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1.2 Perustiedot 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassaolevan kaavan ajantasaisuus 

alueella tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan alueen 

täydennysrakentamismahdollisuuksia. Alueen pinta-ala on noin 35 ha. 

1.3 Alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Onnelan kaupunginosassa Mellonlahden virkistysalueen ja 

Meltolantien välisellä pientaloalueella (kuva 1). Pieni osa suunnittelualueesta sijaitsee 

Imatrankosken kaupunginosassa Viipurintien varrella. Alueen eteläosa rajautuu 

Meltolan kaupunginosaan ja Meltolantiehen. Pohjoisessa aluetta rajaa 

voimajohtolinja, jota myöten kulkee suunnittelualueen kohdalla myös Imatrankosken 

ja Saareksiinmäen kaupunginosien etelärajat. 

 
Kuva 1. Kaava-alue opaskartalla 
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2 TIIVISTELMÄ 

Onnelan kaupunginosaan Mellonlahden virkistysalueen ja Meltolantien välisellä 

pientaloalueella on aloitettu asemakaavan muutos Imatran kaupungin aloitteesta. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan ajantasaisuus 

alueella tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen 

mahdollisuutta.  

Kesällä 2018 käynnistetyn Onnelankujan ja Viipurintien välille kaavoitetun katuosuuden 

kunnallistekniikan suunnittelu keskeytettiin asukaspalautteen vuoksi tarkempaa ja 

laajempaa tarkastelua varten. Saadun palautteen perusteella alueen asemakaavat 

päätettiin saneerata ja ennen kaavasuunnittelun aloittamista järjestettiin asukasilta 

Imatrankosken koululla 2.10.2018 alueen asukkaiden kuulemista varten. Tilaisuudessa 

asukkaat toivoivat katujärjestelyjen pysyvän pääosin nykyisellään. 

Alueen pohjoispuolella sijaitsevan voimajohtolinjan vaara-aluetta voitiin pienentää ja 

samalla kortteli 1 ja 11 kiinteistön omistajien maat yhdistää yhtenäisiksi tonteiksi. Tästä 

johtuen kaava-aluetta laajennettiin korttelin 11 kohdalla hiukan pohjoiseen. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 35, hehtaaria. Alueen kadut ja viheralueet ovat 

pääasiassa Imatran kaupungin omistuksessa ja tontit ovat pääasiassa yksityisessä 

omistuksessa. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue on pientalovaltaista aluetta. Alueen länsipuolella sijaitsee pieni osa 

Onnelan asuinalueesta sekä metsäinen Mellonmäen urheilu- ja virkistysalue, etelässä 

Meltolan asuinalue ja pohjoisessa Imatrankosken kuntakeskus. Alueen itäpuolella on 

Onnelanlehdon luonnonsuojelualue ja Vuoksi. Suunnittelualueelta on matkaa 

keskusliikenneasemalle noin neljä kilometriä. 
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3.1.1 Luonnonympäristö 

Alueen kasvillisuus on pääasiassa puutarhakasveja, kortteleiden välisten 

viheralueiden puusto on suurilta osin mäntyä. Lähiympäristössä on lännessä ja 

lounaassa mäntyvaltaista metsää. Idässä on kuusen ja lehtipuiden muodostamaa 

sekametsää kaavamuutosalueen ja Vuoksen välillä olevalla Onnelanlehdon 

luonnonsuojelualueella. Kaakossa sijaitsee Mellonlahti metsäisine 

virkistysalueineen. Maaston muodoiltaan kaavamuutosalue on melko tasaisesti 

itään päin viettävää jyrkentyen Onnelankujan itäpuolella. 

Suunnittelualueen maaperä on suurilta osin hienorakeisten kitka- ja 

silttimaalajien aluetta, joissa vallitsevien hiekka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten 

moreenien ohella on paikoin ohuita alle puolen metrin savi-, lieju- tai 

turvekerroksia. Pieni alue länsireunassa sekä koillisesta kaakkoon kulkeva 

kaistale alueen itäreunalla ovat koheesio- ja kitkamaalajien aluetta, joissa 

säännötön hiekan, siltin ja saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on 

mahdollinen tai todettu. 

Kaava-alue sijoittuu aivan pohjavesialueen rajalle. Pohjavesialueiden rajausten 

tarkistus on käynnissä Pohjavesialueiden tarkistamisen myötä pohjavesialueiden 

luokitukseen ja/tai rajauksiin voi tulla muutoksia. 
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Kuva 2. Ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus 
keltaisella. 
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Alueen asuinrakennuksista noin 90 % on pientaloja ja loput rivitaloja. Pientaloja 

on melko tasaisesti valmistunut 1940- ja 1980-lukujen välillä. Ennen vuotta 1940 

on valmistunut yksi pientalo vuonna 1920 ja vuoden 1989 jälkeen on valmistunut 

18 pientaloa. Rivitalot on rakennettu pääsääntöisesti 1980-luvulla. 

Lähialueen autoliikenne painottuu pääkaduille: Viipurintielle ja Meltolantielle. 

Alueella kulkevista Imatran paikallisliikenteen linjoista linja 5 kulkee Meltolan- 

ja Viipurintietä pitkin ja linjat 4 ja 6 Viipurintietä pitkin. Muiden linjojen lähin 

pysäkki on Imatrankoskella Kaikki paikallisliikenteen linjat kulkevat 

Imatrankosken ja keskusliikenneaseman kautta. 

Kaavoitettava alue kuuluu valmiin kunnallistekniikan piiriin. 

3.1.3 Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistus on esitetty kuvassa 3. Tontit ovat valtaosin 

yksityisessä omistuksessa ja muut alueet lähes kokonaan Imatran kaupungin 

omistuksessa. 
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Kuva 3. Ote maanomistuskartasta (StellaWeb/Imatran kaupunki). 
Suunnittelualue on rajattu likimääräisesti sinisellä 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan 

maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue 

kuuluu myös kaupunki- ja taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen (kk), 
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matkailun ja virkistyksen kehittämisen alueeseen (mv) ja kasvukeskusalueen 

laatukäytävään (lk). Viipurintie on kehitettävää matkailu- ja maisematie sekä 

polkupyöräreitti ja suunnittelualueen vieressä eteläpuolella oleva 

Mellonlahdenpuisto on virkistyksen kehittämiskohde. 

 
Kuva 4. Ote maakuntakaavasta. 
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3.2.2 Yleiskaava 

Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymässä yleiskaavassa "Kestävä 

Imatra 2020" asemakaava-alue on merkitty lähes kokonaan pientalovaltaiseksi 

asuinalueeksi (AP). Alueen luoteisnurkassa ja eteläosassa on pienet 

lähivirkistysalueet (VL). Alueen ja Vuoksen väli itäpuolella on kansallisen 

kaupunkipuiston intressialueeseen (kp) kuuluvaa lähivirkistysaluetta, jolla on 

säilytettäviä ympäristöarvoja ja ohjeellisia pääulkoilureittejä. Pohjoisessa 

Viipurintien länsipuolella suunnittelualuetta rajaa voimalinja (Z). 

Kaavamuutosalueen tuntumassa, osin aluetta reunustaen kulkee pohjavesialueen 

(pv) raja eteläpuolelta luoteeseen. Alueen läheisyydessä lounaassa on 

Mellonmäen urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU). 

 
Kuva 5. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 



 
 

 
 
KAUPUNKIKEHITYS JA TEKNISET PALVELUT 
Kaupunkisuunnittelu 
 

12 / 25 
 

3.2.3 Asemakaava 

Alueella on voimassa seuraavat sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavat: 

223 (10.2.1966), 369 (5.11.1969), 393 (16.2.1971), 508 (21.12.1976), 521 

(13.6.1977), 600 (4.3.1983), 621 (8.5.1986), 643 (19.5.1986), 682 (27.4.1987), 781, 

(7.12.1993), 812 (27.11.1995), 862 (8.11.1999), 871 (20.6.2000) ja 914 

(24.2.2003). 

Suunnittelualueesta Kalevankujan, Kullervonkadun, Ilmarinkadun ja 

Nyyrikinkadun rajaama alue on suurimmaksi osaksi asuinpientalojen korttelia 

(AP). Muutoin suunnittelualue on Viipurintien itäpuolella pääasiassa 

erillispientalojen korttelialuetta (AO), joilla suurin sallittu kerrosluku on kaksi, ja 

Viipurintien länsipuolella erillispientalojen korttelialuetta, jolla suurin sallittu 

kerrosala on 250 m2 (AO-1). 

Suunnittelualueella on myös kaksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen 

asuinrakennusten korttelialuetta (AR), Viipurintien ja Nyyrikinkadun kulmassa 

yksi asuinrakennusten korttelialue (A) sekä Viipurintien ja Vellamonkadun 

kulmassa yksi liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa kioskirakennuksen 

(KL-1). 

Voimassa olevassa kaavassa on kaksi katuvarausta, Sammonkatu ja 

Väinämöisenkatu. Sammonkadusta on rakennettu vain Ilmarinkadun ja 

Pohjolankadun välinen osa kun taas Väinämöisenkatu on kokonaan 

rakentamaton. Katuvarausten vuoksi Nyyrikinkadun ja Ilmarinkadun välinen 

katualue on kaavoitettu osaksi Ilmarinpuiston lähivirkistysaluetta (VL) ja 

Onnelankujan molemmat päät sekä Kalevankujan eteläpää on kaavoitettu 

jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi (pp). 

Kaikkien asuinrakennustenkortteleiden suurin sallittu kerrosluku on 

Ilmarinkadun länsipuolella yksi ja itäpuolella kaksi. Asuinpientalojen ja 

erillispientalojen kortteleilla on pääsääntöisesti rakennustehokkuudeksi (e-luku) 

määrätty 0,25. Suunnittelualueella on pieniä puistoalueita (VP) sekä 

lähivirkistysalueita (VL). 
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Suunnittelualueen pohjoisosassa Imatrankosken kaupunginosaan kuuluvalla 

alueella sijaitsee yleinen parkkipaikka-alue (LP) ja suojaviheraluetta (EV). 

Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 57953 k-m², josta on käytetty 31298 k-

m².  

 
Kuva 6. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue rajattu punaisella. 

3.2.4 Rakennusjärjestys 

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

Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. 

3.2.6 Rakennuskiellot 

Imatran kaupunkikehityslautakunta päätti 14.5.2019 (§55) jatkaa kuvassa 7 

esitetyn noin 10 ha alueen rakennuskieltoa kahdella vuodella 26.4.2019 saakka.  

 
Kuva 7. Ote rakennuskieltokartasta. 

3.2.7 Kaavoitusaloitteet ja poikkeamispäätökset 

Suunnittelualueella on voimassa aloite M1/01, jossa esitetään tonttiliittymän 

siirtämistä. 
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3.2.8 Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 

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

https://www.imatra.fi/sites/default/files/atoms/files/Rakennusjärjestys%20

20160801.pdf 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavanmuutos lähti liikkeelle tarpeesta ajantasaistaa Onnelan asuinalueen 

asemakaavat. Asemakaavamuutos käynnistettiin Imatran kaupungin aloitteesta. 

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. 

Osallisia Onnelan 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 

https://www.imatra.fi/sites/default/files/atoms/files/Rakennusjärjestys%2020160801.pdf
https://www.imatra.fi/sites/default/files/atoms/files/Rakennusjärjestys%2020160801.pdf
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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 seudun vammaisneuvosto 

• Imatran vanhusneuvosto 

• Imatran nuorisovaltuusto 

• Muut alueen toimijat 

5. Muita osallisia 

•  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. 

Kaavaluonnosta esitellään 24.9.2019 Imatran kaupungintalolla, tiedottaminen 

Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin 

https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat
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internetsivuilla. Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja 

haltijoille lähetetään kirjeitse tieto esittelytilaisuudesta.  

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 ja 

Etelä-Karjalan liitolta, 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 

ehdotusvaiheen kaavaselostuksen liitteeseen vuorovaikutusraportti. 

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 Asiakaspalvelu Imatraan 

(kaupungintalo 1.kerros), jolloin on mahdollisuus muistutusten tekoon. 

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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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 §).  

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. 

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 muutoksen 1094 osalta. 
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4.3 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan 

kaavan ajantasaisuus mm. liikenneverkon ja rakentamistavan osalta. Lisäksi tutkitaan 

täydennysrakentamisen mahdollisuutta. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava säilyttää alueen pientalovaltaisena alueena. Voimassa olevan 

asemakaavan rakennusaloja on muutettu sallimaan pari- ja rivitalojen rakentaminen 

vain tiettyjen tonttien rajoille, jotta alueen rakennuskannan sijoittuminen säilyisi 

helpommin yhtenäisenä. Lievennyksenä voimassa olevan kaavan määräyksiin 

rakennusten harjasuunnat on poistettu. 

Onnelan asukkaiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta rakennettu liikenneverkko 

säilyy valtaosin nykyisellään, joten voimassa olevan kaavan rakentamattomat 

katuvaraukset (Sammonkadun jatke ja Väinämöisenkatu) on päätetty poistaa 

tarpeettomina. Kyseisten katuvarausten tilalle on osoitettu yhteensä kolme uutta 

tonttia sekä lähivirkistysaluetta. Edellä mainitusta syystä johtuen voimassa olevan 

kaavan Nyyrikinkadun ja Ilmarinkadun välinen lähivirkistysalueen varaus sekä 

Onnelankujan pohjoispään ja Kalevankujan eteläpään jalankululle ja polkupyöräilylle 

varatut katuosuudet on poistettu. Samoin asukkaiden toiveista Onnelankujan 

eteläpään jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katuosuus on poistettu, joten 

Onnelankuja voidaan Kalevankujan tavoin rakentaa läpiajettavaksi. 

Suunnittelualueelle on osoitettu kolme uutta tonttia entisille Sammonkadun jatkeen 

sekä Väinämöisenkadun varauksille. Yksi tonteista sijaitsee Kalevankujan varrella 

korttelissa 4 ja kaksi Pellervonkadun varrella kortteleissa 9 ja 15. 
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5.1.1 Palvelut 

Palvelut sijaitsevat alueen pohjoispuolella olevassa Imatrankosken 

kuntakeskuksessa. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan muutos saattaa alueen asemakaavan nykyisen tilanteen ja tarpeiden 

tasalle. Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä alueella tehtävät 

toimenpiteet eivät vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. Kaavassa on 

tarkoituksenmukaisin merkinnöin ja määräyksin pyritty säilyttämään alueen 

identiteetti antaen kuitenkin mahdollisuuksia pienimuotoisille muutoksille. 

5.3 Aluevaraukset ja mitoitus 

Käyttötarkoitus Kokonaisala (m²) Kokonaisala (ha) 
Rakennusoikeus 

(k-m²) 

AO 40 657 4,07 9 672 

AO-1 36 716 3,67 8 250 

AP 152 618 15,26 31 557 

AR 16 123 1,61 4 631 

KL-1 720 0,07 50 

LP 2 499 0,25   

VL 19 820 1,98   

VP 6 811 0,68   

Katu 74 909 7,49   

Yhteensä 350 873 35,09 54 160 

 
Rakennusoikeus suunnittelualueella pienenee 3 793 k-m². Kiinteistökohtainen 
rakennusoikeus ei kuitenkaan alita jo rakennettujen rakennusten kerrosalaa. 
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5.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
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5.5 Nimistö 

Kaavalla ei ole vaikutusta alueen nimistöön. 

5.6 Tonttijako 

Sitovalla tonttijaolla muodostuu: 

• Korttelin 1 tontit 6 ja 7 

• Korttelin 4 tontit 14 ja 15 

• Korttelin 6 tontit 15 ja 16 

• Korttelin 9 tontti 6 ja 7 

• Korttelin 10 tontti 8 

• Korttelin 11 tontit 10-17 

• Korttelin 15 tontti 14 

• Korttelin 16 tontit 11 ja 12 

5.7 Kaavan vaikutukset 

5.7.1 Luonnonympäristö 

Kaavalla Sammonkadun jatkeelle ja Väinämöisenkadulle varatuille 

rakentamattomille alueille muodostetaan kolme uutta asuinpientalotonttia sekä 

kapeimmillaan 8 metriä leveää lähivirkistysaluetta. Nämä muutokset ovat pieniä 

eikä kaavalla siis ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. 

5.7.2 Vaikutukset kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön ja 

yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavan yhteydessä alueen rakentamattomille alueille muodostetaan yhteensä 

kolme uutta asuinpientalotonttia. Lisäksi kaava mahdollistaa pari-, rivi- ja 

luhtitalojen nykyistä useammalla tontilla. Rakennusoikeus pienenee 

kaavamuutosalueella noin 3790 k-m². Tonttien rakennusoikeudet eivät 

kuitenkaan alita tonteille jo rakennettujen rakennusten kerrosalaa. 
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Kaavalla ohjataan alueen rakennusten sijoittumista voimassa olevaa kaavaa 

tarkemmin katkomalla rakennusaloja siten, että pari- ja rivitalot voidaan 

rakentaa korkeintaan kolmen vierekkäisen tontin alueelle. Paloturvallisuuden 

huomioimiseksi kaavan yleismääräyksiin kirjattu: Asuinrakennusten väliin on 

jätettävä vähintään 8 metrin rakentamaton alue. 

Suunnittelualueella Viipurintien ja Vellamonkadun risteyksessä oleva yhden 

tontin pieni liikerakennusten korttelialue kioskirakennusta varten säilytetään 

entisellään. Tontilla aiemmin sijainnut rakennus on purettu. Uutta liiketoiminta- 

tai palvelutilaa alueelle ei osoiteta, joten alueen palvelut nojautuvat nykyiseen 

tapaan jatkossakin Imatrankosken palveluihin. 

5.7.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutos ei aiheuta erillisten paikoitusalueiden rakentamista; pysäköinti 

kaavamuutosalueella tapahtuu tontin sisällä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan 

Onnelankujan rakentaminen läpiajettavaksi muuttamalla Vellamonkadun 

puoleisen pään lyhyt kevyen liikenteen väylä kaduksi. Muutoin alueen 

liikenneverkko säilyy jo rakennetun mukaisena. Uusien tonttien rakentaminen 

saattaa aiheuttaa hetkellisiä melu- ja pölyhaittoja sekä liikenteen lisääntymistä. 

Kaavamuutos ei aiheuta pysyvästi merkittävää liikennemäärien lisääntymistä 

kaava-alueen ympäristössä. 

5.7.4 Vaikutukset maisemaan 

Kaava mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen pientaloin ja pienessä 

mittakaavassa jo rakennetun ympäristön yhteyteen. Kaavalla ei ole merkittäviä 

vaikutuksia maisemaan. 

5.7.5 Vaikutukset kulttuuriperintöön 

Suunnittelualueella ei ole todettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita 

kulttuuriperintökohteita. Kaavalla ei ole vaikutuksia kulttuuriperintöön. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin oletetun 

aikataulun mukaisesti, kaava saanee lainvoiman keväällä 2021. Kaavamuutosalueella oleva 

rakennuskieltoalue poistuu ja asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun 

kaavamuutos on saanut lainvoiman. Kaavan yhteydessä laadittujen tonttijakojen 

lainvoimaisuuden jälkeen voidaan aloittaa tonttien lohkomiset, käynnistää 

kiinteistökauppa- tai vuokrasopimusneuvottelut. 

28.1.2021, päivitetty 5.5.2021 

Imatran kaupunki 

Kaija Maunula Timo Könönen 
kaavoitusarkkitehti kaavoitusinsinööri 


