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1.2 Perustiedot ja alueen sijainti 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta jo-
ka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 päi-
vätty aloite. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 36,5 hehtaaria ja se on pääosin Imatran kau-
pungin omistuksessa.  

Kaavamuutosalue sijaitsee Korvenkannan kaupunginosassa, Lappeenrannan ja Imat-
ran kuntarajan tuntumassa. Aluetta rajaa lännessä Lappeenrannan ja Imatran kunta-
raja, etelässä valtatie 6 ja idässä Juuliankatu. 

 
Kuva 1. Suunnittelualue opaskartalla  
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2 TIIVISTELMÄ 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, 
joka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 
päivätty aloite. Imatran kaupungin ja YIT Oyj:n yhteistoimintasopimus on purkautu-
nut syksyllä 2018 ja alue on palautunut Imatran kaupungille.  

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan hiilineutraaliperiaat-
teella toimivan yrityspuiston ja monipuolisen yritystoiminnan rakentuminen alueelle 
sekä olemassa olevan yritystoiminnan turvaaminen.  

Kaavamuutosalue sijaitsee Korvenkannan kaupunginosassa, Lappeenrannan ja Imat-
ran kuntarajan tuntumassa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 36,5 hehtaaria ja se 
on pääosin Imatran kaupungin omistuksessa.  

Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 1033 (18.6.2012) ja nro 1056 (16.2.2015). 

Voimassa olevan kaava 1056 käsittää suurimman osan alueesta. Asemakaava 1033 on 
voimassa suunnittelualueen itäosassa olevalla alueella, joka on vuokrattu Rakennus-
virta Oy:lle. Alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).  
 
Kortteleiden 19 ja 36 osat on merkitty kaavassa 1056 liikerakennusten korttelialueiksi, 
joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan suuryksiköitä ja laajan tavaravalikoiman myymälän tiloja. Alueelle saa sijoittaa 
myös toimisto-, ravintola- sekä viihde- ja huvittelutoimintojen tiloja. Alueelle saa si-
joittaa erikoiskaupan myymälöitä yhteensä enintään 2000 k-m² kussakin korttelissa. 
Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 500 k-
m². (KM-6).  
 
Koko kortteli 35 sekä osa kortteleista 19 ja 36 on merkitty toimitilarakennusten kortte-
lialueiksi. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen rakennuksia sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, huolto- ja kul-
jetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Alueelle saa rakentaa tuotanto-
toiminnan pääkäyttöön liittyvän tehdasmyymälän, joka ei kuulu päivittäistavarakau-
pan toimialaan ja joka saa olla kooltaan enintään 30 % tontin toteutusta rakennusoi-
keudesta. (KTY-5). 
 
Kortteli 30, joka sijaitsee valtatien 6 reunassa, on merkitty liikerakennusten kortteli-
alueeksi, jolle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan 
myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettu-
ja tiloja. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, laajan tavaravalikoiman 
myymälän, Outlet-tuotteiden tai vastaavia myymälätiloja sekä ravintolatiloja. Alueelle 
saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, joiden myymäläpinta-ala saa olla yhteensä 
2000 k-m2 kussakin korttelissa. Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymälä-
pinta-ala saa olla enintään 500 k-m2 (KMK-1). 
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Voimassa olevan asemakaavan 1056 pääkäyttötarkoitukset on yhtenäistetty siten, että 
mahdollistetaan hiilineutraalin yrityspuiston rakentaminen teknologiayritysten ja kan-
sainvälisen teollisuuden tarpeisiin. 
 
Korttelit 19, 30 ja 36 sekä osa korttelista 35 on merkitty teollisuus ja varastorakennus-
ten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 
(TY-11).  
 
Alueelle saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastora-
kennuksia tai niiden yhdistelmiä, Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varasto-
tilojen lisäksi näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto- ja kuljetustiloja, tuotantotoimin-
taan liittyvää myymälätilaa ja tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Lisäksi alueelle 
saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkes-
kittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettuja tiloja. Pal-
velun toimintojen tulee luonteeltaan sopia muun toiminnan yhteyteen. Alueen toteut-
tamisen ydintavoitteena tulee olla kestäväkehitys ja hiilineutraalius esimerkiksi ener-
giantuotannossa.  
 
Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan 
mukaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja 
kaasujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa 
ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöoh-
jearvoa klo 22.00-7.00 50 dB 45 dB L(Aeq). 
 
Kortteli 37 on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-11). Ton-
tilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asema-kaavan mu-
kaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja kaa-
sujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa 
ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöoh-
jearvoa klo 22.00-7.00 50 dB 45 dB L(Aeq). 
 
Korttelissa 35 on erillispientalojen korttelialueeksi (AO-6) merkitty pientalotontti, jolla 
kerrosala saa olla enintään 250 m2. Toteutuvasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää 
sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman pi-
laantumista. 
 
Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Toteutuksen seurannasta vastaa 
Imatran kaupunki. 

7 / 42 
 



 
 
 
IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

3 SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Tavoitteet 

Suunnittelu on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy aloitteesta, joka on päi-
vätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 päivätty aloi-
te. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa kaava siten, että mahdolliste-
taan ympäristöä häiritsemättömän liiketoiminnan sijoittuminen alueelle voimassa ole-
vaa kaavaa monipuolisemmin. Tavoitteena on mahdollistaa hiilineutraaliperiaatteella 
toimivan yrityspuiston rakentaminen teknologiayritysten ja kansainvälisen teollisuu-
den tarpeisiin sekä olemassa olevan yritystoiminnan turvaaminen. 

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen laatuun, 
vesien suojeluun ja hulevesien käsittelyyn sekä alueen pohjoisosan metsäalueen luon-
toarvojen sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen säilymiseen. Liikenneyhteyksiä ja 
kortteleiden rakentamisessa varataan tilaa kevyen liikenteen tarpeisiin. 

3.2 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Imatran kaupunkirakenteen länsireunalla Korvenkannan 
kaupunginosassa, Lappeenrannan ja Imatran kuntarajan tuntumassa. Aluetta rajaa 
lännessä Lappeenrannan ja Imatran kuntaraja, etelässä valtatie 6 ja idässä Juulianka-
tu. 

Matkaa suunnittelualueelta Mansikkalaan on noin 3 km, Imatrankoskelle on noin 4 
km ja Imatran raja-asemalle noin 10 km. Ukonniemen matkailu- ja vapaa-
ajankeskuksen keskeiset urheilualueet sijaitsevat noin 2 km ja loma-alueet noin 4 km 
etäisyydellä suunnittelualueesta. Lappeenrannan Rauhassa sijaitsevaan Saimaa Gar-
dens –lomakeskukseen on matkaa noin 5 km.  
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 19.7.2018). Suunnittelualue on 
rajattu likimääräisesti keltaisella. 

Kaavamuutosalue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta, jossa on paikoin pieniä 
metsälaikkuja. Maasto laskee kaava-alueella loivasti pohjoisesta etelään. Suunnittelu-
alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen valtaoja.  

3.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen koilliskulmassa on yksityisomistuksessa oleva, 1920-luvulla raken-
nettu omakotitalo, luoteisosassa 1970-luvulla rakennettu omakotitalo piharakennuksi-
neen ja itäosassa 1970-luvulla rakennettu Rakennusvirta Oy:n halli- ja varastokiinteis-
tö. Suunnittelualueen lähellä idässä sijaitsee Korvenkannan 1960–1990-luvuilla ra-
kennettu pientaloalue, kaksi liikenneasemaa ja teollisuusrakennuksia.  

Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee valtatie 6, joka on rakennettu moottoritieksi. 
Korvenkannan alue liittyy Mansikkalaan Keskuskadun kautta sen pohjoispuolella ole-
van pienteollisuuden ja teknisen kaupan alueiden jatkeena. 
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3.3.1 Maanomistus 

Suunnittelualueen omistaa lähes kokonaan Imatran kaupunki (kuva 3). Alueen etelä- 
ja pohjoisosissa on kaupungin vuokraamia peltoja, joiden vuokra-aika loppuu 
31.12.2021. Itäosassa aluetta sijaitsee Rakennusvirta Oy:lle 31.12.2037 asti vuokrattu 
kaupungin vuokrapalsta. 

Kuva 3. Ote maanomistuskartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus violetilla. 
(StellaWEB/Imatran kaupunki) 

3.3.2 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueella ei ole valmista yhdyskuntateknistä verkostoa, mutta se on tarvitta-
essa helposti liitettävissä olemassa olevaan verkostoon. Alueen rakennukset voidaan 
liittää kaukolämpö- ja kaasuverkkoon. Tiedonkadulla ja Juuliankadulla kulkee vesijoh-
to. Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee kaasujohto. Eteläosassa sekä länsireunassa 
kulkee myös jätevesijohto. 
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3.3.3 Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Valtatie 6:n välittömässä läheisyydessä. Liittymä valtatielle 6 
sijaitsee noin 800 metrin päässä suunnittelualueesta. 

Pöyry Finland Oy 2011 tekemässä Korvenkannan yleiskaavan muutosta varten tehdys-
sä liikennevaikutusselvityksessä todetaan, että suunnittelualueen ympäristössä liiken-
nemäärien kasvaessa liikenteen pullonkaulaksi muodostuisi ensimmäisenä valtatie 
6:den ylittävä silta. Nykyisille liikennemäärille silta on riittävä, mutta rajoittaa etelä-
puolisen liikenteen kasvua. Uusi alikulku suunnittelualueen länsireunassa (ent. Tah-
dinkatu) keventäisi liikennekuormitusta Korvenkannantiellä vain valtatie 6:den poh-
joispuolella ja lisäisi liikennettä Keskuskadun risteyksessä. 

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat Korvenkannantiellä ja Keskuskadulla 
noin 1,5 kilometrin päässä. 

Melu 

Liikenneviraston vuonna 2012 laatiman meluselvityksen mukaan valtatie 6:den aihe-
uttama melutaso on kaava-alueen etelä- ja keskiosissa 55-65 dB(A):ä ja pohjoisosissa 
alle 55 dB (A):ä. 

 

Kuva 4. Ote valtatien 6 melukartasta (Liikennevirasto 2012). Suunnittelualue on ra-
jattu likimääräisesti sinisellä. 
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3.4 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta peltomaata. Alue sijaitsee ensimmäisen 
Salpausselän eteläpuolella. Alueen luonnonarvoja on selvitetty yleiskaavan muutosta 
varten laaditussa luontoselvityksessä (Pöyry Finland Oy, 2010). Lisäksi alueella on teh-
ty asemakaavan muutoksen taustaselvitykseksi Isokultasiiven ravintokasviselvitys 
(Pöyry Finland Oy, 2014).  

Tehtyjen selvitysten mukaan alue on luontoarvoiltaan tavanomaista monipuolisempi, 
sillä sen alueelle sijoittuu sekä metsäisiä että kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä. 
Metsäisillä alueilla Salpausselän rinteessä lähteisyys lisää monimuotoisuutta ja pelto-
alueilla niiden osittainen pensoittuminen on luonut etenkin linnustoltaan rikkaita bio-
tooppeja. 

Selvitysten perusteella alueen ja lähiympäristön merkittävimmät luontoarvot ovat poh-
joisosan metsäalueella, jossa olevia lehtolaikkuja, pientä suota, lähteisiä tihkupintoja 
ja noroja voidaan pitää metsälain (10 §) erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Norot ja 
tihkupinnat ovat luonnontilaistumassa, niin että niitä voidaan pitää vesilain (17a §) 
tarkoittamina luonnontilaisina pienvesinä. Rehevä ja lahopuustoinen metsä on myös 
linnustoltaan monipuolinen ja siellä esiintyy vaateliaita lintulajeja. Se on myös erittäin 
uhanalaiseksi arvioidun valkoselkätikan ruokailualuetta ja mahdollista pesimäaluetta. 
Maankäytön suunnittelussa alue tulee huomioida, niin että turvataan sen luontoarvo-
jen säilyminen. Alueen metsänhoidolliset hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä 
elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.   

Muuna huomionarvoisena alueena voidaan pitää eteläosan peltoaluetta, jossa on nyky-
tilanteessa monipuolinen pelto- ja pensaikkolinnusto. Sen luontoarvojen liittyvät osit-
taiseen hoitamattomuuteen eikä niitä voida kaavallisin keinoin säilyttää. Valtatien 6 
pientareilla on havaittu uhanalaista isokultasiipeä, joka kuuluu luontodirektiivin liit-
teen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Kaava-alueella ei havaittu luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan isokultasiiven ravintokasveja vesi- tai isohierakkaa. Ne 
saattavat vaatia kasvaakseen hieman avoimempia vesiympäristöjä, kuin mitä selvitys-
alueella on nykytilanteessa. Sen sijaan kaivumailla ja entisillä pelloilla kasvaa isokulta-
siiven ravintokasveihin kuuluvia poimu- ja hevonhierakkaa. Niiden kasvupaikat ovat 
kuitenkin pioneeriluonteisia, ja kasvillisuuden sukkessiokehityksen edessä hierakat 
todennäköisesti häviävät. Mahdollisesti kaava-alueelle muodostuu rakentamisen aika-
na uusia poimu- ja hevonhierakalle sopivia kasvupaikkoja ja niitä on kaava-alueen 
ympäristössä. Kaavan toteuttamisen ei näin ollen arvioida heikentävän tai hävittävän 
isokultasiiven lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 

Selvitysalueella ei todettu muita uhanalaisia lajeja kuten liito-oravaa eikä kohteita, jot-
ka täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 §) kriteerit suojelluista luontotyypeistä. 
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Kuva 5. Mukailtu ote Korvenkannan luontoselvityksestä 2010: Luontoarvoiltaan 
merkittäviksi arvioidut kohteet selvitysalueella. (Pohjakartta © Maanmittauslaitos 
2010. Lupa nro 495/KP/04.) 
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3.4.1 Pohja- ja hulevedet 

Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen määrittele-
mään alueluokan I, 02 Korvenkanta A, "vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesialu-
eeseen", mikä edellyttää pohjaveden suojaamista.  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut pohjavesien rajausten ja luokittelun tar-
kastamistyön. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikki pohjavesialueet tullaan 
tarkistelemaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kan-
nalta uudelleen. Tavoitteena on selkeyttää pohjavesien suojelua ja täsmentää vesipui-
tedirektiivin edellyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien 
huomion ottamista. Rajaus- ja luokitustyön on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lop-
puun mennessä. 

Korvenkannan hulevesitarkastelun (Pöyry 2014) perusteella hulevesiä virtaa alueelta 
etelään kohti Saareksiinmäkeä yhtyen siellä Lappeenrannan puolelta tuleviin huleve-
siin. Saareksiinmäeltä hulevedet virtaavat etelään Lampsiinojaa pitkin Lampsiinjo-
keen, joka laskee Vuokseen. Koska alue on osittain pohjavesialueella ja alueen raken-
tuessa alueelta muodostuva hulevesivirtaama suurenee, huomiota tulee kiinnittää 
myös veden laadulliseen hallintaan. 

Pohja- ja hulevesien osalta alueella nyt voimassa olevaan kaavaan 1056 ei ELY-
keskuksella eikä Imatran ympäristölautakunnalla ollut huomauttamista. 
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Kuva 6. Kartta hulevesien keskimääräisistä virtaamista ja virtausreiteistä (Pöyry Fin-
land Oy 2014). Suunnittelualueen likimääräinen rajaus kirkkaan punaisella. 

3.4.2   Maaperä 

Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan kaava-alue kuuluu suurimmaksi osaksi 
savikkoalueeseen, joissa vallitsevien saven ja hiesun päällä on paikoin ohuita alle met-
rin paksuisia eloperäisiä kerrostumia. Tähän luokkaan kuuluvat alueen savikot ja hie-
sumaat, jotka on yleensä raivattu viljelykselle. Nämä savikot vaihettuvat usein ilman 
selvää rajaa reunaosissaan hiesu hietamaihin tai hietikoihin. Savikkojen kosteissa not-
ko-osissa on pinnalla usein ohuita n. 0,5 - 1,0 m:n turve- tai liejupitoisia savikerroksia. 
Laajojen savikoiden keskellä moreeni- tai sorahiekka-alustan kumpumainen korkoku-
va on monin paikoin lähellä saven pintaa. Savien lujuudet vaihtelevat alueellisesti lä-
hinnä niiden topografisen aseman mukaan. Savien sallittu pohjarasitus on paikoin jo-
pa 1,5 kp/cm², mutta se voi samankin savikkoalueen eri osissa vaihdella suuresti ja ol-
la paikoin vain 0,5 kp/cm². Savikoitten pintakerrokset vaihtelevat usein suppeallakin 
alueella pehmeästä erittäin kovaan. Nk. saven kuivakuorikerrosta ei monin paikoin 
Imatran alueella ole selvästi kairauksissa havaittavissa. Savikerrosten paksuus voi olla 
paikoin yli 20 m.  
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Kuva 7. Ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisella. 

Kaava-alueen pohjois- ja koillisosa kuuluu koheesio- ja kitkamaalajien alueeseen, jois-
sa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on 
mahdollinen. Tähän luokkaan kuuluu muinaisten meri- tai järvivaiheiden rantavoimi-
en kasaamien rantakerrostumien alueita. Rantakerrostumat (jotka ovat yleensä soraa, 
hiekkaa ja hietaa) sekä vesisedimentit (savi ja hiesu) vuorottelevat yleensä säännöttö-
minä kerroksina. Paikoin edellä mainittuja verhoaa ohut turvekerros. Maalajien, ker-
rosjärjestyksen sekä kerrosasentojen vaihtelusta johtuen maapohjan kantavuus voi 
muuttua lyhyelläkin matkalla. Sallittu pohjarasitus on yleensä 1 - 3 kp/cm². Yleensä 
rinteillä tai rinteen juurella olevissa rantakerrostumissa kerrokset ja kerrosrajat ovat 
usein kaltevassa asennossa. Tällöin voi esim. kalteva vettynyt savi-, hiesu- tai hietaker-
ros vaikuttaa heikentävästi maapohjan stabiliteettiin ja siten myös perustamisolosuh-
teisiin. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia pilaantuneiden maiden kohteita.  
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3.5 Voimassa oleva kaavatilanne 

3.5.1 Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-
Karjalan maakuntakaava ja 19.10.2015 vahvistettu Etelä-Karjalan 
1.vaihemaakuntakaava.  

Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan 
suuryksikköalue (KM-1). Suunnittelualueen pohjoisosa on tärkeää pohjavesialuetta 
(pv). Kaavamuutosalue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta 
(mv), kasvukeskusten laatukäytävää (lk) ja kaupunkirakenteen kehittämisen kohde-
aluetta (kk). 

Suunnittelualueelta on osoitettu tieliikenteen yhteystarve (punainen nuolikatkoviiva) 
Imatrankoskelle. Valtatie 6 on merkitty kaksiajokaistaiseksi päätieksi/kaduksi. Suun-
nittelualueen länsipuolelle on osoitettu eritasoliittymä (valkoinen ympyrä). Korven-
kannantie on merkitty yhdystieksi/kokoojakaduksi (yt).  

Kuva 8. Ote Etelä-Karjalan epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmäkartasta. Kaa-
vamuutosalueen sijainti on merkitty keltaisella soikiolla. 
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3.5.2 Yleiskaava 

Imatran yleiskaavan ”Kestävä Imatra 2020” korvaava Korvenkannan yleiskaavan muu-
tos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2012. Kaava-alue on merkitty kaupallis-
ten palvelujen, työpaikkojen ja tuotannon alueeksi (KM-1). Kaavamerkinnän mukaan 
alueen pinta-alasta tulee vähintään 30 % osoittaa asemakaavoituksessa työpaikka-
alueena, jolle saa sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheut-
tamatonta teollisuutta sekä varastointia. Enintään 70 % alueesta saadaan osoittaa 
asemakaavoituksessa alueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, paljon 
tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja ja varastoja. Alueen korkein sallittu aluete-
hokkuus on e=0,3. Vähittäiskaupan suuryksiköiden tai vähittäiskaupan suuryksiköiksi 
laskettavien myymäläkeskittymien, tehtaanmyymälöiden sekä laajan tavaravalikoiman 
varastomyymälöiden sijoittamisesta alueelle määrätään asemakaavoituksella erikseen. 
Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala saa olla korkeintaan 2000 m².  

Yleiskaavan muutoksessa oletettu rakennusoikeus valtatie 6:n pohjoispuolella on yh-
teensä 111 100 k-m². Kaupalle on varattu 77 700 k-m² ja työpaikoille 33 300 k-m². 

Kaava-alueen pohjoispuolelle on merkitty lähivirkistysalue (VL), jolla on suojeltavia 
ympäristöarvoja (musta pystyviivoitus). Suunnittelualueen KM-1 alueella pohjoisreu-
nalla on pieni osa suojeltavien ympäristöarvojen alueesta ja aivan koilliskulmassa pieni 
osa VL-alueesta. Lisäksi suunnittelualueeseen sisältää eteläisimmän osan Juulianka-
dun itäpuolisesta suojaviheralueesta (EV).  

Alueen pääkaduiksi on yleiskaavaan merkitty Joutsenonkatu, Juuliankatu ja Tiedonka-
tu. Katuja pitkin pääsee kulkemaan eritasoliittymän kautta valtatie 6:n eteläpuolelle 
liikerakennusten alueelle (KL). 

Lisäksi alueelle on merkitty tieliikenteen yhteystarve Imatran ja Lappeenrannan välille 
(kaksisuuntainen nuoli) ja pohjavesialue (pv).  
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Kuva 9. Ote Imatran kaupungin yleiskaavojen yhdistelmäkartasta. Suunnittelualueen 
likimääräinen rajaus keltaisella. 

3.5.3 Imatran yleiskaava 2040  

Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja – ohjelmaan 
2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan 
kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 
2040 ohjausryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.  

Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran maankäytöllisiä 
perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on suunnattu viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan ja tarkentamaan suunnit-
telun edetessä.  
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Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, oh-
jausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavien evästysten kautta. 
Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan lisätie-
don pohjalta.  

Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: https://www.imatra.fi/asuminen-ja-
ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040  

3.5.4 Asemakaava 

Alueella ovat voimassa Imatran kaupunginvaltuuston hyväksymät asemakaavat 1033 
(18.6.2012) ja 1056 (16.2.2015). 

Voimassa olevan kaava 1056 käsittää suurimman osan alueesta. Asemakaava 1033 on 
voimassa suunnittelualueen itäosassa olevalla alueella, joka on vuokrattu Rakennus-
virta Oy:lle. Alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV). 
 
Kortteleiden 19 ja 36 osat on merkitty kaavassa 1056 liikerakennusten korttelialueiksi, 
joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan suuryksiköitä ja laajan tavaravalikoiman myymälän tiloja. Alueelle saa sijoittaa 
myös toimisto-, ravintola- sekä viihde- ja huvittelutoimintojen tiloja. Alueelle saa si-
joittaa erikoiskaupan myymälöitä yhteensä enintään 2000 k-m² kussakin korttelissa. 
Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla enintään 500 k-
m². (KM-6).  
 
Korttelin osien rakennusoikeus on määritelty siten, että 80 % rakennusalasta saa käyt-
tää rakentamiseen ja 10 % rakennusalalle sijoittuvasta rakennuksesta saa rakentaa 
kahteen kerrokseen. KM-6 alueilla rakennusoikeutta on yhteensä 38 941 k-m². Raken-
nukset on rakennettava pysäköintialueen puoleisiin rakennusalan rajoihin kiinni. Ra-
kennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmäksi korkeusasemaksi 
on määrätty +5,8. 
 
Koko kortteli 35 sekä osa kortteleista 19 ja 36 on merkitty toimitilarakennusten kortte-
lialueiksi. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkojen rakennuksia sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia, huolto- ja kul-
jetustiloja sekä tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Alueelle saa rakentaa tuotanto-
toiminnan pääkäyttöön liittyvän tehdasmyymälän, joka ei kuulu päivittäistavarakau-
pan toimialaan ja joka saa olla kooltaan enintään 30 % tontin toteutusta rakennusoi-
keudesta. (KTY-5). Tehokkuusluvuksi on määritelty e=0.35, joka vastaa noin 33 306 k-
m² rakennusoikeutta. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
 
Toimenkadun yli kortteleiden 19 ja 36 välille on merkitty uloke (u-2), jonka ala- puo-
lella olevan vapaan korkeuden tulee olla vähintään 4,3 metriä ajoradan kohdalla. 
Ulokkeeseen liittyvän rakennuksen osa on määrätty rakennettavaksi ehdottomasti 
kahteen kerrokseen, näiltä osin rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan alin likimääräinen korkeusasema on 9,0. 
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Kortteli 30, joka sijaitsee valtatien 6 reunassa, on merkitty liikerakennusten kortteli-
alueeksi, jolle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan 
myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettu-
ja tiloja. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä, laajan tavaravalikoiman 
myymälän, Outlet-tuotteiden tai vastaavia myymälätiloja sekä ravintolatiloja. Alueelle 
saa sijoittaa erikoiskaupan myymälöitä, joiden myymäläpinta-ala saa olla yhteensä 
2000 k-m2 kussakin korttelissa. Alueelle sijoittuvan päivittäistavarakaupan myymälä-
pinta-ala saa olla enintään 500 k-m2 (KMK-1). 
 
KMK-1 korttelin tehokkuusluvuksi on määritelty e=0.30, joka vastaa 19 957 
 k- m² rakennusoikeutta. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Rakennus 
on määrätty rakennettavan ehdottomasti kahteen kerrokseen rakennus- alan keskellä, 
pysäköintialueen puolella. Määräyksellä halutaan muodostaa rakennusten keskelle 
muuta rakennusmassaa korkeampi huomiokohta. Rakennusalan keskelle on merkitty 
ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jonka tavoitteena on katetun 
kauppakäytävän luominen myymälä- keskittymään. Korttelin 30 läpi kulkee jätevesi-
viemäri, joka on merkitty kaavaan maanalaista johtoa varten varatulla alueen osan 
merkinnällä. Niissä kohdissa, joissa viemäri kulkee rakennusalan läpi, on jätettävä ra-
kennukseen kulkukorkeudeltaan 4,3 m kulkuaukko.  
 
Korttelin 30 itäkulmaan on merkitty rakennusala mainospylonille (pyl). Pylonin kor-
keus tulee olla pienempi, kuin sen kohtisuora etäisyys valtatien rampin ja pyörätien 
reunasta. 
 
Alueen sisäiselle huoltoajolle (h) on varattu valtatien 6 puoleinen osa korttelissa 30. 
Kortteleissa 19 ja 36 liike- ja toimitilarakennusten huoltoajot ovat rinnakkain ja muo-
dostavat ns. huoltovyöhykkeet.  
 
Kortteleiden 19 ja 36 eteläosan Toimenkadun puoleiset alueet Tiedonkadun pohjois-
puolella on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi, joka on varattu siihen rajautuville 
tonteille. Alue tulee toteuttaa yhteiskäyttöisenä ja toteutuksen tulee perustua koko 
LPA-alueelle laadittavaan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymään yleissuunni-
telmaan (LPA-3). Korttelin 30 liiketilojen pysäköintipaikat on sijoiteltu Tiedonkadun 
suuntaisesti merkityille pysäköintipaikoille (p). Toimitilarakennusten pysäköinti on si-
joitettu rakennusalojen ympärille, jotka sijaitsevat keskitetysti vastakkain korttelien 19 
ja 36 pysäköintialueiden kanssa.  

Voimassaolevassa asemakaavassa autopaikkojen osalta on määrätty seuraavasti: 1 ap/ 
50 m² liikekerrosalaa, 1 ap/ 60 m² toimistokerrosalaa,1 ap/ 80 m² viihde-, huvittelu- 
ja ravintolatoimintojen kerrosalaa, 1 ap/ 80 m² teollisuus-, tuotanto-, huolto- ja kulje-
tustilojen kerrosalaa, 1 ap/ 100 m² varastokerrosalaa. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on merkintä tärkeästä pohjavesialueesta (pv). 
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Kortteleiden 19, 30, 35 ja 36 reunoille on merkitty istutettava alueen osa ja istutettavia 
puurivejä (palloviivoitus).  

Voimassa oleva, poistuva asemakaava määräyksineen on esitetty liitteessä 1. 

3.6 Lappeenrannan Korvenkylän osayleiskaava 2030 

Suunnittelualueen länsipuolella Lappeenrannassa on ehdotusvaiheessa Korvenkylän 
osayleiskaava 2030. Viimeisin alustava korjattu ehdotus on päivätty 3.6.2019. Alueelle 
ei ole vireillä asemakaavaa. 

Korvenkylän osayleiskaava 2030 on kuntarajan tuntumassa suurilta osin vastaava kuin 
Imatran puolella. Valtatie 6:den sekä mahdollisen Tiedonkadun jatkeen varrella sijait-
see kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisen vähit-
täiskaupan suuryksikön (KM-10) vähittäiskaupan suuryksikön reservialue, jolle saa 
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja monipuolisia työpaikka-alueita (KM-
10/res). Kyseistä merkintää tarkennetaan siten, että alueelle saa sijoittaa myös moni-
puolisia työpaikka-alueita, muttei päivittäistavarakauppaa reservialueita ei voida ot-
taa käyttöön ennen kuin reservialueeseen liittyviä KM-10-alue on pääosin toteutettu 
ja vähittäiskaupan suuryksikön enimmäiskerrosala on 8 700 k-m2 suuryksiköiden 
enimmäismitoitus on osoitettu taulukossa yleisissä määräyksissä. KM-10/res -
merkintä tarkentunee jatkossa, sillä 3.6.2019 päivätyssä kaavaehdotuskartassa ei enää 
ole KM-10 –alueita eikä yleismääräyksissä enimmäismitoitustaulukkoa. 

Valtatie 6:den varrella kulkee pyöräilyn laatukäytävä (violetti punainen palloviiva) ja 
Tiedonkadun jatkeen sekä Mannerintien (Imatran puolella Joutsenonkatu) varrella 
kevyen liikenteen reitti (musta palloviiva). 

KM-10/res alueen pohjoispuolella on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle saa ra-
kentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, jotka eivät sisällä asuntoja 
(M-2). Ranta-alueilla on säilytettävä vähintään 20 metriä leveä kasvillisuusvyöhyke 
keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta. Lisäksi maaperän muokkaus ja pintaker-
roksen rikkominen on kielletty ja aluskasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman 
ehyenä. 

KM-10/res alueen länsipuolella sijaitsee toimitilarakennusten reservialue, jolle saa si-
joittaa liike- ja toimistotilaa sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotilaa 
(KTY-1/res). 

M-2 –alueella KM-10/res alueen länsipuolella luoteispuolella sekä KTY-1/res alueella 
sijaitsee Pöyryn vuonna 2014 Korvenkylän osayleiskaavaa varten tekemän luontoselvi-
tyksen mukaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla si-
jaitsee mahdollinen metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö, vesilain 
mukainen suojeltu vesiluontotyyppi ja/tai muu arvokas luontokohde (luo-3). Kysei-
sellä alueella on Salpausselän reunarinteen juurelle sijoittuva lähteitä ja noroja ja lehti-
lahopuustoista metsää. 
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M-2 –alueen ja Mannerintien välillä on pientalovaltainen alue (AP). Mannerintien 
pohjoispuolella sijaitsee päärata (musta viiva poikkiviivoin), joka lyhyehköllä matkalla 
on erotettu AP-alueesta suojaviheralueella (EV). 

Kuva 10. Yhdistelmä voimassa olevasta Korvenkannan yleiskaavasta (Imatran kau-
punki) ja alustavasta ehdotusvaiheessa olevasta 3.6.2019 päivätystä korjatusta Kor-
venkylän osayleiskaava 2030:sta (Lappeenrannan kaupunki). Imatran ja Lappeenran-
nan välinen kuntaraja purppuralla ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus keltaisel-
la. 
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3.7 Aloitteet ja poikkeamispäätökset 

Kaavasuunnittelu käynnistettiin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, joka on 
päivätty 19.9.2018. Muutos esityksen perusteena yhteistoimintasopimuksen purkami-
nen 4.10.2018, Imatran kaupunki / YIT sekä kaupungin strategian jalkautus. Suunnit-
telualueella on lisäksi voimassa Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 päivätty aloite tontin 
käyttötarkoituksen muuttamisesta. 

Aloitteeseen on kirjattu, että Rakennusvirta Oy:lle vuokratusta tontista 153-32-29-1 
muodostetaan olemassa olevan teollisuusrakennuksen ympärille teollisuustontti ja 
loppuosa tontista jää suojaviheralueeksi. Teollisuustontille osoitetaan sama määrä ra-
kennusoikeutta kuin nykytilanteessa on käytetty. Imatran kaupunki on sitoutunut 
maksamaan kaavoituskulut, jotta yritystoiminta voi jatkua kaupungin vuokraamalla 
teollisuustontilla. 

Poikkeamispäätöksiä ei 0le kirjattu. 

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

3.9 Pohjakartta 
Pohjakartan tulee täyttää MRL § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imat-
ran kaupunki. 

3.10 Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 

Suunnittelualuetta tai siihen rajautuvia alueita koskien on laadittu seuraavat selvi-
tykset: 

• Korvenkannan hulevesitarkastelu (Pöyry Finland Oy, 2014) 
• Imatran Korvenkannan yleissuunnitelma: Kaupallisten vaikutusten arviointi 

(Santasalo, 2010) 
• Imatra Korvenkanta: Markkina-analyysi ja konseptikehitys (YIT Oyj, 2013) 
• YIT Oyj:n alustavat suunnitelmat 
• Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomeen 2025 (Tutkimus- ja Analysointikeskus 

TAK Oy 2012) 
• Imatran Korvenkannan yleissuunnitelma, kaupallisten vaikutusten arviointi 

(Imatran kaupunki, Santasalo ky, Pöyry Finland Oy 2010.) 
• Korvenkannan asemakaava ja asemakaavan muutos - Isokultasiiven ravintokas-

viselvitys (Pöyry Finland Oy, 2014) 
• Korvenkannan luontoselvitys. (Imatran kaupunki, Pöyry Finland Oy 20.6.2011) 
• Korvenkannan kaava-alue, liikennevaikutukset (Pöyry Finland Oy, 2011) 
• Ukonniemen ja Korvenkannan yleiskaavan muutosalueen meluraportti, (Imat-

ran kaupunki, 2011) 
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Suunnittelualue rajautuu Imatran ja Lappeenrannan kuntarajaan. Lappeenrannan 
kaupunki on käynnistänyt Korvenkylän osayleiskaavasuunnittelun. Korvenkylän 
osayleiskaavaluonnos on pidetty nähtävillä 23.2.–27.3.2017. Aineisto on nähtävil-
lä Lappeenrannan kaupungin internetsivuilla: 
https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-
maankaytto/Kaavoitus/Vireilla-olevat-kaavat/Osayleiskaavat/Korvenkylan-
osayleiskaava-2030  

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen  
Asemakaavan muutos on lähtenyt liikkeelle Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloit-
teesta. 

4.1.1 Vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupunkilehti Uutisvuoksessa, kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 17.2.2019. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden 
omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Li-
säksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. 

Osallisia Korvenkannan alueen asemakaavamuutoksessa ovat mm.:  

1. Viranomaiset 
• Etelä-Karjalan liitto 
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 
• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupun-

ki-infra, rakennusvalvonta, Imatran Vesi) 
• Imatran seudun ympäristötoimi 
• Hyvinvointipalvelut 
• Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
• Mitra Imatran rakennuttaja Oy 
• Imatran Lämpö Oy 
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3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 
• Imatran seudun vammaisneuvosto 
• Imatran vanhusneuvosto 
• Imatran nuorisovaltuusto 
• Imatran luonnonsuojeluyhdistykset 
• Muut alueen toimijat 

5. Muut 
• Lappeenrannan kaupunki 
• Sähkö-, puhelin- ja kaasuyhtiö 

4.2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa kaavasuun-
nitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä kaupunkikehitys ja tekni-
set palvelut vastuualueen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Kaava-aineistot ovat yleisesti nähtävillä kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa sekä 
Imatran kaupungin internetsivuilla. Osallisia kannustetaan aktiivisuuteen erityisesti 
luonnosvaiheessa. 

4.2.3 Laatimisvaiheen kuuleminen (valmisteluvaihe) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu yleisesti nähtäville, jolloin 
osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitel-
lusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
OAS pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla 
(https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat). Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä. 

Kaavaluonnoksen esittely ja tiedottaminen järjestettiin keväällä 2019, tiedottaminen 
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Li-
säksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetettiin kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta. Sidosryhmäpalaveri järjestettiin 15.3.2019. 

Kaavan esittelytilaisuudessa 21.3.2019 esiteltiin kaavamuutoksen lähtökohtia. Esillä ti-
laisuudessa oli mm. kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaa-
vaselostuksen luonnos. Kaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta saapuvaksi 26.4.2019 
mennessä. 

Kaavaluonnos, joka oli päivätty 8.1.2019, käsitti korttelit 19, 30 ja 36 sekä katualuetta. 
Aluetta rajasivat valtatie 6, Juuliankatu, Taidonkatu sekä Lappeenrannan ja Imatran 
välinen kuntaraja. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 28,6 hehtaaria. Katuverkko ja kort-
telirajaukset oli säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisena. Sen sijaan kortteleilla 
oli osoitettu vain yhdet tontit ja niiden rakennusaloja oli suurennettu, jotta alueelle oli-
si mahdollista sijoittaa joustavammin rakennusmassoja. Näin alue saataisiin asema-
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kaavan puolesta houkuttelevammaksi, koska se ei liiaksi rajoittaisi mahdollisesti alu-
eelle tulevien toimijoiden rakennuksiin liittyviä tarpeita. Kortteleiden käyttötarkoituk-
set (KYTY ja KMK) olivat alustavia ja luonnokseen oli kirjattu, että ne tarkentuvat kaa-
va-prosessin edetessä. 

 

 

Kuva 11. Ote 8.1.2019 päivätystä kaavaluonnoksesta.
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Jatkosuunnittelu  

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mie-
lipiteiden ja lausuntojen perusteella. Kaavaluonnosta tarkennettiin mm. korttelirajaus-
ten ja kaavamääräysten osalta. Asemakaavaluonnosta laajennettiin siten, että Juulian-
kadun itäpuoleisella suojaviheralueella (EV) oleva Rakennusvirta Oy:n teollisuuskäy-
tössä oleva tontti sekä Taidonkadun pohjoispuolella oleva kortteli 35 otettiin asema-
kaavamuutokseen mukaan. 

Korttelin 35 kaavamääräys ja pohjoispuolen raja säilyivät ennallaan, lukuun ottamatta 
osaa Juuliankadun varren pientalokiinteistöstä, joka merkittiin erillispientalojen kort-
telialueeksi. Samalla siirrettiin rakentamattoman Taidonkadun linjausta hieman ete-
lään päin. EV-3 alueella sijaitseva osa rakennusliikkeen käytössä olevasta kiinteistöstä 
muutetaan kaavoitusaloitteen mukaisesti teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueeksi. 

Muutoksesta lähetettiin tiedote kirjeitse 8.4.2019 laajennetun alueen ja alueeseen ra-
jautuvien kiinteistöjen omistajille (16 yksityishenkilöä, 1 pellon vuokralainen). Kenel-
läkään ei ollut huomauttamista muutokseen. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 27.5.-5.7.2019, jolloin osallisilla on ollut 
mahdollisuus uudestaan esittää mielipiteensä kaavaratkaisusta.
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Kuva 12. Ote 8.4.2019 päivätystä välivaiheen luonnoksesta. Määräykset seur. sivulla. 
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Päivitetystä kaavaluonnoksesta Mitran ja Imatran Seudun Kehitysyhtiön (Kehy) kans-
sa 2.5.2019 käydyn keskustelun seurauksena kaikki K-alkuiset korttelialueet (KMK-2 
KTY-5 ja KYTY) päätettiin yhtenäistää uudella, alueelle tulossa olevia ja myös toivotta-
via toimijoita paremmin palvelevalla merkinnällä. Uuden korttelialuemääräyksen 
muotoilussa otettiin huomioon suunnittelualueen ympäristön kaupunkirakenne, asu-
minen sekä luontoarvot. 
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4.2.4 Lausunnot ja palautteet 

Palautetta 8.1.2019 päivätystä kaavaluonnoksesta pyydettiin osallisilta 26.4.2019 
mennessä, joita ovat: kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat, Imatran 
seudun vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Imatran seudun Kehi-
tysyhtiö Oy, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, sähkö-, puhelin- ja kaasuyhtiöt, Kaakkois-
Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Imatran kaupungin eri toimialojen sidos-
ryhmät. 

Kaava-alueen laajennuksesta lähetettiin tiedote 8.4.2019 niille osallisille, joihin muu-
toksella oli vaikutusta. Kirjeeseen oli liitetty ote laajennetusta välivaiheen luonnokses-
ta. Palautteet tuli jättää 26.4.2019. 

Kaavaluonnosta esiteltiin kaupungin hallitukselle 15.4.2019 kaavoituksen ajankohtais-
katsauksen yhteydessä. Hanke on ollut esillä myös 18.3.2019 poliittisten ryhmien in-
fossa. Mitra ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö (Kehy) ovat olleet mukana kaavasuunnit-
telun erivaiheissa. 

Luonnosvaiheen palautteet, lausunnot ja niihin annetut vastineet on koottu selostuk-
sen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 

4.2.5 Nähtävilläolo (MRL 65 §, 27 §, 32 §) 

Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi; kuulutus kau-
pungin virallisessa ilmoituslehdessä Imatran kaupungin Kaupunkikehityslautakunta 
hyväksyi asemakaavaluonnoksen 14.5.2019. Asemakaavaehdotus asetettiin yleisesti 
nähtäville 27.5.-5.7. väliseksi ajaksi. Nähtävillä olosta kuulutettiin Uutisvuoksessa, 
kaupungin ilmoitustaululla ja Imatran kaupungin kotisivuilla internetissä. Aineisto on 
nähtävillä: www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-
olevat-kaavat 

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään pyydettiin lausunnot Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja tarvittaessa viranomaisilta. 
8.1.2019 päivätyn kaavaluonnokseen tulleiden korttelialueiden käyttötarkoitusten 
muutosten vuoksi lausuntoa kaavaehdotuksesta pyydetään pyydettiin myös hyvinvoin-
tilautakunnalta. Lausunnot ja palautteet, sekä kaavanlaatijan vastineet niihin kootaan 
on koottu selostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville asetettiin nähtäville myös Asiakaspalvelu Imatraan 
(kaupungintalo 1.kerros), jolloin on oli mahdollisuus muistutusten tekoon. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on oli tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
5.7.2019 mennessä Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kir-
jaamoon kaupungintalossa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 
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4.2.6 Hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten perus-
teella tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen tehtiin vähäisiä tarkistuksia 
kaavaehdotukseen: TY-11 ja T-11 korttelien melumääräyksiä tarkennettiin (s. 34 & 35), 
korttelin 35 osalta lisättiin ehto luontoarvojen selvittämisestä (s. 37) ja kaavan toteut-
tamisen ympäristövaikutuksia arvioitiin tarkemmin (s. 41 & 42). Lisäksi alueelle laa-
dittiin havainnekuva (liite 9), jolla ohjataan rakentamista ja hulevesien käsittelyä sekä 
havainnollistetaan massoittelun likimääräistä maksimimäärää. Jos kaavaehdotusta on 
olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetet-
tava uudelleen ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita 
muutokset koskevat, kuullaan erikseen. 

Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet ja samalla 
ilmoittaneet osoitteensa. Jos saman kirjelmän on allekirjoittanut useampi henkilö, tie-
to hyväksymisestä lähetetään vain kirjelmän ensimmäiselle allekirjoittajalle (MRL 67 
§).  

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan hyväksyy Imatran 
kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-
Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744,70101 
Kuopio 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun aikataulun 
mukaisesti, kaava saanee lainvoiman loppuvuodesta 2019. 

4.2.7 Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §) 

Asemakaavan suunnitteluun liittyvä valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 
§, MRA 18 ja 26 §) pidettiin 25.3.2019. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan kuvaus ja rakenne 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 36,5 hehtaaria ja rakennus-
oikeutta on yhteensä noin 93 243 k-m² eli alueen rakennusoikeus nousee noin 1 039 k-
m2. Rakennusoikeuden nousun syynä on suurimmaksi osaksi korttelin 37 muodostu-
minen voimassa olevan kaavan suojaviheralueelle (EV). 

Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu muotoutui Mitran 16.4.2019 hiilineutraali yrityspuisto -
konseptin ja siihen liittyvän vuoropuhelun jälkeen. Voimassa olevan asemakaavan 
1056 pääkäyttötarkoitukset on yhtenäistetty siten, että muutoksella mahdollistetaan 
hiilineutraalin yrityspuiston rakentaminen teknologiayritysten ja kansainvälisen teolli-
suuden tarpeisiin. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n ja Imatran Seudun Kehitysyhtiön 
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kanssa 2.5.2019 käydyn keskustelun perusteella päädyttiin korttelit 19, 30 ja 36 sekä 
osa korttelista 35 merkitsemään teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla 
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-11). 

5.1.1 Mitoitus 

Kortteli Käyttötarkoitus Tehokkuus 
e= 

Pinta-ala 
(ha) 

Rakennusoikeus 
(k-m2) 

19 TY-11 0,3 8,89 26 672 
30 TY-11 0,3 6,65 19 955 
35 TY-11 0,35 6,75 23 637 
35 AO-6   0,26 250 
36 TY-11 0,3 7,29 21 869 
37 T-11   0,52 860 
  VL   1,63   
  Katu   4,49   

Yhteensä   36,50 93 243 
Taulukko 1. Kaavamuutoksen pinta-alat ja rakennusoikeustiedot käyttötarkoituksit-
tain. 

Pinta-ala- ja rakennusoikeusmuutokset voimassa olevaan nähden on esitetty liitteenä 
olevassa seurantalomakkeessa. Jokaisen korttelin kerrosluku on kaksi (II). 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Kaavamuutosalueella on viisi eri korttelialuetta, korttelit 19, 30, 35, 36 ja 37. Korttelei-
hin 19, 35 ja 36 laaditaan sitovat tonttijaot, jotka voidaan kuitenkin jatkossa jakaa pie-
nemmiksi tonteiksi. Myös korttelin 30 aiemmin tehty koko korttelin kokoinen tontti 
voidaan tarvittaessa jakaa pienemmiksi tonteiksi. Korttelin 37 tehtävä tonttijako käsit-
tää vain toiminnassa olevan yrityksen tontin. 

Korttelit 19, 30 ja 36 sekä osa korttelista 35 on merkitty teollisuus ja varastorakennus-
ten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia 
(TY-11).  
 
Alueelle saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastora-
kennuksia tai niiden yhdistelmiä, Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varasto-
tilojen lisäksi näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto- ja kuljetustiloja, tuotantotoimin-
taan liittyvää myymälätilaa ja tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Lisäksi alueelle 
saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkes-
kittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettuja tiloja. Pal-
velun toimintojen tulee luonteeltaan sopia muun toiminnan yhteyteen. Alueen toteut-
tamisen ydintavoitteena tulee olla kestäväkehitys ja hiilineutraalius esimerkiksi ener-
giantuotannossa.  
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Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan 
mukaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja 
kaasujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa 
ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöoh-
jearvoa klo 22.00-7.00 50 dB 45 dB L(Aeq). 

TY-11 -määräys on johdettu läheisen Kerta-talon kaavamääräyksestä (asemakaava 
1012) kaupunkirakenteen täydentämisen ja ympäristön huomioon ottamisen vuoksi. 

Kortteli 37 on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-11). Ton-
tilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asema-kaavan mu-
kaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja kaa-
sujen muodossa. Asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa 
ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöoh-
jearvoa klo 22.00-7.00 50 dB 45 dB L(Aeq). 

Korttelissa 35 on erillispientalojen korttelialueeksi (AO-6) merkitty pientalotontti, jol-
la kerrosala saa olla enintään 250 m2. Toteutuvasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyt-
tää sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman 
pilaantumista. 

Oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso 
(LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A). 

5.2.2 Korttelialueiden johtovaraukset 

Kunnallistekninen johtoverkosto sijoitetaan pääasiassa katutilaan. 

Korttelin 36 länsireunassa kulkee Lappeenrannan kuntarajan myötäisesti jätevesi-
viemäri, joka on merkitty kaavaan maanalaista johtoa varten varatulla alueen osan 
merkinnällä. Varauksen alueelle voidaan sijoittaa myös hulevesiviemäri. 

Kortteliin 30 on merkitty johtorasite alueella kulkevan jätevesiviemärin linjauksen 
mukaan. 

Korttelin 19, Toimenkadun varrella, on myös johtovaraus hulevesien johtamista var-
ten. 

Yleismääräyksissä on kirjattu tarkemmin mm. hulevesien hallintaa liittyviä määräyk-
siä. 
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5.2.3 Korttelialueiden pysäköintimitoitus 

Yleismääräyksissä on annettu pysäköintipaikkoja mitoittavat luvut seuraavasti eri 
käyttötarkoituksille: 

Auto- ja polkupyöräpaikkoja on varattava seuraavasti: 
 
Toimisto-, liike-, liikunta- ja koulutustilat: 1 ap/60 k-m², 1 pp/120 k-m² 

Teollisuus-, tuotanto-, varasto-, huolto-, näyttely-  
ja kuljetustilat sekä tukkukaupan tilat: 1 ap/100 k-m², 1 pp/200 k-m² 

Erillispientalo: 2 ap/asunto 

5.2.4 Korttelialueiden kasvillisuus 

Kortteleiden rakennusalojen ulkopuoliset alueet on pääsääntöisesti osoitettu istutetta-
viksi alueiksi ja istutettavia puurivejä on merkitty rajaamaan katualueita korttelialueis-
ta. Pysäköintialueiden autopaikkarivien välille ja ympärille on istutettava pensaita ja 
puita. 

5.2.5 Virkistysalueet ja luontoympäristö 

Alueen keskiosassa sijaitsee lähivirkistysalue (VL), jota rajaavat Taidonkatu, Toimen-
katu ja kortteli 36. VL-aluetta voidaan käyttää hulevesien viipymäalueena pohjavesi-
alue ja alueella sijaitsevat lähteet huomioon ottaen. 

Ennen rakentamaan ryhtymistä, tulee varmistaa, että alueella ei ole uhanalaisia lajeja 
kuten liito-oravaa eikä kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain kriteerit suojel-
luista luontotyypeistä. 

5.2.6 Katualueet 

Katualueet on merkitty suurilta osin voimassaolevan kaavan mukaisiksi. Juuliankadul-
ta Lappeenrannan ja Imatran kuntarajalle kortteleiden 19 ja 36 pohjoispuolella sekä 
korttelin 35 eteläpuolella kulkevan Taidonkadun linjausta siirrettiin itäosasta hieman 
etelään, jotta vanhan linjauksen alle jääneelle rakennetulle pientalo voitiin säästää ja 
osoittaa sille tontti. Kuntarajalla kadulle on varattu tilaa kääntöpaikalle. 

Tiedonkatua on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa kaava-alueen eteläosan poikki Lap-
peenrannan ja Imatran kuntarajalle asti ja mahdollisesti etelään valtatie 6:den ali. Tie-
donkadulle on varattu tilaa kiertoliittymän rakentamiselle, josta liikenne ohjautuu 
kortteleiden 19 ja 36 välissä kulkevalle Toimenkadulle sekä kortteliin 30. 

5.2.7 Yleismääräykset 

Istutettavaksi merkityille alueille saa järjestää kulkuyhteyden, maanalaisia tai maan-
päällisiä johtoja ja kaapeleita sekä niiden käyttämiseen tarpeellisia laitteita ja raken-
nelmia. 
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Korttelin 37 rakennusten, kulkuyhteyksien, johtorasitteen ja aktiivisen toiminnan ul-
kopuolelle jääville osille on istutettava puista ja pensaista tiheä reunavyöhyke. 

Kaava-alue sijaitsee osittain vedenhankinnalle tärkeällä I-luokan pohjavesialueella. 
Alueiden käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantumista ta-
pahdu eikä pohjavesialueen määrällistä tilaa heikennetä. Alueella tapahtuvaan toimin-
taan ei saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä. Ympäristölle ja terveydelle 
vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että niiden pääsy 
maaperään, pohjaveteen, viemäriin tai muuhun ympäristöön on estetty.  

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta. Kortteli-
alueilla suositellaan hulevesien viivytysvaatimusta 1 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa 
kohti. Hulevesien imeytymistä tulee edistää esimerkiksi käyttämällä hulevesien johta-
misessa rei'itettyjä putkia ja viherpainanteita, rakentamalla biopidätysalueita ja imey-
tyskaivantoja tai käyttämällä läpäiseviä päällysteitä sekä viherkattoratkaisuja. Pysä-
köintialueiden hulevedet on johdettava sulkuventtiilein varustetun öljynerotuskaivon 
kautta ja imeytettävä ensisijaisesti korttelialueella. 

Korttelin 36, Taidonkadun ja Toimenkadun rajaamaa VL-aluetta voidaan käyttää hule-
vesien viipymäalueena pohjavesialue ja alueella sijaitsevat lähteet huomioon ottaen. 

Korttelien rakennusten julkisivujen ja kattojen rakennusosien korkeussuhteet on sovi-
tettava viereiselle tontille rakennetun tai aiemmin rakennusluvan saaneen rakennuk-
sen korkeussuhteisiin. 

Kortteliin 30 sijoitettavia rakennusmassoja tulee porrastaa vähintään 70 metrin välein 
valtatie 6:den puoleisella sivulla sisään- ja ulosvedoin, jotka ovat mitoiltaan syvyys-
suunnassa vähintään 2 metriä ja julkisivupituudeltaan vähintään 8 metriä. 

Korttelin 30 valtatie 6:den puoleiselle rakennusalan ulkopuoliselle alueelle on melu-
vallien rakentaminen ylijäämämassoja hyödyntäen sallittu. Meluvallien päälle on suo-
siteltavaa sijoittaa aurinkovoimaloita. 

Pysäköintialueiden autopaikkarivien välille ja ympärille on istutettava pensaita ja pui-
ta. Pihasuunnitelmat tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. 

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma jalankulun ja kevyenliikenteen 
kulkuväylien järjestämisestä. Jalankulun ja kevyen liikenteen kulkuväylien suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen ja helppouteen. Polkupyörä-
paikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin yhteyteen ja niistä vähintään puolet tulee rakentaa 
katettuina. 

Ennen rakentamaan ryhtymistä, tulee varmistaa, että alueella ei ole uhanalaisia lajeja 
kuten liito-oravaa eikä kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain kriteerit suojel-
luista luontotyypeistä. 

Korttelin 35 luontoarvot tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. 
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Oleskelualueet on suojattava liikennemelulta siten, että päiväaikainen keskiäänitaso 
(LAeq, 7-22) on enintään 55 dB(A). 

Pylonien sijoituspaikat tulee suunnitella siten, etteivät ne aiheuta haittaa viereisten 
tonttien toiminnalle ja liikenteelle. Pylonin korkeus tulee olla pienempi kuin sen koh-
tisuora etäisyys liikenneväyliin. 

5.3 Nimistö 
Kaava-alueen nimistöön tuli muutoksia katuverkoston osalta. Touhunkatu poistettiin 
ja tästä syystä Tahdinkatu muutettiin Tiedonkaduksi. 

5.4 Tonttijako 

Kaavamuutosalueella laaditaan sitovat tonttijaot siten, että kortteleihin 19, 30, 36 ja 37 
muodostuu korttelin kokoiset tontit. Kortteliin 35 muodostuu kaksi tonttia. 

Kortteliin 30 oli laadittavana olevassa kaavassa aiemmin osoitettu uusi tontti 6, mutta 
tontin rajat eivät ole muuttuneet. Korttelin voimassa oleva tonttijako eli koko korttelin 
käsittävä tontti 5 jää siis voimaan. (tekninen korjaus 17.5.2019) 

5.5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pääosin yleis-
kaavan ohjausvaikutuksen kautta. Imatraa koskevat periaatteelliset ja myös tavoittei-
den toteuttamisen kannalta keskeiset ratkaisut on tehty jo yleiskaavassa.  

Asemakaavamuutos noudattaa pääosin voimassa olevaa Korvenkannan yleiskaavan 
muutosta on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.2.2012. Kaava-alue on merkitty 
kaupallisten palvelujen, työpaikkojen ja tuotannon alueeksi (KM-1). 

Juuliankadun ja Tiedonkadun kulmauksessa suojaviheralueelle muodostuu teollisuus-
tontti toiminnassa olevalle teollisuusyritykselle, joten tältä osin yleiskaavaa ei toteute-
ta.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat seuraavien tavoitteiden osalta:  

Toimiva aluerakenne  

Kaavamuutosalue sijaitsee toimivan katuverkoston ja kunnallistekniikan äärellä, jota 
kaavaratkaisu voi hyödyntää. Alue liittyy kiinteästi Korvenkannan rakennettuun yri-
tysalueeseen. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

Asemakaavan ratkaisut eheyttävät ja kehittävät nykyistä kaupunkiympäristöä. Alue on 
joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen kannalta helposti ja turvalli-

37 / 42 
 



 
 
 
IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

sesti saavutettavissa. Lappeenrannan Korvenkylän alueen rakentuminen eheyttää ja 
yhdistää molempien kaupunkien ympäristöä valtatien varrella. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

Kaavan ideana on luoda edellytykset Mioni Industrial Park:in rakentumiselle, joka tu-
lee tarjoamaan yrityksille yrityspuiston, joissa kestävä kehitys ja hiilineutraalius ovat 
ydintavoitteita esimerkiksi energiantuotannossa.  

Yrityspuisto perustuu ajatukseen alhaisista käyttökuluista ja sijaintiin kahden ison 
kaupungin eli Helsingin ja Pietarin välissä.  

5.6 Kaavan vaikutukset 

Kaavamuutoksen vaikutuksia on aiemmin arvioitu voimassaolevan asemakaavan nro 
1056 yhteydessä, Korvenkannan alueen yleiskaavan muutoksessa sekä Etelä-Karjalan 
vaihemaakuntakaava 1:yhteydessä. Näiden selvitysten pohjalta asemakaavan muutok-
sen vaikutuksia voidaan pitkälti arvioida eikä kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä 
ole tehty erillisiä vaikutusselvityksiä. 

5.6.1 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen ja yhdyskuntatekniseen huoltoon 

Imatran kaupungin ilmasto-ohjelman ja Imatran kaupunkistrategian tavoitteisiin kuu-
luvat maankäytön tiivistäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja laadukkaiden 
kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään 
ja väestörakenteeseen mitoittaen. Asemakaavan muutoksella toteutetaan edellä mai-
nittuja tavoitteita. Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen alueelle vahvistaa 
Imatran elinvoimaisuutta kaupunkina. 

Suunnittelualue sijaitsee valmiin yhdyskuntatekniikan äärellä. Suunnittelualue liittyy 
olemassa olevaan katuverkkoon ja yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin. Alueelle 
ei kaavan myötä tule toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa melua, pölyä, tärinää tai muu-
ta ympäristökuormitusta. Rakennustyöt aiheuttavat hetkellisiä, rakentamisaikaisia 
vaikutuksia, mm. melua, mahdollisesti pölyä ja liikenteen lisääntymistä alueella. Nämä 
vaikutukset ovat kuitenkin väliaikaisia ja ne päättyvät rakentamisen valmistuttua. 

5.6.2 Vaikutukset elinympäristön viihtyvyyteen, rakennettuun ympäris-
töön ja kaupunkirakenteeseen 

Kaavan merkinnät ja määräykset on valittu sallimaan monenlaisen toiminnan sijoit-
tumista alueelle ympäristön terveellisyys ja viihtyisyys huomioiden. Havainnekuvalla 
aluetta ohjataan rakennettavaksi siten, että yhtenäisillä isommilla rakennusmassoilla 
torjutaan sekä alueelle valtatie 6:lta tulevaa melua että alueen toiminnasta mahdolli-
sesti aiheutuvan melun kantautumista itä- ja koillispuolella oleville asuinalueille.  Li-
säksi havainnekuvalla rakennusmassojen muodoilla ja keskinäisellä sijoittelulla ohja-
taan aluetta rakennettavaksi hallirakentamista sekä pelkästään suoralinjaista ”laatik-
koarkkitehtuuria” esteettisemmin. Esteettisyyttä ja viihtyisyyttä haetaan havainneku-
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vassa myös katujen ja korttelien sisäisten kulkureittien varsille sijoitetuilla sadepuu-
tarhoilla, viherpainanteilla sekä kukkaistutuksilla. Alueen viihtyisyyttä lisätään myös 
puilla ja pensailla, jotka myös osaltaan vaimentavat melua ja pehmentävät kaupunki-
kuvaa. Kokonaisuutena kaavamuutoksesta ei aiheudu nykyiselle asutukselle sellaisia 
muutoksia, jotka voisivat oleellisesti vähentää asukkaiden viihtyvyyttä. 

Uudet alueet täydentävät Korvenkannan eritasoliittymän ympärillä olevia yritysalueita 
ja täyttävät nykyisin lähes rakentamattoman neljänneksen liittymän länsi- puolella. 
Uudet yritysalueet muodostavat samalla portin valtatieltä 6 Ukonniemen - Rauhan 
matkailualueelle. Kaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ovat positiivi-
set, koska Imatralla ei ole muita alueita, joille voidaan sijoittaa uutta yhdyskuntaraken-
teeseen liittyvää kaupan toimintaa laajamittaisessa ja suuressa yksikkökoossa. 

5.6.3 Kaupalliset ja yritystoimintaan kohdistuvat vaikutukset 

Kaavahankkeella mahdollistetaan kaupallisten toimintojen rakentuminen (mm. tuk-
kukauppa). Korvenkannalla ei ole vaikutusta esim. Imatrankosken kaupalliseen tarjon-
taan, koska alueelle ei sijoitu keskustahakuista erikoiskauppaa eikä päivittäistavara-
kauppaa. Imatrankoski säilyy perinteisenä kauppapaikkana erikoiskauppoineen, käve-
lykatuineen ja keskustatunnelmineen.  

Kaava mahdollistaa kasvavien yritysten sijoittumisen Imatralle. Tavoitteena on, että 
yritykset suunnittelevat, rakentavat ja kehittävät innovatiivisia energiaratkaisuja. 

5.6.4 Sosiaaliset vaikutukset 

Monipuolisen yritystoiminnan rakentuminen aikaansaa positiivia sosiaalisia vaikutuk-
sia Imatraa laajemmalle alueelle. Yhteistyösuunnitelmat yliopiston ja muiden yritysten 
verkostoitumisen kautta luovat uutta palvelutoimintaa. 

Alueen kaavan mukaisella toteuttamisella ei ole haitallisia vaikutuksia palveluiden alu-
eelliseen saatavuuteen.  

5.6.5 Liikennevaikutukset 

Liikennevaikutuksia on arvioitu asemakaavan nro 1056 selostuksessa Korvenkannan 
yleiskaavaa varten laaditun liikennevaikutusselvityksen pohjalta. Selvitys on tämän se-
lostuksen liitteenä. 

Toteutuessaan kaava lisää liikennemääriä alueella. Kokonaisuudessaan kaava-alueen 
synnyttämä liikennetuotos ei aiheuta kielteisiä vaikutuksia liikenteen toimivuuteen tai 
liikenneturvallisuuteen.  

Yrityspuisto sijoittuu liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen. Vähäpäästöinen lii-
kenne mahdollistetaan tarjoamalla alueelle toimivalle yrityksille mm. sähköautojen la-
tausinfra. 

Kaavan sekä lähialueen katuverkon aluevaraukset on mitoitettu ajoliikenteen lisäksi 
kevyen liikenteen väylille, jolloin alue on hyvin kaikkien saavutettavissa.  
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Imatran joukkoliikenteenkehittämissuunnittelussa ennakoidaan alueen rakentuminen.  

5.6.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Kaavassa osoitettu maankäyttö muuttaa alueen maisema- ja taajamakuvaa, kun pää-
osin rakentamaton pelto- ja niittyalue muuttuu rakennetuksi alueeksi. Näkymät muut-
tuvat erityisesti valtatien suunnasta. 

Rakentamisen myötä aiheutuu paikallisia vaikutuksia maaperään, mutta kaavan to-
teuttaminen ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta alueen maisemarakenteeseen. Vaiku-
tuksia voidaan lieventää suunnittelemalla rakentaminen siten, että kaivu- ja täyttötöi-
den määrä minimoidaan ja rakentaminen sijoitetaan mukailemaan alueen nykyisiä 
maastonkorkeuksia. 

Korvenkannan alueella ja sen läheisyydessä ei ole arvokkaita rakennettuja ympäristöjä 
tai muinaisjäännöksiä. Alueella ei ole valtakunnallisia, maakunnallisia eikä seudullisia 
kulttuuriympäristökohteita tai -arvoja. 

Suunniteltu rakentaminen rajoittuu jo rakennettuun ympäristöön. 

5.6.7 Ympäristövaikutukset 

Kaavamuutoksen luonnonympäristöön ja luontokohteisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointi perustuu kaava-alueelle vuonna 2011 yleiskaavan muutosvaiheessa tehtyyn 
luontoselvitykseen sekä syyskuussa 2014 tehtyyn isokultasiiven mahdollisten elinym-
päristöjen selvitykseen (selvitykset: Pöyry Finland Oy). 

Vuoden 2011 luontoselvityksen mukaan kaavamuutosalueen merkittävimmät luonto-
arvot löytyvät todennäköisimmin korttelin 35 pohjoisosasta pieneltä metsäalueelta. 
Korttelin luontoarvot tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä, mikä on kir-
jattu myös kaavan yleismääräyksiin. 

Huomionarvoisena luontoselvityksessä mainittiin Niittyläntien ja valtatie 6:den väli-
nen peltoalue. Rakentamisen seurauksena alueen nykyinen peltokasvillisuus ja pen-
saikot sekä niiden eläimistö pääosin häviävät. Nämä luontoarvot liittyvät osittaiseen 
hoitamattomuuteen eikä niitä voida kaavallisin keinoin säilyttää.  

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan isokultasiiven ravintokasveja vesi- tai 
isohierakkaa ei ole havaittu kaavamuutosalueella eikä välittömässä läheisyydessä. Iso-
kultasiipiselvityksessä alueella havaittiin kuitenkin isokultasiiven ravintokasveihin 
kuuluvia poimu- ja hevonhierakkaa pioneeriluonteisilta kasvupaikoilta. Hierakat siis 
todennäköisesti häviävät kasvillisuuden sukkessiokehityksen edetessä. Lisäksi kaava-
alueelle voi muodostua rakentamisen aikana uusia poimu- ja hevonhierakalle sopivia 
kasvupaikkoja ja niitä on myös kaava-alueen ympäristössä. Isokultasiiven lisääntymis- 
tai levähdyspaikat eivät siis heikkene tai häviä kaavan toteuttamisen johdosta. 

Kaavassa osoitetun rakentamisen aiheuttamat muutokset maa- ja kallioperään ovat 
paikallisia eivätkä kohdistu geologisesti merkittäviin muodostumiin. Rakentaminen si-
joittuu maastoltaan loivapiirteiselle alueelle. 
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IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

Alueella ei ole tunnettuja pilaantuneiden maiden kohteita. Alueella ei ole ollut sellaisia 
tiedossa olevia toimintoja, jotka olisivat voineet aiheuttaa maaperän pilaantumista. 

Kaavan mahdollistama rakentaminen ei lisää päästöjä vesistöihin. Kaavassa osoitet-
tuun rakentamiseen ei liity erityistä riskiä pohjaveden muuttumisesta tai pilaantumi-
sesta. Pohjavesialue on huomioitu kaavan yleismääräyksissä seuraavasti: 

Kaava-alue sijaitsee osittain vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella. 
Alueiden käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantu-
mista tapahdu eikä pohjavesialueen määrällistä tilaa heikennetä. Alueella ta-
pahtuvaan toimintaan ei saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä. 
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi 
tulee järjestää siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, viemäriin tai 
muuhun ympäristöön on estetty. 

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta hulevesien määrään eikä laatuun. 
Kaava-alueen rakentamisesta aiheutuvaa hulevesien virtausnopeutta ja siten myös hu-
levesien määrän lisääntymistä alueen etelä-puolella aina Lampsiinjoella asti hillitään 
seuraavilla yleismääräyksillä: 

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien hallinnasta. 
Korttelialueilla suositellaan hulevesien viivytysvaatimusta 1 m3/100 m2 lä-
päisemätöntä pintaa kohti. Hulevesien imeytymistä tulee edistää esimerkiksi 
käyttämällä hulevesien johtamisessa rei'itettyjä putkia ja viherpainanteita, 
rakentamalla biopidätysalueita ja imeytyskaivantoja tai käyttämällä läpäise-
viä päällysteitä sekä viherkattoratkaisuja. Pysäköintialueiden hulevedet on 
johdettava sulkuventtiilein varustetun öljynerotuskaivon kautta ja imeytettä-
vä ensisijaisesti korttelialueella. 

Korttelin 36, Taidonkadun ja Toimenkadun rajaamaa VL-aluetta voidaan 
käyttää hulevesien viipymäalueena pohjavesialue ja alueella sijaitsevat lähteet 
huomioon ottaen. 

Lisäksi laaditulla havainnekuvalla ohjataan rakentamaan korttelialueille sadepuutar-
hoja, viherpainanteita ja laajempia kosteikkoja, jotka laadukkaasti toteutettuna tuovat 
alueelle myös uusia esteettisiä arvoja. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin oletetun aikatau-
lun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman vuoden 2019 loppupuolella. Asemakaavan toteut-
taminen voidaan aloittaa heti, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavan yhteydessä 
laadittujen tonttijakojen lainvoimaisuuden jälkeen voidaan aloittaa tonttien lohkomiset, 
käynnistää kiinteistökauppa- tai vuokrasopimusneuvottelut. 

Kaupunki rakentaa tarvittavan kunnallistekniikan ja katuverkoston hankkeiden edellyttä-
mässä aikataulussa. 
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IMATRAN KAUPUNKI 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 

Rakennusten tarvitsema energia tuotetaan valtaosin paikallisesti uusiutuvilla energialäh-
teitä, kuten aurinkoenergiaa hyödyntäen. Lisäksi alueelle on ideoitu rakennettavan oma 
lämmön ja sähkönjakeluverkosto kaksisuuntaiseen lämpö- ja sähkökaupan valmiudella. 
Liikenteen vähäpäästöisyyttä tuettaisiin tarjoamalla alueella toimiville yrityksille ja työnte-
kijöille tarpeisiin mukautuva ja skaalautuva sähköautojen latausinfra. 

Tavoitteena on toteuttaa hiilineutraali yrityspuisto, jossa rakennusten energia (lämpö ja 
jäähdytys tuotetaan valtaosin paikallisesti uusiutuvia energialähteitä (aurinkoenergia ja 
tuulivoima) sekä geotermistä energiaa (lämpöpumput) hyödyntäen. Alueelle rakennetaan 
lämmön ja sähkön jakeluverkosto (mikroverkko) sekä luodaan valmiudet kaksisuuntaiseen 
lämpö- ja sähkökauppaan. (Lähde: Projektin idealomake) 
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