
 
IMATRAN KAUPUNKI     LUON  
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT  
Kaupunkisuunnittelu 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
______________________________________________________________ 

 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 1088 
 
Kaupunginosa 12, Imatrankoski 
Korttelit 68 ja 132 sekä pysäköinti-, lähivirkistys- ja katualuetta. 
 

 
 
SUUNNITTELUKOHDE  

 
Kaavamuutosalue käsittää Kosken koulun ja Kosken lyseon alueen sekä vierei-
sen pysäköintialueen, yhdyskuntateknistä huoltoaluetta, lähivirkistysaluetta ja 
katualuetta. Aluerajaus on esitetty yllä olevalla kartalla. 

 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimivan kouluratkai-
sun toteuttaminen Imatran kolmannen koulukeskuksen alueelle.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
 

Aloite 
Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta. Kaavoi-
tettava kohde kuuluu vuoden 2018 asemakaavahankkeisiin (kaavoituskatsaus 
ja –ohjelma 2018, KAKELA 20.2.2018, §9) 
 
Imatran kaupunginvaltuusto on päättänyt (KV:n kokous 24.10.2016 § 68), että 
Imatran kouluverkkoa kehitetään kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti. 
Kokonaisuuteen kuuluu pohjoinen Vuoksenniskan koulukeskus, keskimmäi-
nen Mansikkalan/Pässiniemen koulukeskus ja eteläinen Kosken koulukeskus. 
Rakennuskokonaisuuteen sijoittuu peruskoulu ja varhaiskasvatus. Peruskou-
lun oppilaita on arviolta 670 ja esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikkoja noin 
200. Lisäksi Itä-Suomen koulun oppilaita on esiopetuksen osalta noin 20 ja 
peruskoulun osalta noin 160. 
 

Alueen kuvaus  
 

 
 Kuva 1. Viistoilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 15.6.2016) 
  

Kaavamuutosalue sijaitsee Kanavakadun varrella Imatrankosken kaupungin-
osassa. Muutosalueeseen kuuluu Kosken koulun ja Kosken lyseon alueet, py-
säköintialue, erityisaluetta sekä osa Kanavapuiston alueesta. 
 
Alue on saavutettavuudeltaan hyvä ja sen läheisyydessä sijaitsevat Imatran-
kosken palvelut. Uusi koulukeskus on tarkoitus toteuttaa monitoimitalona, jo-
ka mahdollistaa rakennuskokonaisuuden käytön myös kouluajan ulkopuolella 
mm. liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta. 



 3 

 
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Vuoksi, Suunnittelualueelta on Imat-
rankosken keskustaan matkaa alle kilometri. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 
noin 5,76 ha. 
 

Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualue sijaitsee Kanavakadun varrella. Kanavakatu on ainut yhtenäi-
senä säilynyt betonitie Suomessa; sen betonipäällyste on ensimmäisiä Suomen 
kestopäällystettyjä teitä. Kanavakadun betonipäällyste valmistui vuonna 1931 
ja katu on edelleen hyvässä kunnossa. Kanavakadusta on laadittu historiaselvi-
tys (Mobilia 10.12.2014). 
 
Kanavakadun varrella on useita historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Suun-
nittelualuetta vastapäätä sijaitsevat Imatrankosken vanha postitalo (teletalo) 
ja Uno Ullbergin suunnittelema työväenopiston vanha toimitalo. Imatrankos-
ken kirkko sijaitsee suunnittelualueen lounaispuolella, 
 
Suunnittelualueella sijaitseva Imatrankosken yhteislyseon rakennus on suojel-
tu yleiskaavassa ja asemakaavassa. Rakennus on inventoitu Lasse Ojosen te-
oksessa ”Imatran rakennetun ympäristön kohteet” (1994).  
 

 
Kuva 2. Viistoilmakuva idästä (BlomWEB 15.6.2016) 

 
Alun perin hotellirakennukseksi (Imatran turistihotelli) suunniteltu Kosken 
yhteislyseon rakennus on rautabetonirunkoinen, rapatulla tiilellä ja maalaa-
malla vuorattu, osaksi pulpetti- osaksi aumakattoinen, kaksikerroksinen ra-
kennus, jonka tyylissä on kansallisromanttisia ja kertausklassistisia piirteitä.  
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Bertel Mohell. Sisällissodan aikaan 
rakennuksessa oleskeli valkoisten esikunta ja vuonna 1922 rakennus ostettiin 
koulutoimen käyttöön.  

 

Lyseo 

Koulu 
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Yhteislyseon rakennuksen julkisivun jäsentely on mielenkiintoinen, jopa hiu-
kan orientalisoiva, venetsialaistyylinen. Itäisen julkisivun ulkoneman päällä 
on ollut torni. 
 
Arkkitehti Toivo Salervo suunnitteli Yhteislyseon muutostyöt koulurakennuk-
seksi sekä vuonna 1937 valmistuneen tiilirakenteisen uuden koulutalon. Vuo-
desta 1949 yksityinen lyseo muutettiin valtion kouluksi ja lisärakennus valmis-
tui 1956 Salervon piirtämän rakennuksen yhteyteen muodostaen yhdessä 
Imatrankosken yläasteen. 

Kuva 3. Imatrankosken yhteislyseo (03/2018, Julia Virkkala) 

 
Imatrankosken koulurakennukset määräävät Kanavakadun miljöötä. Lyseora-
kennus on suojeltu asemakaavassa ja yleiskaavassa. Suunnittelualue ja koulu-
rakennukset sijaitsevat lähellä Imatrankoskea, mutta jäävät valtakunnallisesti 
merkittävän Imatrankosken kulttuuriympäristön (RKY) aluerajauksen ulko-
puolelle. 

 
Yhteislyseon rakennus on kerrosalaltaan n. 1817 k-m², Kosken kouluraken-
nuksen kerrosala on n. 3814 k-m2. (Facta-kuntarekisteri). 
 
Suunnittelualueella sijaitsevista rakennuksista on teetetty rakennushistorialli-
nen selvitys (Rakennushistoriaselvitys, Kosken koulu, Ark-Byroo 1.6.2018). 
Rakennushistoriallisessa selvityksessä on käyty läpi suunnittelualueella sijait-
sevien rakennusten mahdolliset arvot ja niiden kaupunkikuvallinen merkitys. 
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Kuva 4. Kosken koulun ja  yhteislyseon rakennukset (03/2018, Julia Virkkala) 
 

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Imatrankosken aseman toimintaan liit-
tyneitä puurakennuksia, Rakennukset ovat asuinkäytössä. 
 
Maanomistus 

 

Kuva 5. Suunnittelualueen maanomistus. Vihreällä merkityt alueet omistaa Imatran kau-
punki, violetilla Fortum ja valkoisella merkityt alueet ovat yksityisessä maanomistuksessa 
(StellaWEB/Imatran kaupunki) 
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Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Kaavamuutosalue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä.  

Kuva 6. Alueella sijaitseva yhdyskuntatekniset johdot. Sininen katkoviiiva = vesijohdot, pu-
nainen viiva = jätevesi, vihreä viiva = sadevesi, vaaleanpunainen viiva = kaukolämpö, kel-
tainen viiva = kaasu. (Kuva: StellaWeb/Imatran kaupunki) 

  
Liikenne 
 

Kosken koulu ja lyseo sijaitsevat Kanavakadun varrella. Imatrankosken kes-
kustaan on alueelta noin 900 m. Imatrankosken keskustaan vie historiallinen 
Koskisilta. Vuoksen rannan varrella kulkee kevyen liikenteen yhteys pohjoi-
seen ja etelään. 
 
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat Imatrankoskentiellä noin 300 
metrin päässä. Lähiympäristössä on useita autopaikkojen korttelialueita ja ka-
dun varrella on myös pysäköintipaikkoja. 
 
Kosken koulun alueelle on tehty liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys 
(Liikkumis- ja liikenneturvallisuusselvitys koulujen ympäristössä, Imatra, 
25.8.2016). Selvityksessä on käyty läpi mm. Kosken koulun alueen liikku-
misympäristöt, alueella jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneet liikenne-
onnettomuudet. Selvityksessä on analysoitu myös koulumatkojen pituuksia. 
Kosken koulun oppilaat saapuvat kouluun kolmea pääreittiä pitkin; lännestä 
Imatrankoskentietä pitkin, pohjoisesta Sulkukujaa-Vuoksentietä pitkin ja 
idästä Imatrankoskentietä pitkin. Imatrankoskentiellä molempiin suuntiin 
koululta on kevyen liikenteen väylät. Sulkukujan kohdalla kevyen liikenteen 
väylä katkeaa, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kulkemaan ajoneuvo-
jen seassa ajoradalla. Sulkukujan voimassaolevan kaavan mukaiset katulinja-
ukset ovat jääneet osin toteuttamatta. 
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Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee rautatie. Imatra-valtakunnanraja-
raidehankkeita koskevat kaavakohteet on kuulutettu vireille kaavoituskatsauk-
sessa ja –ohjelmassa 2016-2017. Hankkeiden asemakaavasuunnittelu käynnis-
tetään radan ratasuunnitteluvaiheen alkaessa. Tarkoituksena on mahdollistaa 
valtakunnanrajan ylittävän rautatieliikenteen kehittäminen sekä luoda edelly-
tykset kansainväliselle tavara- ja henkilöraideliikenteen ylityspaikalle. 

 
 
Luonnonympäristö 

 
Suunnittelualue on pääosin rakennettua kaupunkiympäristöä. Alue sijaitsee 
ensimmäisen Salpausselän eteläpuolella. Imatrankosken ja Tainionkosken 
voimalaitosten rakentaminen on muuttanut 1920-luvulla Vuoksen vedenkor-
keutta ja virtausta. Vuoksen uomaa on ruopattu 1950-luvulla. 
 
Kaavamuutosalue ei ole pohjavesialueella. 
 
Kaavamuutosalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuu-
luu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen. Alueen eläimistö on 
vähäistä, sillä alue on ihmisen vaikutuspiirissä ja se tarjoaa vain vähän 
elinympäristöjä.  
 
Suunnittelualueelle on teetetty luontoselvitys (Imatran Kosken koulun luon-
toselvitys 2018, Ympäristötutkimus Karri Kuitunen). Tehdyn selvityksen mu-
kaan suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltavia luontotyyppejä 
eikä vesilaissa (2. luku 11 §,3. luku 2 §) tarkoitettuja, kaavoituksessa huomioi-
tavia kohteita. Selvitysalue on osa liito-oravan elinpiiriä, ja alueen länsireunal-
la havaittiin asuttu lisääntymis- ja levähdyspaikka (luonnonsuojelulailla suo-
jeltu kohde). Selvitysalueen pohjoisosan maankäyttösuunnitelmat eivät vaa-
ranna lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä. Selvitysalueella ei havaittu 
uhanalaisia lepakkolajeja eikä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 
Maaperä 

 
Kaava-alue on Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan suurimmaksi 
osaksi hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluetta, joissa vallitsevien hiek-
ka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on paikoin ohuita alle 
puolen metrin savi-, lieju- tai turvekerroksia. Alueen itäreunalla on lisäksi 
karkearakeisten kitkamaalajien aluetta, joissa vallitsevien hiekan, soran ja 
karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita, alle puolen 
metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. 
 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita. 
Suunnittelualueen läheisyydessä on kolme kohdetta, jotka on luokiteltu riski-
kohteiksi; entinen pylväskyllästämön alue suunnittelualueesta etelään, rauta-
tiealue, sekä romuttamoalue suunnittelualueesta koilliseen. 

 
Radon 

 
Kaavamuutosalue kuuluu kohonneen radontason alueelle. Mittaustuloksista 1-
9 % ylittää 400 Bg/m3. Korkean radontason alueen raja kulkee aivan suunnit-
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telualueen läheisyydessä Korkean radontason alueella mittaustuloksista 10-49 
% ylittää 400 Bg/m3. 
 
Radonriskit tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 
 

Melu 
 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan oppilaitoksia palvelevilla alu-
eilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvi-
valenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Opetustiloissa ohjeena 
on, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB. Oppi-
laitosalueilla ei sovelleta melun yöohjearvoja. 
 
Kosken koulun alueella on tehty melumittauksia keväällä 2018. Mittaukset 
suoritettiin kolmesta eri pisteestä. Mittauksella selvitettiin liikenteen aiheut-
tamaa melua koulukeskuksen korttelille. 
 

Kuva 7. Melumittauspisteiden sijainnit (Kosken koulun melumittaus 19.3.2018 klo 6.37-
20.3.2018 klo 12) 

 
Patoturvallisuus 
 

Kaava-alue sijaitsee Vuoksen lähiympäristössä. ja patoturvallisuusasiat koske-
vat Vuoksen ranta-alueita. Vuoksen yläjuoksulla sijaitsee Tainionkosken voi-
malaitoksen pato ja alajuoksulla Imatrankosken voimalaitoksen pato. Imat-
rankosken 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 raken-
teet mahdollisuuksien mukaan siten, että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdol-
lisessa pato-onnettomuustilanteessa. Suunnittelualueen välittömässä lähei-
syydessä sijaitsee myös Imatrankosken voimalaitoksen patoon kuuluva maa-
pato 2. 
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Voimassa oleva kaavatilanne 
 

Asemakaava 

Kuva 8. Ote ajantasa-asemakaavasta (StellaWeb, Imatran kaupunki) 

 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 9.11.1988 hyväksymä asemakaava 
nro 675. Kosken koulun alue on voimassaolevassa asemakaavassa opetustoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lyseo on merkitty suojel-
tavaksi rakennukseksi (sr). Alueelle on merkitty tehokkuusluku e=0,5 ja ker-
rosluku III. Lyseon alue on lohkottu omaksi tontikseen. Lyseon tontin koko on 
3850 m2, Kosken koulun tontin koko on 14418 m2. Koulun tontin pohjoisosaan 
on merkitty yleinen pysäköintialue (LP). Sulkukuja on merkitty katualueeksi, 
ja sen viereen on merkitty kevyen liikenteen reitti (pp), joka jatkuu Kanava-
puistoon. Pysäköintialue on jäänyt toteutumatta, kuten myös osa kaavan katu-
varauksista. 
 
Koulun itäpuolen alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). kuten myös Ka-
navapuiston alue. Koulun ja Kanavapuiston väliin on merkitty kevyen liiken-
teen reitti (pp). 
 
Koulun länsipuolella sijaitsevalla pysäköintialueella on voimassa kaupungin-
valtuuston 8.11.1999 hyväksymä asemakaava nro 864. Pysäköintialue on voi-
massaolevassa asemakaavassa yleistä pysäköintialuetta (LP) ja sen pohjois-
puolella sijaitsee yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korttelialue (ET). 
 
Eteläpuolen katualueen osalla on voimassa asemakaava nro 979, joka on saa-
nut lainvoiman 18.7.2008.  
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Alueen voimassaolevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on yhteensä 
noin 9134 k-m². 

 
Yleiskaava 
  
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä yleiskaava 
”Kestävä Imatra 2020”. Kosken koulun alue on pääosin julkisten palvelujen ja 
hallinnon aluetta (PY). Alueen koillisosa on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AK). Alueen itäreuna on merkitty työpaikka-alueeksi (TP). 
 
Vuoksi on merkitty vesialueeksi  (W). Vuoksen ranta-alueet on merkitty lähi-
virkistysalueeksi (VL). Suunnittelualueen luoteispuolen alue on merkitty ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi/energiahuollon alueeksi (VU/EN). 
Suunnittelualueen pohjoispuolinen Vuoksen ranta on merkitty maapatojen 
alueeksi (/mp). Patoalueella voidaan rajoittaa raskaiden rakenteiden ja putki-
en sijoittamista, kaivuutöitä sekä yleisön liikkumista, mikäli liikkumisesta kat-
sotaan koituvan vaaraa yleisön turvallisuudelle tai voimalaitoksen rakenteille 
ja laitteille. Itä- ja eteläpuolille on merkitty kevyen liikenteen väylät (musta 
palloviivoitus). 

 
Suunnittelualueella sijaitseva Kosken lyseorakennus on merkitty suojeltavaksi 
rakennukseksi (sr).  
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Kuva 9. Ote ajantasaisesta yleiskaavojen yhdistelmästä. Kaavamuutosalueen sijainti on ra-
jattu punaisella soikiolla. 
 

Imatran yleiskaava 2040 
 
Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireil-
letulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoitus-
katsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 
23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 
ohjaus-ryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.  
 
Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran maan-
käytöllisiä perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on 
suunnattu viimeisen vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastele-
maan ja tarkentamaan suunnittelun edetessä.   
 
Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoro-  
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puhelun, ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavi-
en evästysten kautta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja 
suunnitelmista saatavan lisätiedon pohjalta.    
 
Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: https://www.imatra.fi/asuminen-ja- 
ymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

 
Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaa-
vassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta  (A). Suunnittelualueella 
on myös merkintä maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ym-
päristö/kohde  (ma/km). Kanavapuiston kautta on merkitty kulkevaksi retkei-
ly-/ulkoilureitti  ja alueen eteläpuolelle on merkitty polkupyöräreitti. Kaava-
muutosalue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta 
(mv), kaupunkirakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk), kasvukeskuksen 
laatukäytävää  (lk) ja Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealuetta (Vk). 
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Kuva 10. Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen sijainti on merkitty 
keltaisella soikiolla. 

 
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton 
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakunta-
kaavan 19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja ja 
niiden kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös mat-
kailupalvelujen ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen ovat 
kaavan teemoina. Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun 
kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia.  
 
Suunnittelualueen itäreuna on vaihemaakuntakaavassa merkitty liikenteen ja 
logistiikan kehittämisen kohdealueeksi  (llk). Vaihemaakuntakaavassa on ko-
ko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan maakunnan 
alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tervehdyttävän 
ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa koh-
tuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympä-
ristöön liittyvät tavoitteet. 
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Kuva 11. Ote Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen sijainti on 
merkitty keltaisella soikiolla. 

 
Aloitteet 
  

Kaavamuutos on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta.  
 
Rakennusjärjestys  
 

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

Pohjakartta 
 

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

Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 
  

 Kosken koulun melumittausraportti 
 

 Imatran Kanavakadun historiaselvitys (Mobilia, 10.12.2014) 
 

 Rakennushistoriaselvitys, Kosken koulu, Imatra 2018 (Ark-Byroo, 1.6.2018)  
 

 Kaupunginvaltuuston päätös 24.10.2016 § 68 ”Palveluverkkoratkaisu – Toimiva 
kampusmalli 2026” 

 

 Imatran rakennetun ympäristön kohteet, 1994 (Lasse Ojonen) 
 

 Imatran Kosken koulun luontoselvitys 2018 (Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 
lokakuu 2018).  

 
 
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §) 
 

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia mm. maisema- ja kau-
punkikuvaan, kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön, yhdyskun-
tatekniseen huoltoon, rakennettuun ympäristöön, elinympäristön viihtyi-
syyteen ja liikenteeseen.   
 
Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. Osa vai-
kutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue 
määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaiku-
tukset ovat luonteeltaan erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen 
lieventämismahdollisuudet. 
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
 
Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa kaavasuunnitte-
luprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä kaupunkikehitys ja tekniset 
palvelut vastuualueen ja koulutus- ja liikuntapalveluista vastaavien kanssa.  

 
OSALLISET (MRL 62 §) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden 
omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi 
osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 
Osallisia Kosken koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksessa 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, infranhal-
lintayksikkö, mittaus- ja karttayksikkö) 

 Imatran seudun ympäristötoimi 

 Liikuntapalvelut 

 Hyvinvointipalvelut 

 Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 

 Mitra Imatran rakennuttaja Oy 

 Sähkö- ja vesiyhtiöt 
 

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
 

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

 Oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta 

 Imatran seudun vammaisneuvosto 

 Imatran vanhusneuvosto 

 Imatran nuorisovaltuusto 

 Imatran kotiseutuyhdistys ry 

 Imatran kaupunkikeskustat ry 

 Muut alueen toimijat 
 

5. Muut 

 Fortum Heat & Power Oy 

 Puhelin- ja kaasuyhtiöt 
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS (MRL 6 §, 62 § ja 63 §, MRA 30 §) 
 
Kaavaluonnoksen esittely - kaavan vireilletulo 
 

Kosken koulun alueen kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2018 kaavoitus-
katsauksen yhteydessä 4.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ase-
tettu yleisesti nähtäville, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja 
kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipi-
teensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin 
internetsivuilla (www.imatra.fi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivi-
tetään suunnittelun edetessä. 
 

Kaavasuunnitelman esittelystä ilmoitettiin kuulutuksella kaupunkilehti Uutis-
vuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 29.7.2018. Lisäksi 
kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetettiin kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta.  
 

Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 30.7.2018-4.9.2018 (kuulutus Uutisvuok-
sessa 29.7.2018). Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta pyydettiin lausun-
not suunnittelussa osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokun-
nilta. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. 
 
Kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mielipiteiden 
ja lausuntojen perusteella ja laadittiin asemakaavaehdotus. Määräaikaan men-
nessä saapuneet lausunnot ja palautteet on eritelty selostuksen liitteessä 1. 
Kaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuu-
lemisen jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa saatujen muistutusten ja lau-
suntojen perusteella. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi ja hyväksyttäväksi. 
 

Lausuntopyynnöt  
 

Palautetta kaavaluonnoksesta pyydetään kaupunkikehityksen ja teknisten pal-
veluiden sidosryhmiltä, hyvinvointi-, koulutus- ja liikuntapalveluilta sekä 
Imatran Lämpö Oy:ltä.  
 
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, 
Kainuun ELY-keskukselta (patoturvallisuus), Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-
Karjalan museolta, Museovirastolta, Imatran Seudun Kehitysyhtiöltä, Fortum 
Heat & Power Oy:ltä, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta ja nuorisoval-
tuustolta. 
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Imatran seudun ym-
päristölautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja 
tarvittaessa viranomaisilta. 
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Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §) 
 

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

 
Päätöksenteko 
 

Koska kaava on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen hyväk-
syy Imatran kaupunginvaltuusto. 
 
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 aika-
taulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman loppuvuodesta 2018. 
 

Lisätietoja kaavan valmistelusta: 
 

Julia Virkkala 
kaavoitusarkkitehti 
p. 020 617 4426 
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi 
kaupungintalo 2. krs, huone 229 
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PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään 
tarpeen mukaan suunnittelun kuluessa. 
 
Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toi-
votaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset tulee toimittaa 
osoitteella:  

Imatran kaupunki 
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut 
Kaupunkisuunnittelu, Kaavoitus 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 

 
 
 
Imatralla  25.4.2018  tark. 17.7.2018 ja 18.10.2018 
 
 
 
 
Julia Virkkala  Ulla Karjalainen 
kaavoitusarkkitehti  kaupunkisuunnittelupäällikkö 

 


