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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
________________________________________________________________________ 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 1087 
 
Kaupunginosa 12, Imatrankoski 
Korttelin 121 osa, vesi-, virkistys-,  
suojelu- ja katualuetta. 
Kortteli 149. 
 
Kaupunginosa 14, Onnela 
Suojelualuetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELUKOHDE  

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa. Alueeseen 
kuuluu osa Fortum Oyj:n voimalaitoksen ympäristöä, Ivoniemeä sekä Viipu-
rintien ja koskiuoman välistä virkistysaluetta. 
Suunnittelualueella Fortum Oyj omistaa voimalaitoksen ja siihen liittyvien 
rakennelmien energiahuollonkorttelialueen, Ivoniemen sekä vesialueet. 
Virkistysalueet ja muut yleiset alueet ovat Imatran kaupungin omistukses-
sa. 
Suunnittelualue on pinta–alaltaan noin 43 hehtaaria. Alueen laajuus ja raja-
us tarkentuvat kaavasuunnittelun edetessä. 
 
 

TAVOITTEET 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien voimajohtolin-
jojen ja maisemapylväiden rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsi-
rannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden 
sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen kytkinkentän etelä-
puolelle.  
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Tavoitteena on mahdollistaa laadukkaan maisemaan ja rakennettuun ym-
päristöön sopivan kokonaisuuden toteutuminen, jonka suunnittelussa ote-
taan huomioon hankkeen sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua ympäristöä ja maisema-aluetta.  
 
Asemakaava on käynnistynyt alueella toimivan Fingridin aloitteesta (5/17). 
Fingrid rakentaa Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen sähköase-
man, 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 asemakaavassa suojelluiksi merkityt 
alkuperäiset voimalaitosrakennukset säilytetään.  
 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
 
Alueen kuvaus 
 

Asemakaavamuutosalue sijoittuu Imatrankosken kaupunginosaan noin ki-
lometrin päähän Imatrankosken ydinkeskustasta. Suunnittelualue rajautuu 
pohjoisessa Imatrankoskentiehen, kaakossa Fortum Oyj:n asuinalueeseen, 
etelässä Ivoniemen kärkeen ja lännessä Onnelan virkistysalueeseen. 

 

  
Suunnittelualue sijaitsee koskiuoman länsirannan, Ivoniemen keskiosan ja Fortum 
Oyj:n korttelialueen väliselle akselille. Ilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 
16.6.2016). 
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Kaavamuutosalue sijaitsee Vuoksen varrella, Imatrankoskelta itään johta-
van pääkadun, Imatrankoskentien, eteläpuolella. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Fortum Oyj:n voimalaitoksen korttelialue, jossa voimalaitoksen li-
säksi sijaitsee kytkintalo, avokytkinlaitos sekä varastorakennuksia. Alue ra-
jautuu kaakossa Emil Ekegrenin suunnittelemaan asuinalueeseen. 
Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen 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. Kaavamuutosalu-
eella sijaitsevan kaupunkipuron alaosan tarkoituksena on virkistyskäytön li-
säksi edistää Vuoksen luonnonvaraisten lohikalojen kutemista. 
Ivoniemen eteläosassa, voimalinjojen alapuolella on vanha läjitysalue. 
Vuoksen länsirannalla kaava-alueeseen kuuluu voimalinjojen alainen virkis-
tysalue. 
 

Maisema 
Maisemaa hallitsee Imatran kosken koskiuoma jyrkkine rantakallioineen 
sekä Vuoksi. Koskiuoman ja yläkanavan väliin jäävällä saarella kasvaa rehe-
vä metsikkö. Saari suurine puineen antaa vaikuttavalle koskiuomalle elä-
vyyttä ja luo saarelle osittain erämaatunnelmaa ja -piirteitä.  
Maisemassa maamerkkeinä kohoavat Valtionhotelli, pato sekä voimalaitos 
rakennelmineen. Kaavamuutosalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin. 
(Kohde: Imatrankoski Imatra, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
SYKE).  
Imatrankoski on myös yksi Suomen 27 kansallismaisemasta ja ilmentää 
Suomen eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kansallismai-
semilla on erityisiä matkailullisia arvoja ja niihin kohdistuvat muutokset pyri-
tään pitämään vähäisinä. 
(Lähde: Kansallismaisemat, SYKE). 
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Viistoilmakuva alueelta: (lähde: Lentokuva Vallas) 
 
 
Imatrankosken kulttuuriympäristö (RKY) 
Imatrankosken ympärille varhain muodostunut matkailu ja Vuoksen varrel-
le keskittynyt teollisuus asuma-alueineen ovat jättäneet jälkensä Imatran-
kosken alueen kulttuurimaisemaan. Imatrankoski on merkittävä maise-
manähtävyys, joka on eri aikoina houkutellut taiteilijoita. Imatrankosken val-
jastaminen sähköenergian tuotantoon ja siihen liittynyt voimansiirtoverkon 
luominen on ollut valtion johtama suurhanke 1920-luvun vilkkaan voimalai-
tosrakentamisen kaudella.  
Imatrankosken matkailuun liittyneet vanhimmat rakennukset ovat hävin-
neet, mutta Imatran Valtionhotellin kansallisromanttinen, Usko Nyströmin 
suunnittelema kivilinna vuodelta 1903 tarjoaa restauroituna edelleen palve-
luja matkustaville.  
Imatrankosken partaita on jo varhain hoidettu puistomaisesti. Kosken ranto-
ja myötäilevän vanhan Kruununpuiston alueella on käytäviä ja levähdys-
paikkoja. 
Koski on kahlittu 1920-luvulla johtamalla koskiuoman vesi voimalaitoksen 
kanavaan. Punatiilinen voimalaitos kytkinasemineen on yhä maamme suu-
rin vesivoimalaitos. Voimalaitosrakennus ja sen harmaalla graniitilla verhot-
tu säännöstelypato muodostavat ainutlaatuisen vaikuttavan kokonaisuu-
den koskiuoman vieressä. Voimalan silta on sovitettu samaan klassistiseen 
asuun kuin voimalakin.  
Imatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja alue 
Kruununpuistoineen on yksi kansallismaisemistamme. 
(Lähde: Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt 
RKY, Imatrankosken kulttuuriympäristö). 
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Imatrankosken kulttuuriympäristö (kartta: Museovirasto, Valtakunnallisesti merkit-
tävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY). 
 
 

Rakennettu ympäristö 
 
Imatrankosken vesivoimalaitos ja kytkinasema 
Imatrankosken valjastamista energiantuotantoon suunniteltiin pitkään, ja 
voimalan rakentamiseen johtaneet suunnitelmat käynnistyivät 1921. En-
simmäinen rakennusvaihe toteutettiin 1922-1929 arkkitehtuurikilpailun voit-
taneiden arkkitehtien Oiva ja Kauno S. Kallion suunnitelmien pohjalta. Ra-
kennustöitä jatkettiin vuoteen 1951 asti, jolloin voimalaitoksen seitsemäs ja 
samalla viimeinen koneisto valmistui. 
Imatrankosken voimalaitos ja kytkinasema ovat tyyliltään korkeatasoista 
1920-luvun teollisuusklassismia. Teollisuusrakennuksille ominaiseen ta-
paan voimalaitos edustaa punatiiliarkkitehtuuria, jota kertausklassismi 
muutenkin suosi mm. kaupunkikerrostaloissa, kuten myöhemmin 1950-
luvun esiteollinen modernismi virastoissa ja kouluissa. Järjestelypato ver-
hoiltiin harmaalla graniitilla, joka kestävyyden ohella tähtäsi kansallisen ra-
kennusperinteen soveltamiseen hyötyrakentamisessa. Voimalaitoksen sil-
ta, joka ylittää voimalaitoksen kanavan kosken vanhan uoman itäpuolella, 
on sovellettu samaan klassistiseen muotokieleen kuin itse voimalaitosra-
kennus. Sama linja jatkuu Imatran Voima Oy:n konttorirakennuksissa. Voi-
malaitos vihittiin käyttöönsä 25.5.1929. 
Imatrankosken voimalaitos, voimalaitoksen silta ja kytkinasema on luokitel-
tu rakennushistoriallisesti, maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaiksi koh-
teiksi. 
(Lähde: Lasse Ojonen, Imatran rakennetun ympäristön kohteet, 1994). 
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Imatrankosken voimalaitos (1922-1929). Julkisivut: arkkitehdit Oiva ja Kauno S. Kal-
lio; rakenteet ja sisätilat: insinööri Hugo Malm; sähkötekniikka: insinööri Alfons Alf-
tan; työpäällikkö Alfred Järvinen. (kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 2017). 
 

 
Kytkinasema (15.8.2017 KP). 
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Avokytkinasema ja ympäristö. Avokytkinlaitokselle johtaa huoltotie Valvomotieltä. 
Huoltotie kiertää avokytkinlaitoksen ja jatkaa Vuoksen suuntaisesti alas Aarne Er-
vin suunnittelemalle rantasaunalle (15.8.2017 KP). 
 
 

Luonnonympäristö 
 
Voimalaitoksen ympäristö 
Suunnittelualueella näkyy ihmisen vaikutus. Voimalaitoksen ympäristö on 
puistomaisesti hoidettua aluetta puu- ja pensasryhmineen ja nurmialuei-
neen. 
Voimalinjojen alapuolinen kasvillisuus pidetään matalana. Voimalinjojen al-
la kasvaa pensaita, taimikkoa ja heinikkoa. Osa linjan alusista on hoidetum-
paa nurmikkoa. 

 
Voimalaitosalueella sijaitsevan kytkinaseman puistomaisesti hoidettua ympäris-
töä. (kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co, 2017). 
 
Ivoniemen alue 
Suunnittelualueen keskellä Ivoniemessä sijaitsee vuonna 2015 valmistunut 
kaupunkipuro. Kaupunkipuron tavoitteena on parantaa taimenten lisään-
tymismahdollisuuksia. Lisäksi purolla on virkistysarvoa kuntalaisille ja mat-
kailijoille. Kaupunkipuro jakautuu kahteen osaan; maisemalliseen yläosaan, 
joka sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien väli-
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sellä alueella ja luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankosken-
tien ja Vuoksen välisen osuuden. Puroon on sijoitettu kantoja ja puunrunko-
ja luomaan suojapaikkoja taimenille ja muulle vesieliöstölle. Uomaan on 
tehty runsaasti serpentiinejä, matalia kynnyksiä ja syvempiä kohtia. Luon-
nonmukaisen puron alaosa yhdistyy alkuperäiseen suodosvesipuroon ja 
laskee pikkukoskena Vuoksen uomaan. 
Ivoniemen eteläkärki on pensoittunutta täyttömaata, jonka itäosassa on 
varttunutta kuusimetsää. Ivoniemeä kiertää opastettu luontopolku. 
 

 
Kaupunkipuron alaosa ja ympäristö. Linja kuvattuna Onnelaan. (15.8.2017 KP). 
 
 
Kruununpuisto 
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsee Suomen vanhin luonnonsuo-
jelualue Kruununpuisto, Alueen matkailu alkoi 1780-luvulla, jolloin koskesta 
mainittiin ensi kerran matkakirjallisuudessa. Vapaana kuohuvaa koskea tul-
tiin ihailemaan ulkomailta etenkin Venäjältä. Kruununpuistoksi nimetty 
luonnonsuojelualue perustettiin kosken ympärille Venäjän keisari Nikolai I:n 
käskystä vuonna 1842. Luonnonsuojelualueen tarkoituksena oli turvata 
kosken matkailullinen arvo ja suojata samalla kosken ranta-alueen metsät 
hävitykseltä.  
Kruununpuiston alue muodostuu osittain puistomaisesti hoidetuista alueis-
ta patsaineen ja näköalatasanteineen sekä luonnontilaisista alueista. Kruu-
nunpuisto jakautuu neljään puistoalueeseen: Koski-, Pato-, Muinaisuoman- 
ja Valtionhotellinpuistoon.  
Koskiuoman ja voimalaitoksen kanava-alueen välinen saari on entistä 
Vuoksen pohjaa. Tämä metsäinen alue, Muinaisuomanpuisto, on saanut 
suojakseen sakean metsän. Muinaisuomanpuistossa näkyvät hyvin muinai-
sen uoman pohjassa tapahtuneet virtaukset. Alueella virtaava vesi on tör-
männyt kalliokynnyksiin synnyttäen mahtavia pyörteitä. Pyörteiden mu-
kaansa tempaamat kivet ovat hiertäneet kallioihin suppilomaisia syvennyk-
siä, hiidenkirnuja. 
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Näkymä koskiuoman länsirannalta kohti Muinaisuomanpuistoa . (kuva: Arkkitehti-
toimisto Virkkunen & Co, 2017). 
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Kaava-alue ympäristöineen muodostaa arkkitehtuuri-ja luontokohteineen mielen-
kiintoisen kokonaisuuden. (kartta:JH) 
 
Imatran pesimälintuselvityksessä vuodelta 2010 on todettu, että alueella ei 
ole havaittu erityissuojelua vaativia lintulajeja. Alueella ei myöskään ole lin-
nustollisesta näkökulmasta merkittäviä elinympäristöjä (Imatran Vuoksen 
pesimälinnustoselvitys 2010, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). 
 
Imatran luontoselvityksen päivityksessä (Imatran luontoselvitys päivitys 
2010, Vuoksen kohteet, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen) arvioitiin Voima-
laitoksen 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 kuusimet-
sää. Täyttöalueen luonteisosassa on erittäin uhanalaisen ja erityisesti suo-
jeltavan idänkurhon kasvupaikka. 
 
Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialuetta. 

 



   11 /18 
 
 

Maaperä 
Imatran kaupungin geologisen aluejaon mukaan kaava-alueella esiintyy 
kahdenlaista maaperää:  

 Hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueetta (rakennettavuusluok-
ka III), joissa vallitsevien hiekka-hiedan. hiesun ja hienorakeisten mo-
reenien 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 kerros-
vaihtelu on mahdollinen tai todettu. 
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Melu  
Meluarvoja on mitattu vuoden 2011 aikana voimalaitoksen alueen asema-
kaavamuutosalueella kolmessa pisteessä. Mittauspisteissä melu oli tasaista 
voimalaitoksen hurinaa sekä muuntajan melua. Valtioneuvoksen päätöksen 
mukaiset päivä- ja yökohtaiset ohjearvot eivät ylittäneet missään mittaus-
pisteessä. 
 

Maanomistus 
 

 
Imatran kaupungin maanomistus (vihreä), yksityisten maanomistajien tai muiden 
toimijoiden omistus (valkoinen). kaupunki vuokralla (violetti). 
(Kuva: StellaWeb 8.9.2017) 
 
 

VOIMASSA OLEVA KAAVATILANNE 
 

Maakuntakaava 
 

Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakunta-
kaavassa läntinen alue on merkitty pääosin energiahuollon alueeksi (EN) 
Imatrankoskentie on seutukaavassa merkinnällä ”Seututie tai pääkatu”. 
Kaava-alueen itäosa kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-
alueeseen (mv) ja koko alue Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealueisiin 
(Vk). Ivoniemen kärki on virkistys- ja ulkoilualuetta (VR). 
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Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta 
 
Muut kaavamerkinnät: 

  Kasvukeskusalueen laatukäytävä 
 

 Kaupunki-/taajamarakenteen kehittämisen kohde-
alue: 

 Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 
ympäristö 

 
  Arvokas kallioalue ge/k 

 

 Pääsähkölinja 
 

 Retkeily- ja ulkoilureitti 
 

 Moottorikelkkareitin yhteystarve. 
 
Arvokkaan maisema vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma/mv = valtakun-
nallinen). 
 
Vaihemaakuntakaava 
Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleis-
määräys: 
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”Maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon ter-
vehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa 
tulee ottaa kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä 
kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.” 
 

Yleiskaava 
 
Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupungin valtuus-
tossa 19.4.2004. Yleiskaavassa kaava-alue on suurimmaksi osaksi energia-
huollon aluetta, jolla ympäristö säilytetään (EN/s). Ivoniemen eteläosa on 
matkailupalveluiden aluetta, jolla ympäristö säilytetään (RM/s). Alueelle 
rakentaminen edellyttää asemakaavaa tai oikeusvaikutteista erityisen mää-
räyksen omaavaa osayleiskaavaa. 
 
/s-alueet on suunniteltava siten, että olevan rakennuskannan ja katualuei-
den tai muiden kaupunkikuvallisten, maisemallisten tai ekologisten omi-
naispiirteiden säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamisen ja 
olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutumiseen kau-
punkikuvaan on samalla kiinnitettävä huomiota. Rakentamattomaksi jääville 
alueilla oleva puusto on säilytettävä. Toimenpiteet alueella ovat luvanva-
raisia. 
 
Koskiuoma on vesialuetta (W) ja länsiranta lähivirkistysaluetta (VL), jossa 
toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Rantaan on merkitty ohjeellinen pääulkoi-
lureitti. Yleiskaavaan on merkitty myös voimalinjat (z). 
 

 
Ote Imatran yleiskaavasta ”Kestävä Imatra 2020”.  
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Asemakaava 
 

Alueella on voimassa asemakaavat 621, 635 ja 1030 
 

Aloitteet ja poikkeamisluvat 
  
Alueella on kolme muistilista-aloitetta M4/02, M5/02 ja M1/03. Kaikissa 
aloitteissa aloite on sisällöltään sama. Voimalaitoksen omistukseen jäävät 
ranta-alueet kaavoitetaan padon suoja-alueeksi 

 
Rakennusjärjestys  

 
Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 
ja tullut voimaan 1.8.2016. 
 

Pohjakartta 
 
Pohjakartta täyttää MRL:n § 54a vaatimukset. 
 

Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
 

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

 Rakennushistoriallinen selvitys, Voimalaitos, kytkintalo, rantasauna & 
majoitusrakennus Fortumin Imatran voimalaitosalue, (Arkkitehtitoi-
misto Helsinki Zurich Office Oy, 2014)  

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

 Imatran luontoselvitys päivitys 2010, Vuoksen kohteet, (Ympäristö-
tutkimus Karri Kuitunen) 

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

 
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §) 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia mm. maisema- ja 
kaupunkikuvaan, kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön, yhdyskun-
tatekniseen huoltoon, rakennettuun ympäristöön, elinympäristön viihtyi-
syyteen ja liikenteeseen.  
Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. Osa 
vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutus-
alue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat 
vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten 
haittojen lieventämismahdollisuudet. 
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ  
 

Kaavaa laaditaan yhteistyössä kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten 
palveluiden sidosryhmien kanssa. Palautetta kaavaluonnoksesta pyyde-
tään kaupungin osallisena olevilta sidosryhmiltä. 

 
 
OSALLISET (MRL 62 §) 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, 
joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henki-
löt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 
Viranomaiset 

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

 
Imatran kaupungin sidosryhmät ja kaupunkiyhtiöt 

 Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (rakennusvalvonta, inf-
ranhallintayksikkö, 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 

 
  
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS (MRL 6 §, 62 § JA 63 §, MRA 30 §) 
 
Kaavan vireilletulo ja kaavaluonnoksen esittely 
 

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa 
ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla se-
kä internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtävil-
le vähintään 30 päivän ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tieto-
ja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua 
mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupun-
gin internetsivuilla (www.imatra.fi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan päivittää suunnittelun edetessä 
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Lausuntopyynnöt 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunto Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Museovirastolta, Etelä-Karjalan Museol-
ta 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta ja rakennusvalvontajaostolta sekä tarvittaessa 
muilta viranomaisilta. 
 

Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §) 
 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupunginta-
lolle (1.krs) vähintään 30 päiväksi; kuulutus kaupunkilehti Uutisvuoksessa, 
Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
 
Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on tehtävä kirjallisena ja jä-
tettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kau-
punginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaa-
mo@imatra.fi. 
 

Viranomaisyhteistyö (MRL 66.§ ja MRA 18 §) 
 
Kaavatyön aloitusvaiheessa järjestettiin neuvottelu Fingrid Oy:n, Arkkitehti-
toimisto Virkkunen & Co:n, Etelä-Karjalan museon ja Imatran kaupungin 
kaupunkisuunnittelun kesken. Neuvotteluissa käydään läpi suunnittelun 
lähtökohtia ja tavoitteita. 
Erillinen viranomaisneuvottelu järjestettiin ennen kaavamuutoksen vireille-
tulovaihetta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan liiton, Fing-
rid Oy:n, Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n, Etelä-Karjalan museon, Imat-
ran seudun ympäristötoimen ja Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelun 
kesken. 
 

Päätöksenteko 
 
Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutok-
sen hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähete-
tään 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 
 

Asemakaavan muutoksen lainvoimaisuus 
 

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

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, p. 020 617 4422 
sähköposti: jaana.huovinen@imatra.fi 
 
kaavasuunnittelija Kaisa Pohjola, p. 020 617 4424 
sähköposti:kaisa.pohjola@imatra.fi 
 
 

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentä-
mään tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa. 
 
Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset tulee toi-
mittaa osoitteella:  

Imatran kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 

 
 

Imatralla 27.3.2018   tarkistettu 4.6.2018 
 
 
Kaisa Pohjola    Jaana Huovinen 
kaavasuunnittelija   asemakaava-arkkitehti 
 


