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1.2 Perustiedot 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassaolevan 
kaavan ajantasaisuus alueella tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan 
alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Lampsiinjoen ja joen läheisten 
viheralueiden luonnonympäristö huomioidaan asemakaavassa. Alueen pinta-ala on n. 
76 ha, josta asemakaavatonta aluetta on Lampsiinjoen eteläpuolinen alue (n. 10 ha). 
Suunnittelualueesta Imatran kaupunki omistaa katu- ja viheralueet sekä osan 
asuintonteista. Rakennetuista tonteista suurin osa on yksityisomistuksessa. 

1.3 Alueen sijainti 
Kaava-alue sijaitsee Meltolan kaupunginosassa Viipurintien ja Lappeenrannan 
kaupunginrajan välisellä alueella. Alueen eteläosassa sijaitsee Lampsiinjoki ja 
pohjoispuolella Mellonmäki. Alueelta on matkaa Imatrankoskelle noin 2 km ja 
keskusliikenneasemalle noin 5 km. 

 
Kuva 1. Kaava-alue opaskartalla (Lähde: Imatran kaupunki). 
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2 TIIVISTELMÄ 
Meltolan kaupunginosaan on Imatran kaupungin aloitteesta aloitettu asemakaavan 
muutos Lampsiinjoen ja Mellonmäen välin asuinalueelle Viipurintien länsipuolelle sekä 
uuden asemakaavan laatiminen Lampsiinjoen eteläpuolelle. Asemakaavan 
valmisteluvaiheessa kaavasuunnittelussa oli mukana myös Mellonkadun pään 
asemakaavaton alue, joka kuitenkin maanomistajien kanssa käydyn keskustelun 
johdosta päätettiin jättää tästä asemakaavasta pois. Asemakaavan ja 
asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan ajantasaisuus 
mm. maanomistuksen ja katuverkoston osalta. Lisäksi tutkitaan 
täydennysrakentamisen mahdollisuutta sekä nimistöön tehtäviä muutoksia 
osoitenumeroinnin selkiyttämiseksi. Lampsiinjoen ja sen läheisten viheralueiden 
luonnonympäristö huomioidaan asemakaavassa.  

Vanhin alueen kaavoista on vuodelta 1976 ja kaavamuutosta on käynnistelty useaan 
otteeseen vuosien varrella. Alueella rakentamiseen on tarvittu poikkeuslupia 
kaavamääräysten vuoksi. Kaavoitusaloitteita on vuosien varrella tullut asukkaiden 
lisäksi kaupungin yksiköiltä. Meltola-länsi on kirjattu kaavoitusohjelmiin monesti, 
ensimmäisen kerran vuonna 2007, mutta kaavan laatiminen ei ole 
parhaimmillaankaan edennyt luonnosvaiheeseen. 

Alueen pinta-ala on noin 75,7 hehtaaria. Asuinkiinteistöistä suurin osa on yksityisten 
omistuksessa. Imatran kaupunki omistaa viher- ja katualueet sekä osan 
asuinkiinteistöistä. 

3 SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 

3.1  Tavoitteet  
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan 
kaavan ajantasaisuus mm. maanomistuksen ja katuverkoston osalta. Lisäksi tutkitaan 
täydennysrakentamisen mahdollisuutta sekä nimistöön tehtäviä muutoksia 
osoitenumeroinnin selkiyttämiseksi. Lampsiinjoen ja sen läheisten viheralueiden 
luonnonympäristö huomioidaan asemakaavassa. Asemakaava ja asemakaavan muutos 
on käynnistetty Imatran kaupungin aloitteesta. 

3.2 Alueen yleiskuvaus 
Suurimmalta osalta suunnittelualue on vuorottelevasti erillispientalojen- ja 
virkistysalueita. Alueen eteläosassa sijaitsevan Lampsiinjoen eteläpuolinen osa on 
asemakaavoittamatonta metsää. Kaava-alueen pohjoispuolella on Mellonmäen 
urheilu- ja virkistysalue. Alueen itäpuolella on Mellonlahden virkistysalue ja Itä-
Meltolan pientalovaltaista aluetta, jolla sijaitsee päivittäistavarakauppa ja Meltolan 
päiväkoti. Muut palvelut sijaitsevat Imatrankoskella.  Suunnittelualueelta on matkaa 
keskusliikenneasemalle noin viisi kilometriä ja Imatrankoskelle noin kaksi kilometriä. 
Liikenneyhteydet alueelta ovat hyvät, paikallisliikenteen linja 4 kulkee aluetta idässä 
rajaavaa Viipurintietä koko alueen matkalta ja linjan 5 lähin pysäkki on aivan alueen 
koilliskulman tuntumassa. Lisäksi virkistysalueilla on monipuoliset polkuverkostot. 
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Kuva 2. Viistokuva Meltolasta. Suunnittelualue rajattu likimääräisesti keltaisella (Lähde: 
Lentokuva Vallas Oy, 2014) 

3.3 Luonnonympäristö 
Luonnontilaista viherympäristöä on kaava-alueen eteläosassa, Lampsiinjoen 
ympäristössä. Lampsiinjoki on merkitty luonnonsuojelukohteeksi Imatran 
luonnonsuojeluselvityksessä. Lampsiinjoen rantojen kasvillisuus on rehevää lehtoa ja 
koko joen varsi on kasvillisuudeltaan arvokasta aluetta. Kaava-aluetta ympäröi laaja 
maa- ja metsätalousalue. 

Asuinalueilla kasvillisuus on monipuolista puutarhakasvillisuutta. Tontit ovat rajattu 
pääasiassa pensasaidoin. Pienet puistoalueet asuintonttien välissä ovat vesakoituneet 
hoidon puutteen vuoksi. 

Alueella on monipuolinen polkuverkosto ja hyvät yhteydet Mellonmäen kuntopoluille 
ja hiihtoladuille sekä Mellonlahden luontolenkille. Kaava-alueen länsiosassa kulkee 
moottorikelkkaura (kuva 3). 
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Kuva 3. Alueella kulkeva moottorikelkkaura. Suunnittelualueen likimääräinen 
rajaus violetilla. (Lähde: kelkkareitit.fi. Taustakartta © OpenStreetMapin tekijät) 
 

3.3.1 Pohjavesi 
Kaava-alue kuuluu osittain Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen määrittelemään 
alueluokan I, 02 Korvenkanta A, "vedenhankintaa varten tärkeään pohjavesi-
alueeseen", mikä edellyttää pohjaveden suojaamista. Alueelle ei saa sijoittaa 
pohjaveden laatua tai määrää vaarantavaa toimintaa eikä alueella tapahtuvaan 
toimintaan saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkastaa parhaillaan pohjavesialueiden luokituksia ja 
rajauksia vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 
1299/2004) mukaisesti. Etelä-Karjalan alueella pohjavesialueiden tarkistaminen 
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vesienhoitolain mukaisiksi tapahtuu arviolta vuosien 2021 - 2022 aikana. 
Pohjavesialueiden tarkistamisen myötä pohjavesialueiden luokitukseen ja/tai 
rajauksiin voi tulla muutoksia. 

3.3.2 Maaperä 
Suunnittelualueen maaperä jakautuu neljään rakennettavuusluokkaan. Eteläinen osa 
on suurimmaksi osaksi savikkoa (luokka V), jossa vallitsevien saven ja hiesun päällä 
on paikoin ohuita alle metrin paksuisia eloperäisiä kerrostumia. Savikoitten 
pintakerrokset vaihtelevat usein suppeallakin alueella pehmeästä erittäin kovaan. 

Alueen pohjoisosassa, jossa rinne nousee kohti Mellonmäkeä, on karkearakeisten 
kitkamaalajien aluetta (luokka II), jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten 
moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia 
koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. Rakennettavuusluokkaan II kuuluvilla alueilla 
maaperä on enimmäkseen routimatonta, kantavaa ja yleensä kaivettavuudeltaan 
hyvää. 

Itäosassa ja yllä olevan alueen jälkeinen osa on hienorakeisten kitka- ja siltti-
maalajien aluetta (luokka III), jossa vallitsevien hiekka-hiedan, hiesun ja 
hienorakeisten moreenien ohella on paikoin alle puolen metrin savi-, lieju- tai 
turvekerroksia. Maapohjan kantavuus III-luokkaan kuuluvilla alueilla on yleensä 
hyvä, sen sijaan kaivettavuus vaihtelee suuresti. 

Savikon ja kitka- ja silttimaalajien välissä on koheesio- ja kitkamaalajien alue (luokka 
IV), jossa säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu 
on mahdollinen ja todettu. Maalajien, kerrosjärjestyksen sekä kerrosasentojen 
vaihtelusta johtuen maapohjan kantavuus voi muuttua lyhyelläkin matkalla. 
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Kuva 4. Ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 
(Lähde: Imatran kaupunki). 

3.3.3 Radon 
Kaava-alue sijaitsee Säteilyturvakeskuksen vuonna 1995 ja ympäristöasiain-
palvelukeskuksen vuonna 1996 tekemän selvityksen mukaan korkean radontason 
alueella, jolla mittaustuloksista 10-49 % ylittää 400 Bq/m³. 

3.3.4 Melu 
Imatran kaupungin katu- ja raideliikenteen 12.10.2000 valmistuneen 
meluselvityksen mukaan Viipurintien varren kiinteistöt sijoittuvat 55 dB(A):n 
melutason alueelle. 

3.4 Rakennettu ympäristö 
Kaava-alue on maisemakuvaltaan puistomaista, kasvillisuudeltaan rehevää 
pientaloaluetta. Alueen rakennukset ovat peräisin eri vuosikymmeniltä. Vanhimmat 
rakennukset ovat 1900-luvun alkupuolelta. Rakentamisen pääpaino on ollut 1960-
1970-luvuilla. Asuinaluetta on täydennetty 1980-1990-luvuille tyypillisillä 
rakennuksilla. Erityisesti kaavamuutosalueen eteläosa on rakentunut 60-90-luvuilla. 
1940-1950-lukujen rintamamiestalotyyppinen rakentaminen on keskittynyt 
Mellonkadun, Valjaskadun ja Hevossuontien tuntumaan. Uudempi rakennuskanta on 
keskittynyt Viipurintien varteen. Viipurintien varteen on keskittynyt 
rivitalorakentaminen. 
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Alueelle tunnusomaista ovat pitkät ja kapeat kadut. Alueen pääkatuja ovat 
Myllymiehenkatu, Mellonkatu, Valjaskatu ja Hevossuontie. Alueella on valmis 
kunnallistekniikan verkosto. 

Asuinalueella on jäänyt 19 pientalotonttia rakentamatta haastavan maaperän vuoksi. 
Rakentamattomat tontit sijoittuvat alueen länsiosaan sekä asuinalueen keskelle.  

Kaava-alueella on käytetty rakennusoikeutta yhteensä noin 40 000 k-m2 ja sitä on 
jäljellä noin 34 000 k-m². Kaava-alueen pinta-ala on 75,71 ha, josta uutta kaavaa on 
10,19 ha.  

3.4.1 Kunnallistekniikka ja raitit 
Kaava-alue kuuluu valmiiseen kunnallistekniikan alueeseen. Asuinalueen 
katuverkosto poikkeaa huomattavasti voimassa olevien asemakaavojen 
katuratkaisuista. Suurin osa alun perin pussikaduiksi suunnitelluista kaduista kulkee 
alueen halki, jonka seurauksena asuinalueella on muodostunut pitkien ja kapeiden 
katujen verkosto.  

Alueen pääkaduksi ajateltu Jääskentie ei ole toteutunut lainkaan, minkä vuoksi myös 
Hevossuonkuja ja Kavioura eivät ole toteutuneet. Pussikatujen Välly- ja Loimikujan 
sijaan Mellonkadulta suoraan Hevossuontielle johtaa Välly- ja Loimikatu. 

Asemakaavaan merkityt pussikadut Rinnuskuja, Setolkankuja, Päitsikuja, Ohjaskuja, 
Suitsikuja ja Luokkikuja eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Pussikatujen 
sijasta alueen läpi kulkevat Hevossuontie, Valjaskatu ja Mellonkatu. Länkikujan 
sijaan Hevossuontieltä on Sompakatua pitkin yhteys asuintonteille.  

Myllymiehenkatu on voimassa olevan kaavan mukaan pussikatu, Myllymiehenkuja, 
mutta nykyisen tilanteen mukaan Myllymiehenkadulta on yhteys Mellonkadulle. 

3.4.2 Maanomistus 
Suunnittelualueen maanomistus on esitetty kuvassa 5. Imatran kaupunki omistaa 
kadut ja viheralueet. Asuinkäytössä olevat tontit ja tilojen osat ovat pääasiassa 
yksityisen omistuksessa.  
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Kuva 5. Ote maanomistuskartasta (Lähde: Imatran kaupunki). 
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3.5 Suunnittelutilanne 

3.5.1 Maakuntakaava 
Etelä-Karjalan maakuntakaava (kuva 6) on vahvistettu Ympäristöministeriössä 
21.12.2011. Kaava-alue on merkitty taajatoimintojen alueeksi (A).  Alue on osa 
kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk) ja tärkeää pohjavesialuetta (pv). Aluetta idässä 
rajaava Viipurintie on kehitettävä matkailu- ja maisematie sekä polkupyöräreitti. 

 
Kuva 6. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty 
sinisellä soikiolla. (Lähde: Etelä-Karjalan liitto). 
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3.5.2 Yleiskaava 
Imatran yleiskaava "Kestävä Imatra 2020" on hyväksytty kaupungin valtuustossa 
19.4.2004. Kaavassa korttelialueet on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
(AP). Kaava-alueen keskivaiheilla ja eteläosassa on lähivirkistys-aluetta (VL). 
Lampsiinjoen ranta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), jolla on säilytettäviä 
ympäristöarvoja. Meltola on määritelty keskustatoimintojen ala-keskukseksi (ca). 
Kaava-alue kuuluu kehittämisalueeseen (ke) sekä pohja-vesialueeseen (pv). 

 
Kuva 7. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen karkea rajaus punaisella. (Lähde: 
Imatran kaupunki). 

3.5.3 Asemakaava 
Alueella on voimassa seuraavat sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavat 503 
(6.9.1976), 517 (29.6.1978), 554 (22.11.1982), 600 (4.3.1983) ja 630 (20.12.1984), 
kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava 805 (25.3.1996) sekä 
kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaava 820 (29.7.1996). 

Suunnittelualueesta suurin osa on pientalovaltaista korttelialuetta (AO-1), jossa 
kerrosluvuksi on sallittu kaksi (II) ja rakennusoikeus on 250 m2. Alueen käytetty 
rakennusoikeus on yhteensä noin 40 000 k-m2. 

Kaavasta 503 suurin osa on erillispientalojen (AO-1) ja asuinpientalojen (AP) 
korttelialuetta. Lampsiinjoen ympäristössä on virkistysalueita (VL). 

Kaava 517 sisältää suurimmaksi osaksi erillispientalojen tontteja (AO-1), sekä 
asuinpientalojen (AP-6) tontteja. Lisäksi alueella on yksi asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten tontti (AL) sekä asunto- ja kasvitarharakennusten (AOMP) 
tontti. Kaava sisältää myös katu- ja virkistysalueita. 
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Kaavasta 554 suurin osa on erillispientalotonttien korttelialueita (AO-1) sekä katu- ja 
virkistysaluetta. Viipurintien varressa on myös asuinpientalojen kortteli ja kaavan 
lounaislaidalla on asunto- ja kasvitarharakennusten (AOMP) tontti. 

Kaava 600 sisältää erillispientalojen tontteja (AO-1) sekä yhden asuinpientalojen 
(AP) tontin, sekä katu- ja virkistysalueita ja osan Mellonmäen urheilu- ja 
virkistyspalvelualuetta (VU). 

Kaava 630 sijaitsee alueen keskellä ja sisältää yhdeksän erillispientalojen tontteja 
(AO-1), joista seitsemän on rakentamatonta. Lisäksi kaavaan sisältyy katu- ja 
virkistysalueita. 

Kaava 805 sisältää yhden liikerakennuksen tontin, jolle saa rakentaa kioskin (KL-1) 
sekä katu- ja virkistysalueen. 

Kaava 820 käsittää Lampsiinkadun ja Kelkkakujan risteyksessä sijaitsevan 
lähileikkikentän (VK-1). 
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 
(Lähde: Imatran kaupunki). 
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3.5.4 Rakennusjärjestys 
Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 

3.5.5 Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. 

3.5.6 Rakennuskiellot 
Lampsiinjoen eteläpuolinen alue on asemakaavatonta suunnittelutarvealuetta, jolla 
rakentamista säädellään MRL 16 §, 72 § ja 137 § perustuen. 

3.5.7 Kaavoitusaloitteet ja poikkeamispäätökset 
Suunnittelualueella on voimassa kolme aloitetta (M1/94, 6/02 ja M1/10 ). Aloitteissa 
esitetään rajojen tarkistuksia, kaavoitettujen katualueiden muutoksia kadunnimien 
tarkistuksia. 

Poikkeuslupia on rakennushankkeille haettu 8 kpl (p-luvat 189, 498, 503, 507, 633, 
681, 761 ja 782), joista yksi (p-lupa 761) on rauennut. Poikkeamisia on myönnetty 
mm. asuinrakennuksen laajennusta, maanomistusrajojen huomioon ottamista, 
rakennusoikeuden ylitystä sekä konesuojaa varten.  

3.5.8 Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 

• Rutanen, H. Kokko, S. 2000: Imatran Luonnonsuojeluselvitys.  

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen prosessi lähti liikkeelle tarpeesta tarkistaa 
alueella voimassa olevien asemakaavojen ajantasaisuus mm. maanomistuksen, 
infrastruktuurin ja rakentamistavan osalta. 

4.1.1 Vireilletulo 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupunkilehti Uutisvuoksessa, 
kaupungin 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 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään. 
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Osallisia Länsi-Meltolan asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa ovat: 

1. Imatran kaupungin hallintokunnat 

• Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupunki-
infra, rakennusvalvonta, Imatran Vesi) 

• Imatran seudun ympäristötoimi 

• Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

• Imatran Lämpö Oy 
2. Viranomaiset 

• Etelä-Karjalan liitto 

• Etelä-Karjalan pelastuslaitos 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

• Etelä-Karjalan museo 
3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

• Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 

• Imatran Kotiseutuyhdistys ry 

• Imatran vanhusneuvosto 

• Imatran seudun vammaisneuvosto 

• Imatran nuorisovaltuusto 

• Muut alueen toimijat 
5. Muita osallisia 

• Lappeenrannan kaupunki 

• Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
 

4.2.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
Kaavaluonnoksesta on pyydetty palautetta osallisilta vakiintuneen käytännön 
mukaisesti. 

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

Kaavaluonnoksen esittely ja tiedottaminen järjestetään keväällä 2019, tiedottaminen 
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. 
Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetetään kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta.  

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
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Kaavan esittelytilaisuudessa esitellään kaavamuutoksen lähtökohtia. Esillä 
tilaisuudessa on mm. kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
kaavaselostuksen luonnos.  

Kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistetaan saatujen mielipiteiden ja 
lausuntojen perusteella ja laaditaan asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus pidetään MRA 
27 §:n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen jälkeen asemakaavaa voidaan 
tarkistaa saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Tämän jälkeen kaava 
viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

4.2.4 Lausunnot ja palautteet 
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-
Karjalan liitolta, Museovirastolta, vammais- ja vanhusneuvostolta, 
rakennusvalvontajaostolta, ympäristöviranomaiselta sekä palautetta muilta osallisilta. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa uudet em. viranomaisilta, mikäli hanke on 
muuttunut merkittävästi. Luonnosvaiheessa saadut palautteet ja lausunnot 
vastineineen kirjataan kaavaselostuksen liitteeseen 4, vuorovaikutusraportti, jota 
täydennetään myöhemmin lisäämällä siihen kaavaehdotuksesta saadut muistutukset 
ja lausunnot vastineineen. 

4.2.5 Nähtävilläolo (MRL 65 §) 
Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi; kuulutus 
kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja 
Imatran kaupungin kotisivuilla internetissä. Aineisto on nähtävillä: 
www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-
kaavat 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville myös Imatran kaupungintalon ala-aulaan, jolloin 
on mahdollisuus muistutusten tekoon. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon 
kaupungintalossa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

4.2.6 Hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten 
perusteella 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, kuullaan erikseen. 

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

http://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat
http://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat
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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 keväällä 2021. 

4.2.7 Viranomaisyhteistyö (MRL 66 §) 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa 30.1.2019 käydyssä yhteistyöpalaverissa 
päätettiin, ettei asemakaavan suunnitteluun liittyvää valmisteluvaiheen 
viranomaisneuvottelua (MRL 66 §, MRA 18 ja 26 §) pidetä asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen 1093 osalta. 

4.3 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan 
kaavan ajantasaisuus mm. maanomistuksen ja rakentamistavan osalta. Lisäksi 
tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuutta sekä nimistöön tehtäviä muutoksia 
osoitenumeroinnin selkiyttämiseksi. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakartalle tehtiin pienet tarkistukset 
Lampsiinjokeen rajautuvien tonttien rakennusaloihin sekä lisättiin Setolkanpuistoon 
ohjeellinen huleveden käsittelyyn varattu alueen osa, joka ulottuu noin 11 metriä 
alueella olevan ojan molemmin puolin.  

5.1 Kaavan rakenne 
Kaava-alue on valtaosin erillispientalojen korttelialuetta (AO) sekä lähivirkistysaluetta 
(VL). Alueen eteläosassa sijaitsee Lampsiinjoki, jonka lähiympäristö on suurimmaksi 
osaksi luonnonsuojelualuetta (SL). Alueen itäreunalla Viipurintien ja 
Hevosmiehenkadun välissä on yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti (AL) 
sekä Viipurintien ja Aisakujan välissä yksi liikerakennuksen tontti, jolle saa rakentaa 
kioskin (KL-1). Myös suunnittelualueen keskellä Valjaskadun ja Loimikadun 
kulmauksessa on yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti (AL). Lisäksi 
Lampsiinjoen lähellä alueen keskiosassa on kaksi asuinpientalojen tonttia, joilla 
sallitaan rakentaminen asumiseen liittyviä tuotantotoimintoja varten sellaisten 
käsityötyyppisten ja muiden pienten yritysten tarpeisiin, joissa työ tehdään pääasiassa 
oman perheen voimin eikä toiminta aiheuta ympäristöhaittoja. Lisäksi tontteja koskee 
yleismääräys: ”Korttelien 28 ja 29 AP-1 -alueiden talousrakennusten rakennusaloille 
on sallittua rakentaa myös kasvitarharakennuksia. Alueella ei saa käyttää 
kasvinsuojelu- tai muita aineita, joista voi aiheutua vaaraa pohjavedelle.”. 
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Alueelle kulku ohjautuu pääkadulta, Viipurintieltä. 

5.1.1 Palvelut 
Suunnittelualueella sijaitsee pitseria. Lähimmät terveyspalvelut sijaitsevat 
Imatrankosken keskustassa noin kahden kilometrin säteellä. Lähin ruokakauppa 
sijaitsee aivan suunnittelualueen tuntumassa Viipurintien varrella itäpuolella. Myös 
Meltolan koulu ja Meltolan päiväkoti sijaitsevat Viipurintien itäpuolella noin 300 
metrin päästä suunnittelualueen rajasta. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaava mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen jo olemassa olevan 
katuverkoston varrella olevien uusien pientalotonttien ansiosta. Lisäksi voimassa 
olevan asemakaavan rakentamattomia tontteja liitetään lähivirkistysalueisiin sekä 
huomioidaan Lampsiinjoen ympäristö tärkeitä luontoarvoja omaavana 
virkistysalueena. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin merkinnöin ja määräyksin pyritty 
säilyttämään alueen identiteetti antaen kuitenkin mahdollisuuksia pienimuotoisille 
muutoksille 

5.3 Aluevaraukset ja mitoitus 
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 75,7 ha. Uutta asemakaavaa on Lampsiinjoen 
eteläpuolella noin 10,2 ha 
 

Käyttötarkoitus Pinta-ala (m²) Rakennusoikeus (k-m2) 

AL 3 162 873 

AO 274 339 68 324 

AP 43 849 11 509 

AP-1 38 392 9 598 

AP-6 10 351 2 588 

KL-4 247 60  

VK 10 910   

VL 137 741   

VL/s 164 741   

Katualueet 73 292   

Yhteensä 757 024 92 952 
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5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.5 Nimistö 
Hevossuontie on nykyisin kahdessa osassa, länsiosa muutetaan siitä etelään kääntyvän 
kujan mukaisesti Silakujaksi. 
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Kortteleiden 2 ja 4 sekä Myllymiehenkadun rajaama puisto nimetään Meltolan 
leikkipuistoksi. 

Kortteleiden 9-11 sekä Sompa- ja Valjaskadun rajaama puisto nimetään 
Sompapuistoksi. 

5.6 Tonttijako 
Sitovalla tonttijaolla muodostuu: 

• korttelin 1 tontti 13 

• korttelin 2 tontti 11 

• korttelin 4 tontit 11 ja 12 

• korttelin 5 tontit 11-13 

• korttelin 6 tontit 16-25 

• korttelin 10 tontti 4 

• korttelin 11 tontit 24-31 

• korttelin 12 tontit 20 ja 21 

• korttelin 13 tontit 3 ja 4 

• korttelin 14 tontti 3 

• korttelin 16 tontit 11-15 

• korttelin 17 tontit 18-24 

• korttelin 18 tontti 7 

• korttelin 20 tontti 4 

• korttelin 23 tontti 8 

• korttelin 27 tontti 4 

• korttelin 28 tontit 8-10 

• korttelin 29 tontti 2 

• korttelin 30 tontti 14 

• korttelin 31 tontit 12 ja 13 

• korttelin 32 tontti 3 

• korttelin 38 tontti 3 

• korttelin 141 tontti 1 

• korttelin 142 tontti 1 

5.7 Kaavan vaikutukset 

5.7.1 Vaikutukset luonnonympäristöön 
Kaavalla huomioidaan Lampsiinjoen ympäristön luontoarvot muodostamalla noin 15 
metriä joen molemmin puolin yltävä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeä alue. Myös Lampsiinjokeen rajautuvien tonttien rakennusalat on ehdotuksen 
nähtävillä olon jälkeen tarkistettu vähintään 15 metrin etäisyydelle Lampsiinjoesta, 
jollei kyseisillä alueilla ole jo rakennettuja rakennuksia. 

Suunnittelualueella on rakentamattomaksi jääneitä tontteja 19 kpl, joista 14 kpl 
sijaitsee rakentamattomien katujen varsilla. Nämä tontit ja katuvaraukset liitetään 
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virkistysalueisiin. Loput viisi tonttia muutetaan kahdeksi isommaksi tontiksi. Kaikki 
suunnittelualueen rakentamattomille alueille osoitettavat uudet tontit sijoittuvat 
nykyisen katuverkoston varrelle. 

Suunnittelualueelle on osoitettu ohjeellisia huleveden käsittelyyn tarkoitettuja alueita, 
joiden toteuttaminen osaltaan hillitsisi Lampsiinjoen alajuoksun sekä Hallikkaanjoen 
tulvimista. 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia pohjaveteen. 

5.7.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön 
ja kaupunkikuvaan 

Kaavassa jo rakennettu rakennuskanta säilyy ennallaan, mutta tonttijaossa 
noudatetaan aiemmasta poiketen maanomistusta kaikissa kortteleissa. Poistuvien 
asemakaavojen rakentamattomat katuvaraukset muutetaan asuin- ja 
virkistyskäyttöön. Kaikki uudet tontit sijoitetaan nykyisen katuverkoston varrelle, 
minkä ansiosta alueen yhdyskuntarakennetta voidaan tiivistää tehokkaasti 
kaupunkikuvan säilyessä nykyisenkaltaisena. Katuverkoston tehdyt muutokset ovat 
käytännössä vain varauksia kääntöpaikoille. 

Kaavalla ei ole vaikutusta alueen palveluihin tai yritystoimintaan. 

5.7.3 Vaikutukset maisemaan 
Kaava mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen pientaloin ja pienessä 
mittakaavassa jo rakennetun ympäristön yhteyteen. Kaavalla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia maisemaan. 

5.7.4 Vaikutukset kulttuuriperintöön 
Suunnittelualueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita 
kulttuuriperintökohteita. Kaavalla ei ole vaikutuksia kulttuuriperintöön. 

5.7.5 Vaikutukset liikenteeseen 
Kaavamuutos ei aiheuta erillisten paikoitusalueiden rakentamista; pysäköinti 
kaavamuutosalueella tapahtuu tontin sisällä. Uusien rakennusten ja kääntöpaikkojen 
rakentaminen saattaa aiheuttaa hetkellisiä melu- ja pölyhaittoja sekä liikenteen 
lisääntymistä. Kaavamuutos ei aiheuta pysyvästi merkittävää liikennemäärien 
lisääntymistä kaava-alueen ympäristössä. 

5.7.6 Vaikutukset talouteen 
Suunnittelualueelle ei osoiteta uutta liike-, palvelu-, teollisuus- tai muuta 
työpaikkarakentamista. Kaavalla ei siis ole merkittäviä vaikutuksia talouteen. 

5.7.7 Muut vaikutukset 
Kaavan päätarkoituksina on päivittää suunnittelualueen asemakaavatilanne 
vastamaan toteutunutta rakentamista ja järkeistää alueelle osoitettua 
täydennysrakentamista. Kaavalla on siis pieni kaavatekninen vaikutus ajantasa-
asemakaavaan. Kaava poistaa alueen maanomistuksen ja asemakaavatilanteen välillä 
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olevia eroavaisuuksia, millä on myös psykologinen vaikutus alueen asukkaisiin ja 
maanomistajiin. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaavamuutos on saanut 
lainvoiman. Kaavan yhteydessä laadittujen tonttijakojen lainvoimaisuuden jälkeen 
voidaan aloittaa tonttien lohkomiset, käynnistää kiinteistökauppa- tai 
vuokrasopimusneuvottelut. 

 

29.1.2021, päivitetty 3.2.2021 & 4.5.2021 

 

Imatran kaupunki 

 
Kaija Maunula Timo Könönen 
kaavoitusarkkitehti kaavoitusinsinööri 


