
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63§) 

ASEMAKAAVAN MUUTOS, 1094 

Kaupunginosa 14, Onnela 
Korttelit 1–16, 19, 22, 23, 25–27, 30 ja 41 sekä katu- ja virkistysalueita. 
Kaupunginosan rajan muutos. 
 
Kaupunginosa 12, Imatrankoski 
Katu-, suojaviher-, liikenne- ja virkistysalueita 
Kaupunginosan rajan muutos. 
 

 

SUUNNITTELUALUE 

Kaava-alue sijaitsee Onnelan kaupunginosassa Mellonlahden virkistysalueen ja 

Meltolantien välisellä pientaloalueella. Alueen eteläosa rajautuu Meltolan 

kaupunginosaan ja Meltolantiehen. Pohjoisessa aluetta rajaavat Imatrankosken ja 

Saareksiinmäen kaupunginosat. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 ha. 
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TAVOITTEET 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassaolevan kaavan 

ajantasaisuus alueella tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan alueen 

täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaavan muutos on käynnistetty 

Imatran kaupungin aloitteesta.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA 

AIEMMAT SUUNNITELMAT 

Kaavamuutoksen tarkastelualue käsittää pientalovaltaisesta Onnelan 

asuinalueesta Alhonkujaa lukuun ottamatta Meltolantien pohjoispuolelle jäävän 

osan ja Viipurintien itäpuolisen osan sekä osan Mellonlahdenpuistosta. Loput 

Onnelan asuinalueesta sijaitsee kaavamuutosalueen länsipuolella. Palvelut 

sijaitsevat alueen pohjoispuolella olevassa Imatrankosken kuntakeskuksessa. 

Suunnittelualueelta on matkaa keskusliikenneasemalle noin neljä kilometriä. 

Alueen itäpuolella on Onnelanlehdon luonnonsuojelualue ja Vuoksi. Kaakossa 

sijaitsee Mellonlahden virkistysalue. Maastoltaan kaavamuutosalue on melko 

tasaisesti itään päin viettävää jyrkentyen Onnelankujan itäpuolella. 

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. 

Suunnittelualueella on voimassa aloite M1/01, jossa esitetään tonttiliittymän 

siirtämistä. 
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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) ), 

matkailun ja virkistyksen kehittämisen alueeseen (mv) ja kasvukeskusalueen 

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

polkupyöräreitti. Suunnittelualueen vieressä eteläpuolella oleva 

Mellonlahdenpuisto on virkistyksen kehittämiskohde. 

 
Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
merkitty turkoosilla soikiolla. 
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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 2. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 
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ASEMAKAAVA 

Alueella on voimassa seuraavat sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavat: 

223 (10.2.1966), 369 (5.11.1969), 508 (21.12.1976), 521 (13.6.1977), 600 

(4.3.1983), 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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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta, asemakaavamääräykset ovat kuvassa 4. 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 
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Kuva 4. Ajantasa-asemakaavaotteen (kuva 3) kaavamääräyksiä. 
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SUUNNITTELUALUETTA KOSKEVAT AIEMMAT SELVITYKSET, 

SUUNNITELMAT JA MÄÄRÄYKSET: 

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

52):  

• Kaavamuutosalueella on voimassa rakennuskielto 26.4.2021 saakka 

kuvassa 4 esitetyllä noin 10 ha alueella. 

 
Kuva 5. Ote rakennuskieltokartasta. 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET 

Kaavaa laadittaessa arvioidaan seuraavia kaavan vaikutuksia  

• luonnonympäristöön 

• yhdyskuntarakenteeseen 

• kaupunkikuvaan 

• liikenteeseen 

• 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 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 

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 

•  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.  
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VALMISTELUVAIHE 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin 

ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää 

kaavaprosessin aikana. 

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. Kaavaehdotus 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. 

Kaavan hyväksyy Imatran kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymistä koskevaan 

päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
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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 

Kaupunkikehityslautakunta hyväksynyt 26.1.2021 

Kaavaehdotus nähtävillä Helmi-maaliskuu 2021 

Kaupunginhallitus hyväksynyt Maalis-huhtikuu 2021 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Maalis-huhtikuu 2021 

Lainvoimainen Huhti-toukokuu 2021 

 

LISÄTIETOJA KAAVAN VALMISTELUSTA: 

Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula 

Puh. 020 617 4460 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Sähköposti Kaija.maunula@imatra.fi 

 

Kaavoitusinsinööri Timo Könönen 

Puh. 020 617 4425 

Virastokatu 2, 55100 Imatra 

Sähköposti timo.kononen@imatra.fi 
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