
 

 

 

 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaavoitus 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63§) 

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, 1093 

Kaupunginosa 15, Meltola 
Korttelit 1, 2, 4–38, 82–87 & 121–123 sekä katu- ja virkistysaluetta 

 

SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Meltolassa Mellonmäen, Viipurintien ja Lappeenrannan 

kaupunginrajan välisellä alueella. Alueen pinta-ala on n. 76 ha, josta 

asemakaavatonta aluetta on Lampsiinjoen eteläpuolinen alue (n. 10 ha). 

Asuinkiinteistöistä suurin osa on yksityisten omistuksessa. Imatran kaupunki 

omistaa viher- ja katualueet sekä osan asuinkiinteistöistä. 



 

 

 

 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaavoitus 

2 / 11 

 

Asemakaavan valmisteluvaiheessa kaavasuunnittelussa oli mukana myös 

Mellonkadun pään asemakaavaton alue, joka kuitenkin maanomistajien kanssa 

käydyn keskustelun johdosta päätettiin jättää tästä asemakaavasta pois. 

TAVOITTEET 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 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.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA 

AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Kaavamuutoksen tarkastelualue käsittää Meltolassa, Lampsiinjoen 

lähiympäristön ja sen pohjoispuolella sijaitsevan pientaloalueen. Uutta 

asemakaavaa laaditaan Lampsiinjoen eteläpuolelle noin 10 hehtaarin alueelle.  

Imatrankosken keskustaan on alueelta matkaa noin kaksi kilometriä. Kaava-

alueen läheisyydessä, Viipurintien itäpuolella on päivittäistavarakauppa, 

Meltolan päiväkoti ja Meltolan koulu. Muut palvelut sijaitsevat Imatrankoskella. 

Liikenneyhteydet alueelta ovat hyvät, mukaan lukien monipuoliset 

polkuverkostot virkistysalueilla ja alueen länsi-osassa kulkeva 

moottorikelkkareitti. Alueelta on myös hyvät yhteydet Mellonmäen kuntopoluille 

ja hiihtoladuille sekä Mellonlahden luontolenkille. 

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. 
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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. Kaava-alue sijaitsee vedenhankinnalle 

tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, mikä edellyttää pohjaveden suojaamista 

alueella. 

Suunnittelualueella on voimassa kolme aloitetta. Aloitteessa M1/94 pyydetään 

poistamaan kaavassa oleva rakentamaton kääntöpaikka ja Mellonkadun 

toivotaan säilyvän läpiajettavana. Aloitteessa M1/10 pyydetään tonttirajojen 

muuttamista maanomistuksen mukaisiksi. Aloitteen M9/19 on jättänyt Imatran 

kaupunki ja se koskee kadun nimen muutosta nykyisin kahdessa osassa olevalla 

Hevossuontiellä. Aloitteet otetaan huomioon kaavamuutoksessa. 

MAAKUNTAKAAVA 

Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 21.12.2011. 

Kaava-alue on merkitty taajatoimintojen alueeksi (A).  Alue on osa 

kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk) ja tärkeää pohjavesialuetta (pv). Lisäksi 

pieni osa kaava-alueesta on kaupunkirakenteen sekä matkailun ja virkistyksen 

kohdealueilla. Aluetta idässä rajaava Viipurintie on kehitettävä matkailu- ja 

maisematie sekä polkupyöräreitti. 
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Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. 
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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 2. Ote yleiskaavasta.  

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. Myös 

lähivirkistysalueita (VL) on paljon. 
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Kuva 4. Suunnittelualueen ajantasa-asemakaavan tärkeimmät merkinnät 

 

Lampsiinjoen eteläpuolinen osa on asemakaavattomuudesta johtuen 

suunnittelutarvealuetta, joilla rakentamista säädellään MRL 16 §, 72 § ja 137 § 

perustuen (kuva 5). Imatran kaupunkikehityslautakunta päätti 14.5.2019 (§55) 

jatkaa kyseisten alueiden rakentamisrajoitusta kahdella vuodella 26.4.2021 

saakka. 

 

SUUNNITTELUALUETTA KOSKEVAT AIEMMAT SELVITYKSET, 

SUUNNITELMAT JA MÄÄRÄYKSET: 

• Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016 (KV 20.6.2016, § 

52) 

• Imatra, Luonnonsuojeluselvitys 2000, Hanna Rutanen 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET 

Kaavaa laadittaessa arvioidaan seuraavia kaavan vaikutuksia  

• luontoon ja luonnonympäristöön 

• yhdyskuntarakenteeseen 

• kaupunkikuvaan 

• liikenteeseen 

• talouteen 

• muut kaavan merkittävät vaikutukset 

Erillisiä vaikutusselvityksiä ei ole tarkoitus tehdä. 

OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 

muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia 

ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 

lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

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 
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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 

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN 

JÄRJESTÄMINEN 

KAAVOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Asiakaspalvelu 

Imatrassa (kaupungintalo 1.krs), Uutisvuoksessa sekä Imatran kaupungin 

ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan myös kirjeitse 

kaava-alueen ja lähialueen maanomistajia. Kaava-aineisto on nähtävillä koko 

kaavoitusprosessin ajan. 

VIREILLETULO 

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Uutisvuoksessa sekä Imatran kaupungin 

ilmoitustaululla ja internetsivuilla 17.2.2019. 

VALMISTELUVAIHE 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin 

ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää 

kaavaprosessin aikana. Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelmasta toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Huomautukset pyydetään lähettämään Imatran kaupungin kirjaamoon 

kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi 

Kaavaluonnos on nähtävillä vuorovaikutusta varten 16.9.-18.10.2019. Osalliset 

voivat esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan 

päättymistä. Palautteet kaavaluonnoksesta pyydetään lähettämään Imatran 

kaupungin kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen 

kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen mielipiteisiin 

kaavaselostuksessa. Viranomaisilta pyydetään lausunnot valmisteluaineistosta. 

EHDOTUSVAIHE 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten 

perusteella laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville vuorovaikutusta 

varten 30 päivän ajaksi. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta 

ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta 

vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen Imatran 

kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite 

Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun 

vastineen muistutuksiin. Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot, 

mikäli kaavaan on tehty merkittäviä muutoksia. 

HYVÄKSYMINEN 

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 §).  

mailto:kirjaamo@imatra.fi
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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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 kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole tehty valituksia, saa 

asemakaavan muutos lainvoiman 30 päivän valitusajan kuluttua. 

KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 

Vireilletulo 17.2.2019 

Kaavaluonnos nähtävillä 16.9.-18.10.2019 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 26.1.2021 

Kaavaehdotus nähtävillä Helmi-maaliskuu 2021 

Kaupunginhallituksen käsittely Maalis-huhtikuu 2021 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Maalis-huhtikuu 2021 

Lainvoimainen Huhti-toukokuu 2021 

LISÄTIETOJA KAAVAN VALMISTELUSTA: 

Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula 

Puh. 020 617 4460 

 

Kaavoitusinsinööri Timo Könönen 

Puh. 020 617 4425 

 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Sähköposti etunimi.sukunimi@imatra.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@imatra.fi

