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NAPINKULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.5.2018. 

SUUNNITTELUALUE 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Imatrankoskella, Imatrankoskentien, Helsingintien 
sekä kävelykatuna toimivan Koskenpartaan risteyksessä. Asemakaavan muutos koskee 
korttelin 21 tonttia 8, jolla sijaitsee ns. Osuuspankin talo. 

 

TAVOITTEET 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavan 
muutos sisältyy vuosien 2018-2019 asemakaavahankkeisiin (kaavoituskatsaus ja –
ohjelma 2018-2019, KAKELA 20.2.2018, §9 / hanke 1. Helsingintien ja Koskenpartaan 
kulma). 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentaminen Imatrankosken 
keskeisellä paikalla olevalle Osuuspankin tontille ja tarkistaa tontin tuleva käyttötarkoi-
tusmerkintä. 

Tontilla sijaitseva kaksikerroksinen liikerakennus on osin tyhjillään, eivätkä sen liiketilat 
enää houkuttele yrityksiä. Liikerakennus on tarkoitus purkaa. Maanomistajan tavoittee-
na on rakentaa tontille uudisrakennus, lisätä tontin nykyistä rakennusoikeutta sekä 
mahdollistaa tontin monipuolisempi käyttö. 
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Vuosina 2011- 2012 laadittiin Imatrankosken keskustan kaupallisia palveluja koskeva ke-
hittämisohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia Imatrankosken ke-
hittämiseen kaupalliselta ja toiminnalliselta kannalta.  

Kehittämisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi lisätä Imatran keskusta-alueen paikallista ja 
matkailullista vetovoimaa tarjoamalla yhä laadukkaampia ja runsaampia palveluita niin 
Imatran asukkaille kuin matkailijoillekin. Tavoitteena on myös parantaa paikallisten yrit-
täjien ja kiinteistönomistajien toimintaedellytyksiä Imatran keskusta-alueella. Lisäksi 
keskeisenä tavoitteena on asumisen lisääminen ydinkeskustan alueella, ympäristön laa-
dun parantaminen sekä saavutettavuuden, pysäköinnin ja käyntiyhteyksien kehittämi-
nen. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle kaupunkikuval-
lisesti ja toiminnallisesti ympäristöön sopiva laadukas ratkaisu, joka lisää Imatrankosken 
keskustan vetovoimaisuutta, houkuttelevuutta ja viihtyvyyttä sekä vahvistaa Imatran 
elinvoimaisuutta Imatran kaupunkistrategian mukaisesti. 

NYKYTILANNE 

Suunnittelualueella olevalla tontilla sijaitsee vuonna 1972 valmistunut kaksikerroksinen 
liikerakennus. Kävelykatu on Imatran erikoiskaupan keskittymä, johon suunnittelualue 
tiiviisti liittyy.  

Helsingintien vastakkaisella puolella sijaitsee Imatran Valtionhotelliin liittyvä puisto sekä 
Imatrankoski. Imatrankoski on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys ja raken-
nettu kulttuuriympäristö. Alue on Kruununpuistoineen lisäksi yksi kansallismaisemis-
tamme. Historiallisia maamerkkejä ovat koskiuoma voimalaitoksineen (vuodelta 1923-
38) sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas Valtionhotelli (vuodelta 1903).  
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MAANOMISTUS 

Kaavoitettava alue on yksityisomistuksessa. Kiinteistöllä on useita omistajia. 

SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukais-
ta suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista aluei-
denkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne astuivat voimaan 1.4.2018.  

Tavoitteena on erityisesti tekeillä olevaan asemakaavan muutokseen nähden mm.: 

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. Edistetään palve-
lujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi ra-
kentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmis-
tetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. 

Maakuntakaavoitus  

Maakuntakaava 
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Ympäristöministeriö vahvisti 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaavan.   

Asemakaavan muutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C) sekä kaupunki- / taajama-
rakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk).  

Alueen läheisyydessä, kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät 
Imatrankosken funkisrakennukset. Alueella sijaitsevat entinen Kansallispankin talo vuo-
delta 1937 (Kauno S. Kallio), Osuusliike Imatran suuri tavaratalo-, varasto-, hotelli- ja 
konttorikompleksi eli ns. Väärätalo (Pauli Salomaa 1940) sekä entinen Jääsken Osuus-
kauppa (vanhin osa 1930-luvun lopulta). 

Imatrankoskin kulttuuriympäristö on valtakunnallisesti merkittävä (ma/kv). Alueella si-
jaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Imatran valtionhotelli.  

Imatrankoskentien ja Helsingintien varrelle on osoitettu kevyenliikenteen laaturaitti sekä 
rantaan retkeily- / ulkoilureitti. 

Maakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskevia määräyksiä sekä suosituk-
sia. Määräykset koskevat Natura 2000 -alueita, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
sään ääri-ilmiöiden huomioimista, liikennejärjestelmää sekä melua. Suositukset koskevat 
alue- ja yhdyskuntarakenteen osalta elinkeinoja ja kauppaa, asuinalueiden kehittämistä, 
liikennettä ja teknistä huoltoa, sekä matkailupalveluja, vesistöjä, luontoa, kulttuurialuei-
ta sekä turvallisuutta ja riskejä. 

1. Vaihemaakuntakaava 

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava koskee maakunnallisesti kaupan, matkailun, elin-
keinon ja liikenteen kehittämisen alueita. Ympäristöministeriö vahvisti 1. vaihemaakun-
takaavan 19.10.2015. 

Asemakaavan muutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja siinä on koko maakun-
taa koskevia suunnittelumääräyksiä koskien merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan 
suuryksikköä. 

 



Napinkulman asemakaavan muutos  5(9) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
16.5.2018 

   

Yleiskaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä 
Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. Asemakaavan muutosalueelle on osoitettu 
yleiskaavassa keskustatoimintoja (C).  

 

Imatran yleiskaava 2040 laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava on yleispiirteinen 
maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtä-
vänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä 
virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Kaava on 
valmisteluvaiheessa. 

Asemakaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava, jossa alue on osoitettu liikerakennusten 
korttelialueeksi KL, jolla rakennusoikeus on osoitettu tonttitehokkuuslukuna e=1,55. 
Suurin sallittu kerrosluku on ¼ k III. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennus-
oikeus on noin 3350 k-m2. 
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Rakennusjärjestys 

Imatran kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja 
se on tullut voimaan 1.8.2016. 

Pohjakartta 

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

Selvitykset 

Alueelle tullaan asemakaavoituksen yhteydessä laatimaan seuraavat selvitykset: 

• Kaupunkikuvaselvitys 

• Pysäköintiselvitys 

• Meluselvitys 

• Rakennettavuusselvitys 

 

Alueella on aiemmin laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 

• Imatrankosken maankäyttösuunnitelma (Arkkitehtitoimisto, B&M Oy, LT Konsul-
tit Oy, Routemaa Oy, Väyläkehitys Oy, NCC-Finland, 7.12.2001 ). 

• Imatran Valtionhotellin ympäristö, kaupunginosa 12 Imatrankoski, historiallisten 
kehitysvaiheiden selvitys (Imatran kaupunki, Tekninen toimi, kaavoitus ja yleis-
suunnittelu, 9.9.2003). 
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• Imatrankoski -kaupallisten palvelujen kehittämisohjelma vuodelle 2020 (Helsin-
kiZurich Oy, Ramboll Finland Oy, 2012). 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Asemakaavan muutoksen laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympä-
ristövaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla 
(MRL 9 §, MRA 1 §). Kaavaa laadittaessa tulee selvittää suunnitelman toteuttamisen ym-
päristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvi-
oida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu alueella laadittuihin selvi-
tyksiin, olemassa olevaan lähtöaineistoon sekä tehtyihin maastoinventointeihin.  

Kaavoituksen yhteydessä selvitetään vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon. 

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. 

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen. 

• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haitallis-
ten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. 

KAAVAN VALMISTELUUN OSALLISTUMINEN 

Suunnittelun alkamisesta, kaavoitukseen liittyvistä tapahtumista ja kaavan nähtävillä 
oloista tiedotetaan Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin in-
ternetsivuilla. Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähete-
tään kirjeitse tieto esittelytilaisuudesta. 

Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Imatran kaupungintalolle sekä 
kaupungin internet-sivuille koko valmistelun ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.  

Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi arviolta syys-
lokakuussa 2018. Osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtä-
villä oloajan päättymistä. Mielipide on toimitettava Imatran kaupunginhallitukselle osoi-
tettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaa-
mo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen mielipiteisiin. Viranomaisilta pyy-
detään lausunnot valmisteluaineistosta. 

Ehdotusvaihe  

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteel-
la laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten 
30 päivän ajaksi arviolta tammikuussa 2019. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaava-
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ehdotuksesta ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset kaavaeh-
dotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupungin-
hallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 
Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen muistutuksiin. Vi-
ranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot, mikäli kaavaan on tehty merkittäviä 
muutoksia.  

Hyväksyminen 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perusteel-
la tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti 
muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen 
ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos 
muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuul-
laan erikseen.  

Kaava pyritään toimittamaan Imatran kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 
2019 maaliskuussa. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta va-
littamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen osoitteella Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 
70101 Kuopio. 

Mikäli kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole tehty valituksia, saa asema-
kaavan muutos lainvoiman 30 päivän valitusajan kuluttua keväällä 2019. 

KETKÄ OVAT OSALLISIA? 

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

 

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, infranhallintayksikkö, 
mittaus- ja karttayksikkö) 

• Imatran seudun ympäristötoimi 

• Liikuntapalvelut 

• Hyvinvointipalvelut 

• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
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• Imatran YH-rakennuttaja Oy 

• Sähkö- ja vesiyhtiöt 

 
3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

 
4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Imatran seudun vammaisneuvosto 

• Imatran vanhusneuvosto 

• Imatran nuorisovaltuusto 

• Imatran kotiseutuyhdistys ry 

• Imatran kaupunkikeskustat ry 

• Muut alueen toimijat 

 
5. Muut 

• Fortum Heat & Power Oy 

• Puhelinyhtiöt 

 

YHTEYSTIEDOT 

Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: 

 

Imatran kaupunki:   

Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

p. 020 617 4422 

sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi 

 

Kaavan laatija:   

Maisema-arkkitehti YKS 359 Maarit Suomenkorpi 

Tengbom Oy 

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki 

puh. 050 415 3009 

sähköposti: etunimi.sukunimi@tengbom.fi 


