessa ja huollossa on 
huomioitava rinteen harvinainen kasvillisuus, erityisesti idänkurhot. 
(lähde: Imatran luonnonsuojeluselvitys 2000, Imatran kaupunki). 

 

Ivoniemen alue (voimalaitoksen niemi) 

Ivoniemen alue (voimalaitoksen niemi) on vanha täyttömaa-alue, johon on 
keskittynyt monipuolinen ketokasvillisuus. Alueella kasvaa erittäin 
uhanalainen idänkurho. Ivoniemen länsirannalla ja eteläosassa kasvaa 
varttunutta mäntyvaltaista kangasmetsää Ketoaluetta ympäröivät 
voimalaitosuoman rinteet sekä niemen kärjen kuiva mäntymetsä. Alueen 
halki kulkee voimalinja. Ivoniemeä kiertää opastettu luontopolku. 

Ivoniemessä sijaitsee erittäin uhanalaisen, rauhoitetun ja erityisesti 
suojeltavan idänkurhon (Carlina biebersteinii) kasvupaikka. Idänkurho on 
erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava putkilokasvi 
(luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160). Erityisesti suojeltavan lajin 
säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää 
(Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096; 47 § lajien esiintymispaikkojen 
suojelu 29.5.2009/384). Idänkurhojen esiintymisen kartoittamiseksi 
selvitettiin idänkurhojen levinneisyyttä Ivoniemessä loka-marraskuussa 
2017. Vuoden 2017 syksynä tehdyn selvityksen perusteella Ivoniemen 
alueella on elinvoimainen idänkurhon esiintymä. Selvityksen (Imatran 
Ivoniemen idänkurhoselvitys 2017,Ympäristöselvitys Karri Kuitunen) 
mukaan idänkurhoja löytyi neljällä erillisellä alueella: Ivoniemen 
länsireunalla kaupunkipuron ja Vuoksen idän ja lännen suunnassa ylittävien 
voimalinjojen eteläpuolella, nykyisen sähkölinjan alla ja osin sen 
pohjoispuolella, niemen keskiosan polun varrella ja niemen itärannalla.  
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Imatran kaupunkipuro 

Ivoniemen keskiosassa sijaitsee vuonna 2015 valmistunut kaupunkipuro. 
Kaupunkipuro alkaa Patopuistosta, laskeutuu läpi Kruununpuiston. ja 
yhdistyy Vuokseen voimalaitoksen jälkeen. Kaupunkipuron ensisijaisena 
tavoitteena on parantaa taimenten lisääntymismahdollisuuksia mutta sen 
lisäksi kaupunkipurolla on virkistysarvoa kuntalaisille ja matkailijoille. 
Kaupunkipuro jakautuu kahteen osaan: maisemalliseen yläosaan, joka 
sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä 
alueella ja luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja 
Vuoksen välisen osuuden. Uomaan on tehty runsaasti serpentiinejä, 
matalia kynnyksiä ja syvempiä kohtia. Puroon on sijoitettu kantoja ja 
puunrunkoja luomaan suojapaikkoja taimenille ja muulle vesieliöstölle. 
Lopulta puro yhdistyy alkuperäiseen suodosvesipuroon ja laskee 
pikkukoskena Vuoksen uomaan.  

Kaupunkipuron pohjoispuolella sijaitsee Muinaisuoman puisto 
hiidenkirnuineen. Alueella näkyvät hyvin muinaisen uoman pohjassa 
tapahtuneet virtaukset. Alueella virtaava vesi on törmännyt kalliokynnyksiin 
synnyttäen mahtavia pyörteitä. Pyörteiden mukaansa tempaamat kivet 
ovat hiertäneet kallioihin suppilomaisia syvennyksiä, hiidenkirnuja. 

Imatran pesimälintuselvityksessä vuodelta 2010 on todettu, että alueella ei 
ole havaittu erityissuojelua vaativia lintulajeja. Alueella ei myöskään ole 
linnustollisesta näkökulmasta merkittäviä elinympäristöjä (Imatran Vuoksen 
pesimälinnustoselvitys 2010, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). 

Imatran luontoselvityksen päivityksessä (Imatran luontoselvitys päivitys 
2010, Vuoksen kohteet, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen) arvioitiin 
Voimalaitoksen niemen ympäristön luontoarvoja seuraavilta osin; Kohde 
sijaitsee Kruununpuiston eteläpuolella vanhalla pensoittuneella täyttömaa-
alueella, jossa kasvaa paikoin monipuolista ketokasvillisuutta. Alueen 
itäosassa on lehtomaista kangasta tai tuoretta lehtoa edustavaa varttunutta 
kuusimetsää.  

 
Kaupunkipuron alaosa ja ympäristö. Näkymä Onnelaan päin. (15.8.2017 KP). 
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Voimalaitoksen alue 

Voimalaitoksen ympäristö on puistomaista hoidettua aluetta. Alueella on 
puu- ja pensasryhmiä ja hoidettua nurmikkoa.  

Voimalinjojen alapuolinen kasvillisuus pidetään matalana. Voimalinjojen 
alla on pensaita, taimikkoa, heinikkoa ja osa linjan alusista on hoidetumpaa 
nurmikkoa. 

Voimalaitoksen alueella sijaitsee suodosvesipuro, missä elää oma 
taimenkanta. Puro on merkitty Fortumin alueen asemakaavassa (1030) 
merkinnällä w-2: Suodosvesipuro. Puroa varjostava kasvillisuus tulee 
säilyttää tai uudistaa vaiheittain alueelle tyypillisellä kasvillisuudella 
Puroalueeseen vaikuttava rakentaminen ei saa vaarantaa uhanalaista 
taimenkantaa eikä heikentää veden laatua edes hetkellisesti. Puron 
lämpötilaan ei saa vaikuttaa ja puro tulee olla jatkuvasti vesitettynä 
rakentamistoimenpiteidenkin aikana. 

Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialuetta. 

 
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitseva luonnonpuisto, Kruununpuisto, 
jakautuu neljään osaan: Koski- ja Patopuistoon sekä Muinaisuoman ja 
Valtionhotellin puistoon. Kruununpuisto perustettiin Venäjän keisari Nikolai I:n 
toimesta Imatrankosken ympärille 1800-luvun puolivälissä. 
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Maaperä ja rakennettavuus 
Imatran kaupungin geologisen aluejaon mukaan kaava-alueella esiintyy 
kahdenlaista maaperää:  

• Hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueetta 
(rakennettavuusluokka III), joissa vallitsevien hiekka-hiedan. hiesun ja 
hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen 
metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. 

• Koheesio- ja kitkamaalajien alueet (rakennettavuusluokka IV), joissa 
säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen 
kerrosvaihtelu on mahdollinen tai todettu. 
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3.6 Ympäristön häiriötekijät 
 
Melu 
Meluarvoja on mitattu vuoden 2011 aikana voimalaitoksen alueen 
asemakaavamuutosalueella kolmessa pisteessä. Mittauspisteissä melu oli 
tasaista voimalaitoksen hurinaa sekä muuntajan melua. Valtioneuvoksen 
päätöksen mukaiset päivä- ja yökohtaiset ohjearvot eivät ylittäneet 
missään mittauspisteessä. 

4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS JA VAIKUTUKSET 

4.1 Asemakaavan perustelut ja rakenne 

Asemakaavamuutoksessa on huomioitu uudet voimalinjat ja niihin liittyvien 
johtoaukeiden vaatimat vyöhykkeet. Uudelle sähköasemalle on 
muodostettu tontti, jonka pinta-ala on 8439 m2. Tontille on osoitettu 
rakennusoikeutta 1500 kem2, II kerrokseen. Ajoyhteys tontille on osoitettu 
Ivontieltä. 
Kortteliin 149 on lisätty osa, jolloin tontista on saatu toiminnallinen 
kokonaisuus piha-alueineen. 

4.2 Vaikutukset maisemaan sekä kaupunki- ja taajamakuvaan 

Voimajohtolinjojen ja pylväiden rakentaminen tulee näkymään 
maisemassa. Puustoa joudutaan poistamaan uusien voimajohtolinjojen 
alapuolelta ja maisema tulee niiltä osin muuttumaan. Korkeat 
maisemapylväät näkyvät alueella. Toisaalta voimajohtopylväät ovat 
kuuluneet olennaisena osana Imatran kaupunkikuvaan vuosikymmenet. 
Maisemapylväitä on sijoitettu paikkoihin, joissa voimajohtorakenteet 
kulkevat maisemallisesti herkissä kohteissa. Nykyisiä johtoreittejä on pyritty 
mahdollisuuksien mukaan käyttämään hyväksi siten, että uudet johtoreitit 
ja maisemapylväät sijoittuvat suurin piirtein samoille paikoille.  
 
Maisemapylväät 1-2 
Koskiuoman länsirannalle sijoittuvat uudet maisemapylväät 1-2 ovat 
korkeudeltaan noin 40 metriä korkeita. Maisemapylväät näkyvät puurajan 
yläpuolella ja tulevat olemaan alueen uusia maamerkkejä 
kaupunkikuvassa. Pylväiden rakentaminen aiheuttaa maanrakennustöitä 
sekä puiden kaatoa pylväiden ja koskiuoman väliseltä alueelta. 
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Maisemapylväs 1-2 (havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.9.2018) 

 
 
Maisemapylväs 3  
Maisemapylväs 3 on sijoitettu Ivoniemeen, kaupunkipuron eteläpuolelle, 
kukkulan päälle. Maisemapylväs on korkeudeltaan noin 15 metriä ja tulee 
näkymään koskiuoman länsirannalle sekä Ivoniemen ympäristöön. 
Ivoniemessä uudet sähkölinjat sijoittuvat alueelle, joka on suurimmaksi 
osaksi muokattua täyttömaata, joten kaadettavien puiden osuus jää 
vähäiseksi. Ivoniemessä suunnitellun maisemapylvään 3 itäpuolella 
sijaitsee uhanalaisen Idänkurhon kasvupaikka. Maisemapylvääseen 3 
liittyvät maanrakennustyöt jäävät kasvupaikan pohjoispuolelle. Idänkurho 
viihtyy karuilla kasvumailla, joten puuston poistaminen alueelta saattaa 
lisätä sen esiintyvyyttä alueella.  
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Maisemapylväs 3 sijoittuu kaupunkipuron eteläpuolelle Ivoniemen itärannalle. (havainnekuva: 
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.9.2018). 

 
 
Sähköasema ja portaalit 1 ja 2 
Uusi sähköasema sijoittuu nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. Uusi 
sähköasema on kaksikerroksinen, josta ensimmäinen kerros jää 
maanpinnan alapuolelle. Sähköaseman julkisivuissa, tukimuureissa ja 
aidoissa käytetään vaaleanharmaata pitkää tiiltä. Sähköaseman länsi- ja 
itäpuolelle sijoittuvat uudet portaalit, jotka ovat korkeudeltaan noin 15 
metriä. 
Uuden sähköaseman lyhyt julkisivu tulee näkymään Ivoniemen itärannalta 
katsottaessa. Sähköaseman vaikutusta maisemassa ja näkyvyyttä 
Imatrankoskentielle päin on minimoitu siten, että uuden sähköaseman 
pitkä julkisivu jää nykyisen voimalaitosrakennuksen taakse. 

 

 
Imatran sähköasema kaakosta (havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.09.2018). 
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Imatran sähköasema lounaasta (havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.09.2018). 
 

 
Havainnekuva voimalaitokselta etelään. Oikealla uusi Ivoniemeen sijoittuva maisemapylväs 3 
(h:13 m) sekä vasemmalle voimalaitoksen puolelle sijoittuva sähköportaali 1 (h:15 m). 
(havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.09.2018). 
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Havainnekuva etelästä ((havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 11.9.2018). 
 

4.3 Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutos mahdollistaa uuden sähköaseman rakentamisen nykyisen 
kytkinaseman eteläpuolelle. Rakennusmassan vaikutus rakennettuun 
ympäristöön on vähäinen. Uudisrakennus ei heikennä rakennetun 
ympäristön viihtyisyyttä. Rakennusmassan pitkä julkisivu saattaa näkyä 
voimalaitoksen 1920-luvulla rakennetulle asuinalueelle. koska uuden 
sähköaseman ja voimalaitoksen asuinalueen väliin jäävä lähivirkistysalue 
tulee hieman kaventumaan uuden sähköaseman rakentamisen myötä.  

4.4 Vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen 

Sähköaseman sijoittuminen ei vaikeuta virkistysreittien järjestämiseen 
alueella. Sähköaseman eteläpuolelle on osoitettu uusi yleiselle jalankululle 
ja huoltoajolle varattu alueen osa, joka johtaa Vuoksen varrella sijaitsevalle 
Voimanranta-nimiselle rantaraitille. Asemapiirustuksessa uuden 
sähköaseman eteläpuolisen ulkoilureitin varrelle on osoitettu 
levähdyspaikkoja penkkeineen. Ulkoilureitin ja sähköaseman väliin jäävä 
penger maisemoidaan. 
Voimajohdot asettavat maankäytölle rajoituksia mutta niiden alueella voi 
liikkua vapaasti. Johtoalueelle ei saa sijoittaa ilman voimajohdon omistajan 
lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia rakennuksia, rakennelmia tai istutuksia. 

4.5 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Alueella sijaitsee voimalaitoksen käyttöön kuuluvia 
rakennuksia ja rakennelmia. Kaavamuutos ei aiheuta rakennetun 
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kulttuuriympäristön arvojen heikkenemistä eikä kaavamuutoksen myötä 
alueella sijaitsevia suojeltuja rakennuksia tai rakennelmia tulla purkamaan.  
Nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle rakennettava uusi 
sähköasemarakennus täydentää käyttötarkoitukseltaan olemassa olevaa 
rakennuskantaa mutta edustaa arkkitehtuuriltaan omaa aikaansa. Uusi 
Sähköasema näkyy maisemassa Ivoniemen eteläosalta katsottuna sekä 
voimalaitoksen alueella Ivontielle. 

4.6 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

Sähköaseman rakentaminen ei vaikuta asuinalueen terveellisyyteen eikä 
turvallisuuteen. Melutaso alueella ei tule nousemaan nykyisestä. 
Työskentely voimajohtojen läheisyydessä aiheuttaa tiettyjä rajoituksia. 
Käsiteltäessä pitkiä tai suurikokoisia esineitä tai työskenneltäessä 
työkoneella ei mikään esine tai koneen osa saa vahingossakaan joutua 
sivusuunnassa alle 5 metrin etäisyydelle tai alapuolella alle 3 metrin 
etäisyydelle voimajohdosta.  
Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään 
maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla 
ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää. 
(lähde Tukes. www. hengenvaara.fi) 
 

 
 
lähde: tukes, www.hengenvaara.fi 
 

4.7 Vaikutukset luontoon 

Uuden voimajohtolinjan alle jäävät suurikokoiset puut joudutaan 
kaatamaan. Voimajohtojen alla oleva johtoaukea raivataan siten, että 
matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoaukealle. 
Johtoaukea raivataan keskimäärin 6 vuoden välein. Voimajohtojen 
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reunavyöhykepuut käsitellään 10–25 vuoden välein. (lähde: Fingrid, 
voimajohtoalueiden raivaukset)  
Maisemapylväiden ja portaalien rakentaminen aiheuttaa maansiirtotöitä ja 
puiden poistoa. Harkittu puiden poisto ei todennäköisesti vaaranna 
idänkurhoesiintymän säilymistä, vaan saattaa jopa väliaikaisesti parantaa 
kasvupaikan valaistusolosuhteita ja kasvin elinolosuhteita.  
Voimajohtolinjojen alapuolelle muodostuvat avoimet ympäristöt ja 
yhteydet voivat olla hyödyksi niin ihmisille kuin kasvi- ja eläinlajien 
säilymiselle. Voimajohtojen alla luonto voi olla monimuotoista ja tarjota 
useita mahdollisuuksia virkistäytyä ja harrastaa. Voimajohtoalueet voivat 
rikastuttaa maisemakuvaa sopivasti hoidettuna. mm. ottamalla 
johtoaukeilla sijaitsevia viheralueita hoitoluokituksen piiriin. 
 

 
Johtoalueen muodostavat johtoaukea sekä johtoaukean molemmin puolin 
sijaitsevat reunavyöhykkeet. (lähde: Fingrid, Johtoalue) 
 

4.8 Vaikutuksen yhdyskuntatalouteen ja elinkeinoelämään 

Fingrid Oyj:n investoinnit alueella takaavat verkon käyttövarmuuden, 
turvallisuuden ja kustannustehokkuuden. Kantaverkon kunnossapitämisellä 
on merkitystä koko valtakunnallisen sähköjärjestelmän toimivuudelle ja 
koko maamme elinkeinoelämälle. 

4.9 Vaikutukset liikenteeseen 

Uudelle sähköaseman tontille on ajoyhteys Ivontieltä. Ajoyhteys on 
osoitettu tontille nykyisen kytkinasemarakennuksen itäpuolelta. 
Sähköaseman eteläpuolelle on osoitettu uusi reitti kevyelle liikenteelle ja 
huoltoajolle. Ulkoilureitti yhdistyy rannassa olemassa olevaan reitistöön. 
Asemapiirroksessa on osoitettu autopaikoitusalue sähköaseman 
itäpuolelle. Tekninen huolto on järjestettävissä olemassa olevan 
katuyhteyden, Ivontien, kautta sekä voimalaitosalueella olevien sisäisten 
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liikenneyhteyksien kautta. Asemakaavamuutos ei lisää alueen 
ajoliikennettä merkittävästi. 
Ivonkaaren eteläosan päätteeksi on osoitettu uusi kääntöpaikka Villa 
Malmin kohdalle. 

4.10 Nimistö 

Sähköaseman eteläpuolinen kevyelle liikenteelle ja huoltoajolle tarkoitettu 
reitti on nimetty Voimanrannaksi. 

4.11 Tonttijako 

Sitovalla tonttijaolla muodostuu korttelin 121 tontit 11 ja 12 sekä korttelin 149 
tontti 2. Vanha tonttijako jää korttelin 121 tontin 10 kohdalla voimaan, koska 
tontin rajat säilyvät ennallaan. 

5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Osalliset 

• Etelä-Karjalan liitto 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
• Museovirasto 
• Etelä-Karjalan museo 

 
Imatran kaupungin sidosryhmät ja kaupunkiyhtiöt: 

• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (rakennusvalvonta, 
infranhallintayksikkö, mittaus- ja karttayksikkö) 

• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Imatran Vesi 

 
Muut 

• Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
• Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat 
• Imatran Kotiseutuyhdistys r.y. 
• Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 

 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Kaavatyön aloitusvaiheessa on järjestetty aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 18 § ja 16 §) 12.10.2017 Fingrid Oy:n, 
Arkkitehtitoimisto Virkkunen § Co:n, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, 
Etelä-Karjalan museon, Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelun ja Imatran 
seudun ympäristötoimen kesken. Neuvotteluissa on käyty läpi suunnittelun 
lähtökohtia ja tavoitteita. 
 

Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen 

Kaava on kuulutettu vireille 5.11.2017. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 
kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetsivuilla  
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Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudesta kuulutettiin Uutisvuoksessa 
10.6.2018. Kutsukirjeet esittelytilaisuuteen lähettiin kaava-alueen sekä 
naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 
 
Kaavahankkeen vireilletuloon ja luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvä 
esittely- ja tiedotustilaisuus järjestettiin Imatran kaupungintalolla 14.6.2018. 
Osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta sekä arvioida kaavan 
vaikutuksia.  
 

Lausunnot ja palautteet, luonnosvaihe 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 14.6.-16.7.2018. Kaavaluonnoksesta pyydettiin 
palautetta osallisilta, joita ovat: kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen 
maanomistajat, Etelä-Karjalan liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kainuun 
ELY-keskus, Museovirasto, Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos, sähkö- ja puhelinyhtiöt, kaupunkikehitys ja teknisten 
palvelut toimialan sidosryhmät. 
 
Kaavaluonnoksesta on saatu seuraavat lausunnot ja palautteet: 
 

Etelä-Karjalan liitto 26.6.2018: 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen Imatrankosken 
koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n 
voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen 
voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti keskellä valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua ympäristöä ja rakennushistoriallisesti merkittävät 
sekä yleiskaavassa suojelluksi merkityt alkuperäiset 
voimalaitosrakennukset on tarkoitus säilyttää. Voimajohtolinjat ja pylväät 
ovat olleet osa Imatran kaupunkikuvaa jo vuosien ajan ja myös uudet 
pylväät sekä voimajohtolinjat tulevat näkymään maisemassa. 
 
Alueella on seuraavat maakuntakaavamerkinnät: energiahuollon alue, 
matkailun- ja virkistyksen kohdealue, Vuoksen rantojen kehittämisen 
kohdealue, virkistys- ja ulkoilualue, valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuurihistoriallinen ympäristö/kohde, kaupunki-/taajamarakenteen 
kehittämisen kohdealue, arvokas kallioalue, arvokkaan maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue, moottorikelkkareitin yhteystarve, 
pääsähkölinja, seututie ja retkeily- ja ulkoilureitti.  
1. vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva 
yleismääräys, mutta ei tarkempia merkintöjä. 
 
Asemakaavan muutosalueen toiminnot ovat maakuntakaavaan osoitetun 
energiahuollon alueen mukaista toimintaa ja toimenpiteet yhdyskunnan 
energiahuollon kannalta välttämättömiä. On kuitenkin erittäin tärkeää, että 
suunnittelussa minimoidaan arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen 
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ympäristöön ja maisemaan kohdistuvat haitat sekä huolehditaan, ettei 
alueen virkistys- ja luontoarvoja (idänkurhoesiintymä) vaaranneta. 
 
Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta lausuttavaa asemakaavan muutoksesta. 

 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 5.7.2018: 

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen 
ympäristöä, Ivoniemeä sekä Viipurintien ja koskiuoman välistä 
virkistysaluetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Imatrankoskentiehen, 
kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, etelässä Ivoniemen kärkeen ja 
lännessä Onnelan virkistysalueeseen. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen Imatrankosken 
koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n 
voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen 
voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti keskellä valtakunnallista 
merkittävää rakennettua ympäristöä. 

Kuuleminen OAS vaiheessa 

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 6.11.2017 ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on samalla asetettu nähtäville. Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus on mainittu OASissa osallisena. OASia ei kuitenkaan lähetetty 
ELY-keskukselle tiedoksi mahdollista lausuntoa varten, kuten MRL 63.3 
§:ssä säädetään. Asemakaavamuutoksessa on järjestetty valmisteluvaiheen 
viranomaisneuvottelu 12.10.2017. Näin ollen voidaan katsoa, että ELY-
keskuksen osalta MRA 30 §:n mukaisesti viranomaisneuvottelussa varattu 
tilaisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta. 

Viranomaisneuvottelun järjestämisestä huolimatta ELY-keskuksen 
kirjaamoon tulee lähettää tieto kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Poikkeuksena tähän on 
asemakaavan muutos, jonka voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan 
vähäinen (MRL 63.2 § lakimuutos 1.5.2017; MRL 191.3 § vaikutuksiltaan 
vähäisen kaavan määritelmä). 

Luontoarvot 

Idänkurhoselvitys on hyvä ja osoittaa, että uudet voimajohtopylväät 
voidaan rakentaa suunnitelmien mukaisesti. Rakennettaessa tulee 
kuitenkin huolehtia, että idänkurhoesiintymiä ei tuhota ja puuston poisto 
tulee tehdä selvityksen mukaisesti metsurityönä. Kaavassa olisi hyvä 
erotella idänkurhon kasvupaikat jollain indeksillä esim. luo-1 ja antaa 
määräys, että alueella ei saa tehdä idänkurhoesiintymää vaarantavia 
toimenpiteitä. 

Korttelialue E-3 
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Korttelialueen E-3 merkintä määräyksineen on poimittu 17.6.1985 
kaupungin valtuuston hyväksymästä asemakaavasta. Alueen nykytilaa ja 
käyttöä on syytä kaavatyön yhteydessä selvittää ja pohtia.  

Alueella virtaa pieni ylisyöksypuro, jonon vielä tihkuu padosta vettä ja saa 
täydennystä myös kaupunkipurosta. Puronnotkon luontoarvot tulee 
selvittää ja harkita mahdollinen luo-merkinnän tarve. Lisäksi päällekkäiset 
vaara-aluemerkintä ja merkintä puistomaisena hoidetusta alueesta (E-3) 
voivat olla ristiriidassa keskenään. Puistomaisena hoidettu alue voi turhaan 
houkutella ihmisiä vaara-alueelle. 

Kaavamääräyksen viimeisestä virkkeestä tulee selkeästi käydä ilmi, mihin 
toimenpiteisiin voimalaitosyhtymän lupaa tarvitaan. 

E-3 

Erityiskorttelialue. Puistomaisessa kunnossa pidettävä korttelialue. 
Korttelialueelle saadaan sijoittaa voimalaitoksen toiminnan kannalta 
välttämättömiä rakenteita. Alueelle saa myös sijoittaa virkistystä palvelevia 
laitteita ja rakenteita, jotka eivät turmele ympäristöä alueen omistavan 
voimalaitosyhtymän antaman luvan perusteella. 

Rakennusperintö 

Kaavaluonnoksessa on otettu alueen kulttuurihistorialliset arvot hyvin 
huomioon. Merkinnät sr-11 ja sr-12 ovat ajantasa-asemakaavassa käytössä 
ja tulevat jäämään voimaan tämän kaava-alueen ulkopuolella. Merkintöjen 
indeksointia uudelleen tulisi harkita. 

Villa Malmin osalla rakentamisalueen raja voisi noudattaa rakennukseen 
liittyvien katettujen terassien ulkoreunoja. Näin suojelumääräys kiistatta 
koskisi myös näitä osia rakennuksesta. 

Villa Malmin korttelialueen merkinnästä tulisi tulla selkeästi ilmi mitkä 
ympäristön osat suojellaan. Viittaus alkuperäisasuun ei ehkä tuota 
suojeluarvojen kannalta toivottua lopputulosta. 

Patoturvallisuus 

Pato on 1-luokan pato ja padon murtumasta johtuvan tulva-alueen 
tarkastelussa alle jää myös nykyisen kaavan alueita. Kainuu ELY-
keskukselta tulee pyytää lausunto patoturvallisuuden osalta. 

Muuta 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo asiasta järjestettävän ainakin 
työneuvottelun ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta kommentoitavaa 
kaavaluonnoksesta. 
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Vastine: 

Asemakaavaa tarkennetaan koskien idänkurhoesiintymää ja Villa Malmin 
rakentamisalueen rajaa. Ylisyöksypuron luontoarvoja ei ole 
tarkoituksenmukaista tutkia tämän kaavamuutoksen yhteydessä, koska 
kaavamuutoksen tavoitteet eivät aiheuta muutoksia ylisyöksypurolle. 

Villa Malmi kuuluu maakuntakaavassa merkittyyn valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön (ma/kv). Historiallisesti Villa Malmin 
ympäristön maisemasuunnittelun periaatteena on ollut puutarhamainen 
avoin tila. Näkymä Vuokselle on pidetty avoimena. Nämä periaatteet 
lisätään kaavamääräykseen. 

Kainuun ELY-keskukselta on pyydetty kaavaluonnoksesta lausunto. 
Kaavamuutosalueella sijaitsee osa Imatrankosken voimalaitoksen padosta, 
joka on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n mukaiseen 
luokkaan 1. Onnettomuuden sattuessa 1-luokan pato aiheuttaa vaaran 
ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai 
omaisuudelle. Kainuun ELY-keskukselta tulleen lausunnon mukaan 
patoturvallisuuslainsäädäntö ei kuitenkaan rajoita tai muutenkaan säätele 
vahingonvaara-alueelle rakentamista, mikäli rakentamisella ei vaaranneta 
padon turvallisuutta.  

Kaupunkipuron pohjoispuolinen alue, joka on kaavassa merkitty E-3 
alueeksi, kuuluu Suomen vanhimpaan luonnonsuojelualueeseen, 
Kruununpuistoon. Alue on tärkeä osa Imatran matkailua ja merkittävä 
matkailunähtävyys. Alueen omistaa Suomen valtio, Metsähallitus ja Fortum. 
Alueella oleskelua ei ole kielletty omistajien taholta patoturvallisuuteen 
liittyen. 

 

Kainuun ELY-keskus 12.7.2018: 

Imatran kaupunki on pyytänyt patoturvallisuusviranomaisena toimivalta 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Kainuun ELY-
keskus) lausuntoa asemakaavaluonnoksesta 1087. 
Kaavamuutosalueella sijaitsee osa Imatrankosken voimalaitoksen padosta, 
joka on luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n mukaiseen 
luokkaan 1. Onnettomuuden sattuessa 1-luokan pato aiheuttaa vaaran 
ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai 
omaisuudelle. 
Asemakaavan muutoksen selostuksessa sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa (MRL 63 §) on lueteltu aluetta koskevat muut 
suunnitelmat, selvitykset ja päätökset. Tuossa yhteydessä on mainittu 
myös Imatran voimalaitoksen vahingonvaaraselvitys (1986). Kainuun ELY-
keskus toteaa, että padon omistaja Fortum Power and Heat Oy on 
päivittänyt ja täydentänyt mainittua vahingonvaaraselvitystä raportilla 
5.12.2012 ja muistiolla 24.10.2014. Patoturvallisuusviranomainen on 
hyväksynyt asiakirjat päätöksellään 2.2.2015. 
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Osa kaavamuutoksen kohteena olevasta alueesta sijaitsee Imatrankosken 
voimalaitoksen padon vahingonvaara-alueella. Vahinkojen syntyminen 
edellyttäisi murtuma-aukon syntymistä voimalaitoksen alavirtaan päin 
katsottuna vasemmanpuoleiseen sivumuuriin. Tällöin vesi pääsisi 
virtaamaan kaavamuutoksen kohteen olevalle alueelle. 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että suunnittelussa ja rakentamisessa on 
tarpeen huomioida Imatrankosken voimalaitoksen padon vahingonvaara. 
Tulevat rakenteet olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan suunnitella ja 
rakentaa siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdollisessa pato-
onnettomuustilanteessa. Patoturvallisuuslainsäädäntö ei kuitenkaan rajoita 
tai muutenkaan säätele vahingonvaara-alueelle rakentamista, mikäli 
rakentamisella ei vaaranneta padon turvallisuutta. 

 

Museovirasto 12.7.2018: 

Imatran kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Imatran 
sähköaseman asemakaavaluonnoksesta (1087). Asemakaavamuutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa uusien voimajohtolinjojen rakentaminen 
Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n 
voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen 
voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. Kaava-alue 
kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön. 
Museovirasto lausuu asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
seuraavan. 
Imatran Vuoksen ranta-alueiden historiallisen ajan 
muinaisjäännösinventointi on tehty vuonna 2010 (Ulrika Köngäs). 
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa arkeologisia kohteita. Välittömästi 
kaava-alueen vieressä on  kaksi muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä: 
Imatrankoski, historiallisia kalliohakkauksia, muinaisjäännösrekisterin 
tunnus 1000015112, ks. kohteen tiedot Museoviraston Kulttuuriympäristön 
palveluikkunasta www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000015112 
Siitola, historiallinen kylänpaikka, alakohde tonttimaa 4, 
muinaismuistojäännösrekisterintunnus 1000017466, ks. kohteen tiedot 
Museoviraton Kulttuuriympäristön palveluikkunasta 
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000017466. 
Tiedot arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ovat riittävät kaavan laatimista 
varten. 

 

Etelä-Karjalan museo 10.7.2018: 

Imatran kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa 
asemakaavaluonnoksesta 1087, Fingrid, Imatran sähköasema. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta 
Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen nykyisen 
kytkinkentän eteläpuolelle. Avoin kytkinkenttä poistuu ja viereen 
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rakennetaan uusi kytkinasema. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti 
keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(Imatrankosken kulttuuriympäristö, Imatran Voiman ja Kuparin asuinalueet, 
RKY). 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä 
Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta. Imatran voimassa 
olevassa yleiskaavassa (hyv. 19.4.2004) kaava-alue on suurimmaksi osaksi 
energiahuollon aluetta, jolla ympäristö säilytetään (EN/S). Ivoniemen 
eteläosa on matkailupalveluiden aluetta, jolla ympäristö säilytetään. 

/s-alueet on suunniteltava siten, että olemassa olevan rakennuskannan ja 
katualueiden tai muiden kaupunkikuvallisten, maisemallisten tai 
ekologisten ominaispiirteiden säilyttämiselle luodaan edellytykset. 
Uudisrakentamisen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten 
sopeutumiseen kaupunkikuvaan on samalla kiinnitettävä huomiota. 

Voimassa olevassa asemakaavassa voimalaitos ja kytkinasema on 
kaavassa osoitettu merkinnällä sr-11 (”suojeltava rakennus. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 57 § nojalla määrätään, ettei rakennusta saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, 
että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta 
merkittävä luonne säilyy. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää 
alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja ja värisävyjä. Merkittävistä 
muutostöistä tulee suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa pyytää 
museoviranomaisen lausuntoa. Voimalaitoksen sisätilojen muutoksista 
tulee huomioida tilan arkkitehtoniset arvot, joita on eritelty mm. kaavan 
tausta-aineistona olevassa rakennushistoriallisessa selvityksessä”). 

Kaupunkikuvaan vaikuttavin tekijä on uuden kytkinaseman rakentaminen ja 
uudet voimajohtopylväät, sekä portaalit, jotka korvaavat vanhat ja 
sijoittuvat suurin piirtein samoille paikoille. Maisemapylväät ovat 
pelkistetyn eleettömiä ja vaaleita, kuten luonnoksessa esitetty 
sähköasema. Uusi sähköasema sijoittuu nykyisen kytkinkentän 
eteläpuolelle. Uusi sähköasema on kaksikerroksinen, josta ensimmäinen 
kerros jää maanpinnan alapuolelle. Sähköaseman julkisivuissa käytetään 
vaaleanharmaata pitkää tiiltä. Sähköasema sijoittuu alueelle siten, että 
kaupunkikuvalliset vaikutukset Imatrankosken suuntaan ovat vähäiset. 

Etelä-Karjalan museo katsoo että vaikutusten arviointi on riittävä. 
Kaupunkikuvalliset sekä kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu hyvin 
sekä maisemapylväiden että uudisrakennuksen osalta hyvin. 

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset 

Asemakaavakartassa Villa Malmilla on sr-12 merkintä ja korttelia koskee 
AL/s-merkintä. Museo katsoo, että aluetta olisi hyvä laajentaa koilliseen 
kattamaan myös tontille johtava puiden reunustama kujanne. Lisäksi 
aluetta koskevasta määräyksestä tulisi käydä esiin, mikä ympäristössä on 
alkuperäistä ja täten säilytettävää. Rakentamisalueeseen tulee sisällyttää 
rakennuksen kaikki osat. 
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Rannassa oleva sauna on suojeltu sr-7 merkinnällä, määräyksellä: 
”Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Rakennustaiteellisesti 
arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman 
rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Viranomainen voi myöntää luvan 
vain jos purkamiseen on pakottava syy ”tulee korjata muotoon: ” 
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Rakennustaiteellisesti 
arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. 
Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas luonne, erityisesti takka säilyy. 
Muutostöistä tulee suunnitteluvaiheessa pyytää museoviranomaisen 
lausunto. 

Arkeologisesta kulttuuriympäristöstä lausuu Museovirasto. Etelä-Karjalan 
museolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
 

Vastine: 

Villa Malmilta johtaa puukujanne Emil Ekegrenin 1920-luvulla 
suunnitteleman Imatran Voiman vanhan asuntoalueen läpi Ivontielle. 
Puukujanne on olennainen osa Ivon vanhaa asuinaluetta, jota ei ole 
tarkoitus käsitellä tämän kaavamuutoksen yhteydessä. Näin ollen kaava-
alueen laajentaminen ei ole tässä yhteydessä aiheellista. 

Villa Malmi kuuluu maakuntakaavassa merkittyyn valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön (ma/kv). Historiallisesti Villa Malmin 
ympäristön maisemasuunnittelun periaatteena on ollut puutarhamainen 
avoin tila. Näkymä Vuokselle on pidetty avoimena. Nämä periaatteet 
lisätään kaavamääräykseen. 

Rantasaunaa koskevaa sr-merkintää tarkennetaan kaavamääräyksiin Etelä-
Karjalan museon ehdottamalla tavalla. 
 
 

Fingrid 4.7.2018: 

Kiitämme palautepyynnöstä. Fingridillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan luonnoksesta, joka vastaa Fingridin tarpeita 
sähköasemakaavahankkeesta vastaavana. 

Sähköasema- tai voimajohtoalueelle tai niiden läheisyyteen sijoittuvasta 
rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. 
Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, 
Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla 
risteamalausunnot @fingrid.fi. 
 
 

Fingrid 24.8.2018 

Fingrid Oyj:n risteämälausunnoissa esitetään voimajohtojen ympäristöön 
rakennettavien kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon 
otettavia seikkoja, kuten rakenteiden ja kohteiden yksityiskohtaisemmassa 
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mitoituksessa huomioitavia varoetäisyyksiä, kantaverkon 
maadoituspotentiaaleista johtuvia suojaustarpeita ja työskentelyohjeita. 
Risteämälausunto siis laaditaan yleisimmin silloin, kun tietyn 
risteämäkohteen tarkempi jatkosuunnittelu käynnistyy tai viimeistään 
ennen työskentelyn aloittamista.  
 
Kiittäen risteämälausuntopyynnöstänne toteamme, ettei meillä ole tässä 
vaiheessa eikä asemakaavaluonnosaineiston perusteella mahdollisuutta tai 
tarvetta laatia kohteesta risteämälausuntoa. Kaavalausuntomme kyseisestä 
muutoksesta teillä jo on. Risteämälausuntoasiaan on ajankohtaista palata 
eri hankkeiden jatkosuunnittelujen edetessä.  
 
 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos 6.7.2018: 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on tutustunut asemakaavan laatimiseen 
liittyviin valmisteluasiakirjoihin. Muutos koskee kaupunginosia 12 
Imatrankoski ja 14 Onnela. Asemakaavamuutos on käynnistetty alueella 
toimivan Fingrid Oyj:n aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa uusien voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen 
Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n 
voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen 
voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos on tutustunut asemakaavaluonnokseen, 
asemakaavaselostukseen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen 
asiakirjoissa esille tuotuihin asioihin. Kaavamuutoksen mukaisten 
rakennustöiden yhteydessä tehtäessä muutoksia alueen 
vesijohtoverkostoon, olisi tarpeellista perustaa voimalaitoksen alueelle uusi 
sammutusvesiasema. Pelastuslaitoksen sammutusvesikarttojen mukaan 
Fortum Oyj:n voimalaitoksen alueella ei ole yhtään palopostia tai 
sammutusvesiasemaa. On kuitenkin huomioitava, että rakennettava 
kerrosala muutosalueella ei juuri muutu, koska kaavan tavoitteena on 
uusien voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen. Näin ollen 
sammutusvesiaseman rakentamisella varauduttaisiin paremmin olemassa 
oleviin riskeihin. 
 

Vastine: 

Tuleva sammutusvesiasema ei aiheuta varausta kaavakarttaan ja 
sammutusvesiaseman tarpeellisuudesta on tiedotettu Imatran Vedelle. 
 
 

Fortum Power and Heat Oy 10.7.2018: 

Lausuntona asemakaavan ja asemakaavan muutosta 1087 koskien 
lausumme seuraavaa: 
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Imatran vesivoimalaitoksen eteläpuolella olevalle rantasaunalle johtava 
huoltotie on säilytettävä. Kaavassa tämä huoltotie on pp/h merkinnällä. 
Reitti ei noudata nykyisen tien linjausta. 
 

Vastine: 

Imatran vesivoimalaitoksen eteläpuolelle olevalle rantasaunalle johtava 
tien linjaus on merkitty asemakaavaan ohjeellisena ja noudattaa olemassa 
olevan kaavan linjausta. Tien linjaus on pysynyt samana vuodesta 2014, 
jolloin edellinen asemakaava on laadittu alueelle. 
Asemakaavamääräyksissä mahdollistetaan huoltoajo rantasaunalle 
asemaakaavamerkinnällä: ”Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja 
polkupyörälle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.” 
 
 

Blue Lake Communications Oy 16.7.2018: 

Blue Lake Communications Oy:llä on asemakaavan muutos 1087, 
kaupunginosa 12 Imatrankoski, kaupunginosa 14 Onnela alueella 
tietoliikennereittejä ja tietoliikennekaapeleita. Kaapeleiden ja kaapelireittien 
siirron maksaa tilaaja. Liitteessä merkitty vihreällä BLC:n 
tietoliikennekaapelit ja tietoliikennereitit. Liitteenä karttaote alueesta. 
 
 

Elisa Oyj 13.6.2018: 

Elisa Oyj ilmoittaa lausuntonaan, että Elisa Oyj:n omistamia kaapeleita ja 
suojaputkia sijaitsee hankealueella. Nämä kaapelit ja suojaputket, niiden 
siirrot ja siirrosta aiheutuvat kustannukset tulee huomioida rakennustöitä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laitesiirroista pitää saada ilmoitus 
minimissään 3 kk etukäteen. 
 
 

TeliaSonera 5.7.2018: 

Alueella kulkee Telian kaapeleita, jotka tulee merkitä kaavaan 
johtoalueeksi. 
 

Vastine: 

Kaapeleita ei osoiteta asemakaavassa johtoalueiksi. 
 
 
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 
lähetetään kirjeitse tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja 
naapurikiinteistöjen maanomistajille.  
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Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta, Imatran kaupungin rakennusvalvontajaostolta 
sekä tarvittaessa muilta viranomaisilta. 

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

Lausunnot ja muistutukset, ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus oli nähtävänä 1.-31.10.2018. Nähtävillä olosta kuulutettiin 
ilmoituslehti Uutisvuoksessa 30.9.2018. Tiedote nähtävillä olosta 
ulkopaikkakuntalaisille lähetettiin kirjeitse 20.9.2018 (3 kpl). 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Karjalan liitolta, Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan museolta, Fingridiltä, 
rakennusvalvontajaostolta ja Imatran seudun ympäristölautakunnalta. 
 

Etelä-Karjalan liitto 22.10.2018 

Etelä-Karjalan liiton lausunto kaavan luonnosvaiheesta on otettu hyvin 
huomioon. Suunnittelussa on otettu huomioon alueen sijainti keskellä 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. Voimajohtolinjat ja 
pylväät ovat olleet osa Imatran kaupunkikuvaa ja useiden vuosikymmenten 
ajan ja nyt suunniteltu maisemapylväsrivistö tulee näkymään maisemassa 
uudenlaisena ja modernina ratkaisuna. On tärkeää, että suunnittelussa 
minimoidaan arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ympäristöön ja 
maisemaan kohdistuvat haitat sekä huolehditaan, ettei alueen virkistys- ja 
luontoarvoja vaaranneta. 
Asemakaavan muutosalueen toiminnot ovat maakuntakaavaan osoitetun 
energiahuollon alueen mukaista toimintaa ja toimenpiteet ovat 
yhdyskunnan energiahuollon kannalta välttämättömiä. Uusi voimajohtolinja 
maisemapylväineen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen 
kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle tuo uuden elementin maisemaan. 
Myös uuden sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen 
parantaa alueen ilmettä merkittävällä tavalla. Nämä uudet tuulet 
voimalinjapylväiden muotoilussa keskeisillä kaupunkiympäristön alueilla 
ovat erittäin tervetulleita. 
Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta lausuttavaa asemakaavan muutoksesta. 
 
 

Kaakkois-Suomen elinkeino- ja ympäristökeskus 29.10.2018 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tutustunut lähetettyyn aineistoon ja 
toteaa sen olevan hyvin ja asiantuntevasti laadittu. Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksella ei ole kommentoitavaa asemakaavan muutosehdotukseen. 
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Etelä-Karjalan museo 2.10.2018 

Imatran kaupunki on pyytänyt Etelä-Karjalan museon lausuntoa otsikon 
kaavamuutokseen liittyen. Museo on osallinen hankkeessa 
kulttuuriympäristön suojelun osalta. 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä 
Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta. Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa Imatrankoskentiehen, kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, 
etelässä Ivoniemen kärkeen ja lännessä Onnelan virkistysalueeseen. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta 
Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
Etelä-Karjalan museo katsoo, että kaavamuutoksessa on huomioitu hyvin 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö, suojelurakennukset ja 
alueen maisemallinen merkitys. Merkinnät ja määräykset ovat riittävät. 
Museolla ei ole huomautettavaa asemakaavamuutoksesta. 
 
 

Fingrid 26.10.2018 

Kiitämme palautepyynnöstä. Fingridillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan ehdotuksesta, joka vastaa Fingridin tarpeita 
sähköasemahankkeesta vastaavana. 
 
 

Rakennusvalvontajaosto, RAKVALJS 10/2018 § 77 

Rakennusvalvontajaostolta on pyydetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
§ 28 mukaista lausuntoa otsikkoasiasta. 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä 
Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta. Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa Imatrankoskentiehen, kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, 
etelässä Ivoniemen kärkeen ja lännessä Onnelan virkistysalueeseen. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta 
Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
Asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdat, selvitys alueesta, 
muutoksen kuvaus ja vaikutukset sekä toteutus on esitetty 
asemakaavaselostuksessa. 
 
Asemakaavan ehdotusaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta 
hakusanalla kaava 1087. 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdotusta 1087, 
kaupunginosat 12, Imatrankoski ja 14, Onnela, huomautuksitta. 
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Imatran seudun ympäristölautakunta, YMPLA 9/2018 §90 

Imatran kaupungin kaavoitus pyytää Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta lausuntoa 31.10.2018 mennessä asemakaavan 
muutoksesta 1087 Kaupunginosat 12 Imatrankoski ja 14 Onnela. 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä 
Viipurintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta. Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa Imatrankoskentiehen, kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, 
etelässä Ivoniemen kärkeen ja lännessä Onnelan virkistysalueeseen. 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien 
voimajohtolinjojen rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta 
Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. 
 
Kaavamuutoksessa on selvitetty alueen luontoarvoja riittävästi. 
Kaavamuutosalueella sijaitseva Ivoniemen alue (voimalaitoksen niemi) on 
vanha täyttömaa-alue, johon on keskittynyt monipuolinen ketokasvillisuus. 
Alueella kasvaa erittäin uhanalainen idänkurho. Sen esiintymisalueet on 
merkitty kaavakarttaan ja se on huomioitu kaavamääräyksissä. 
Asemakaavan ehdotusaineisto löytyy Imatran kaupungin nettisivuilta 
hakusanalla kaava 1087. 

 
 

Hyväksyminen 

Koska asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä, kaavan 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 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin 
oletetun aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman vuoden 2018 
aikana.  

 
 
 

Imatra 27.3.2018  tarkistettu 4.6.2018 
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12.9.2018 
29.10.2018 

     7.11.2018 
 
Laatinut 
 
 

Jaana Huovinen 
asemakaava-arkkitehti 
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