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1. TIIVISTELMÄ 

Onnelan kaupunginosaan Mellonlahden virkistysalueen ja Meltolantien välisellä pienta-
loalueella on aloitettu asemakaavan muutos Imatran kaupungin aloitteesta. Asemakaa-
vamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan ajantasaisuus alueella 
tehtävää aluesaneerausta varten. Lisäksi tutkitaan täydennysrakentamisen mahdolli-
suutta.  

Kesällä 2018 käynnistetyn Onnelankujan ja Viipurintien välille kaavoitetun katuosuuden 
kunnallistekniikan suunnittelu keskeytettiin asukaspalautteen vuoksi tarkempaa ja laa-
jempaa tarkastelua varten. Saadun palautteen perusteella alueen asemakaavat päätettiin 
saneerata ja ennen kaavasuunnittelun aloittamista järjestettiin asukasilta Imatrankos-
ken koululla 2.10.2018 alueen asukkaiden kuulemista varten. Tilaisuudessa asukkaat toi-
voivat katujärjestelyjen pysyvän pääosin nykyisellään. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 35, hehtaaria. Alueen kadut ja viheralueet ovat 
pääasiassa Imatran kaupungin omistuksessa ja tontit ovat pääasiassa yksityisessä omis-
tuksessa. 

 

2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Asemakaavasuunnittelun aikataulu 

Vireilletulo, OAS nähtäville 17.2.2019 

Kaavaluonnos nähtävillä 18.3.2019-26.4.2019 

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 26.1.2021 

Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.–7.3.2021 

Kaupunginhallituksen käsittely 10.5.2021 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.5.2021 

Lainvoimainen 9.7.2021 

 

3. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  

Pvm Palaute Vastine 
2.10.2018 Asukastilaisuus 

 
Palaute 1: 
1. Onnelan asuinalueen itäpuolella liikenteellisesti paino-

piste kohdentuu Viipurintien ja Kalevankujan väliselle 
alueelle, jossa sijaitsevat nykyiset rivitalot. 

2. Asukastilaisuudessa kävi ilmi, että painetta synny Onne-
lankujan päässä, jos nykyinen kevyen liikenteen osa ava-
taan ajoneuvoliikenteelle. 

3. Voitaisiin ajatella Väinämöisenkadun rakentamista välille 
Viipurintie – Kalevankuja. 

4. Näin osa Väinämöisenkadun katualueesta (väli Kalevan-
kuja – Onnelankuja) voitaisiin säilyttää puisto- tai asuin-
alueena. 
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5. Viipurintien ja Onnelankujan risteysjärjestely voitaisiin 

toteuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. (Sul-
jetaan ajoneuvoliikenteeltä.) Liikenneturvallisesti risteys-
alue on huonoin vaihtoehto. 

6. Viipurintien ja Vellamonkadun liittymässä on liikennetur-
vallisesti toimiva risteys sekä hyvä näkymäalue. 

7. Asemakaavavaihtoehdot (asukastilaisuudessakin esitellyt) 
osoittavat, että pitkistä, läpiajettavista katuosuuksista 
asuntoalueilla pyritään eroon. 

8. Kadun nimikilven (-katu, -kuja) tulisi vastata osoitetiedon 
kanssa. 

 
Palaute 2 
Asumme Kalevankujan eteläpäässä, joka uudessa kaavassa on 
suunniteltu muutettavaksi kevyen liikenteen väyläksi. Kalevan-
kujan tukkiminen Vellamonkadun päästä ja liikenteen ohjaa-
minen uudelle Väinämöisenkadulle olisi selkeä huononnus 
meille asukkaille nykyisten liikennemäärien vaatimuksia ajatel-
len. Mitä pitempi katu ja mitä enemmän talouksia (ja autoja), 
sitä tärkeämpää on, että liikenne sujuu joustavasti. Kaikkinai-
nen esteiden rakentaminen tai toimivien kulkureittien katkaisu 
mistä tahansa kohdasta tai mikä tahansa kulkemisen hanka-
loittaminen tuntuisi lähinnä asukkaiden kiusaamiselta. Kale-
vankujan eteläpään muuttaminen kevyen liikenteen väyläksi 
tuntuu paitsi keinotekoiselta, myös täysin aikansa eläneeltä 
ajatukselta. Kaava on peräisin ajalta, jolloin Kalevankujan ta-
louksien ja autojen määrä ei ollut nykyisellä tasolla.  
 
Toivottavasti Kalevankujan liikennejärjestelyt pidetään ennal-
laan, koska se on ainoa keino taata liikenteen sujuminen. Pu-
humattakaan siitä, että suunniteltu Väinämöisenkatu ei tarjo-
aisi kovinkaan hyvää näkyvyyttä  Viipurintielle liittyvälle lii-
kenteelle. Tuntuisi hurjalta, että Kalevankujan eteläpään talou-
det ohjattaisiin käyttämään risteystä, jossa näkyvyys Viipurin-
tielle ei olisi lähellekään samaa luokkaa kuin nyt käytetyn Vel-
lamonkadun-Viipurintien risteyksen erittäin hyvä näkyvyys. 
 
Asukastilaisuudessa esitetty Onnelankujan uudelleen avaami-
nen Vellamonkadun suuntaan olisi selkeä parannus alueen lii-
kenteen sujuvoittamiseksi. Alun perinkin asukkaiden oli vaikea 
aikanaan ymmärtää perustetta Onnelankujan loppupään 
muuttamiseen kevyen liikenteen väyläksi, eikä se tosin ole ajo-
neuvoliikennettä kyseisellä kevyen liikenteen pätkällä estänyt-
kään.  
 
Kalevankujan Imatrankosken puoleiseen päähän lisätyt Stop-
merkki ja peili ovat osoittautuneet hyviksi keinoiksi 
 
Jos ylimääräistä resurssia sattuu olemaan, käytettäköön se uu-
sien tarpeettomien katujen rakentamisen sijaan siihen, että 
alueen ojat saadaan vetämään ja sulamisvedet poistumaan asi-
anmukaisesti. Tuntuisi silkalta rahan haaskaukselta alkaa ra-
kentaa uusia katuja, jotka selkeästi huonontaisivat liikenteen 
joustavaa jakautumista useampaan risteykseen ja lisäksi sum-
puttaisivat alueemme liikenteen. 
 
Tilaisuuden asukaspalaute oli selkeästi nykyisten toimivien lii-
kennejärjestelyjen säilyttämisen kannalla. Kiitos, että kuunte-
lette asukkaiden - asuinalueensa parhaiden asiantuntijoiden - 
ääntä näissä kaava-asioissa. 
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Palaute 3 

• Olemassa olevat liittymät Viipurintielle ja Meltolantielle 
toimivat hyvin, emmekä kannata Sammonkadun jatka-
mista Viipurintielle. Mahdolliset näkyvyysongelmat ovat 
varmasti korjattavissa risteyksiä parantamalla. Hurjaste-
lua ei mielestämme ole juurikaan muualla kuin Viipurin-
tiellä 

• Nyyrikinkadun yläpään sulkeminen voidaan unohtaa tar-
peettomana, tätähän ei tainnut kannattaa kuin 1 osallis-
tuja 

• Pohjolankadun ja Pellervonkadun välinen puisto-osa kan-
nattaisi pitää sellaisenaan. Siellä lähialueen lapset leikki-
vät ja koiria ulkoilutetaan paljon. Siellä on myös paljon 
käytetty läpikulkupolku. Hyvä esitys olikin sen sorastami-
nen, koska se on nyt hyvin juurakkoinen ja kulunut. 

• Pellervonkadun ja Viipurintien välinen puisto-osa on ai-
van käyttämätön. Siitä kaupunki saisi useamman tontin. 

• Viipurintien itäpuolen tilannetta puitiinkin info-tilaisuu-
dessa enemmän. Väinämöisenkadun rakentaminen tuntuu 
turhalta. Onnelankujan toisen pään avaaminen autoliiken-
teelle helpottaa tilannetta varmasti. 

Kustannuksia säästyy kaupungilta, kun ei tehdä uusia katuja. 
Rahat voi käyttää vaikka olemassa olevien katujen kunnossapi-
toon. 

Palaute 4 
Muutimme alueelle 2 vuotta sitten ja tällöin ostimme talon 
rauhalliselta alueelta, puistotontin vierestä/vastapäätä. 
Saimme tällöin tiedon että alueella on voimassa rakennus-
kielto, mutta esimerkiksi mahdollisia suunnitelmia uuden tien 
rakentamisesta kaavamuutoksen yhteydessä emme kaupungin 
edustajalta saaneet tietoomme. 
 
Mielestämme uutta tietä Sammonkadulta Viipurintielle ei tulisi 
rakentaa. Uuden tien hyödyt ja haitat vs. nykyisen tieverkoston 
hyödyt ja haitat tarkasteltuna- niin mielestämme uuden tien 
rakentamiselle ei ole niin mittavasti parempia perusteita, että 
se tulisi rakentaa. Kustannukset olisivat kuitenkin mittavat. 
 
Nyyrikinkadun sulkemisen sijaan kadulle voisi laittaa esimer-
kiksi hidasteita nopeuksien alentamiseksi. Pellervonkadun ja 
Pohjolankadun välissä olevan puistotontin läpi kulkee metsä-
polku, jossa kulkee päivittäin useita koiranulkoiluttajia ja 
muita liikkujia. Talvella tämän pienen metsän läpi menee jopa 
asukkaiden itse tekemä latu. Alueen lapset leikkivät metsässä. 
Olemme kuulleet myös muilta alueelle muuttaneilta (tänä 
vuonna useita muuttanut Pellervonkadulle, myös lapsiper-
heitä), että alueen vehreys on ollut yksi painava syy muiden 
syiden ohella, kun ovat valinneet talon ostamisen tältä alueelta. 
 
Olisi todella sääli jos tämäkin alue asutetaan täyteen tai vielä 
pahempaa, laittaa tie halkomaan tätä rauhallista aluetta. Eikö 
Imatra ole tunnettu kaupunkina, jossa on vielä ripaus "maa-
seutumaista" yhteisöllisyyttä ja pehmeämpiäkin arvoja- ei kai 
kaikkea voi mitata rahassa? 
 
Jos tietä ei rakenneta, kuulimme asukastilaisuudessa että seu-
raava mahdollinen vaihtoehto on puistotonttien myyminen ja 
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talojen rakentaminen- olemme myös tätä ehdotusta vastaan. 
Perusteluna alueen säilyttäminen vehreänä (varsinkin Peller-
vonkadun ja Pohjolankadun välinen puistoalue!) ja toki rauhal-
lisempana. 
 
Toivomme todella että näihin edellä mainittuihin syihin vedo-
ten alue voitaisiin säilyttää ennallaan. Meidän lisäksi uskomme, 
että moni muukin alueella asuva olisi tyytyväinen jos isoja 
muutoksia ei tulisi. 

1.11.2018 Aloituspalaveri kaavoitus / kaupunki-infra 
Onnelan alueella ei ole katusaneeraustarpeita, lukuun otta-
matta pintakorjauksia. Imatran Vedeltä saadun tiedon mukaan 
(asukastilaisuus 2.10.2018) Kyllikinkuja, Tuulikinkuja, Kuller-
vonkuja ja Viipurintie ovat saneeraamatta. Muut verkostot alu-
eella on jo saneerattu.  
 
Onnelan alueen sähköverkkoa voidaan suunnitella ja toteuttaa 
kaupungin aikatauluista riippumatta. 

 

4. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 

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. 

Pvm Palaute 

  

 

5. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA  SAADUT PALAUTTEET 

Asemakaavaluonnoksen esittely 24.9.2019 
Pvm Palautteen antaja 

Palaute 
Vastine 

23.9.2019 Elisa Oyj 
Elisa Oyj:llä ei ole asemakaavan muutokseen lausuttavaa.  
 

 
Merkitään tiedoksi. 

4.10.2019 Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (2011) suunnittelualue on 
osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Se kuuluu myös 
kaupunki- ja taajamarakenteen kehittämisen kohdealuee-
seen (kk), matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealu-
eeseen (mv) ja kasvukeskusalueen laatukäytävään (lk). 
Suunnittelualueen läpi kulkeva Viipurintie on kehitettävä 
matkailu- ja maisematie sekä kevyen liikenteen laaturaitti. 
Alueen lounaispuolella sijaitsee Mellonmäen urheilu- ja vir-
kistyspalveluiden alue ja Mellonlahtea ympäröi virkistys- ja 
ulkoilualue. Lännestä alue rajautuu valtakunnallisesti mer-
kittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, Imatrankos-
ken kulttuuriympäristö. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakunta-
kaavassa suunnittelualueelle ei ole osoitettu merkintöjä, 
mutta taajamatoimintojen alueen, matkailun ja virkistyksen, 
laatukäytävän sekä matkailu- ja maisematien –merkintöjen 
kuvauksia ja suunnittelumääräyksiä on päivitetty 1. vaihe-
maakuntakaavassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostusta päivitetään 1. vai-
hemaakuntakaavan merkintöjen 
kuvausten ja suunnittelumääräys-
ten osalta. 
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Toimintojen luonne suunnittelualueella säilyy entisellään. 
Suunnittelu ei ole ristiriidassa maakuntakaavoissa osoitettu-
jen merkintöjen kanssa. Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta 
lausuttavaa asemaakaavan luonnoksesta. 
 

Merkitään tiedoksi. 

9.10.2019 Blue Lake Communications Oy 
Blue Lake Communications Oy:llä on asemakaavan muutos 
1094, Kaupunginosa 14, Onnela alueella tietoliikennereitti ja 
tietoliikennekaapeli. Kaapelin- ja kaapelireitin siirron mak-
saa tilaaja. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

18.10.2019 Fingrid 
Asemakaava-alueelle sijoittuu useita Fingridin 110 kV voi-
majohtoja. Vuoksen ja Imatran välisiä voimajohtoja on äs-
kettäin uusittu ja lunastustoimitukset ovat olleet käynnissä 
vuoden 2019 aikana. Seuraavassa on esitetty voimajohtojen 
uudet poikkileikkaustiedot koskien asemakaavan aluetta. 

 
Kuva 1. Voimajohdot asemakaava-alueella. 
 

 
Kuva 2. Ote voimajohtojen tilanteesta asemakaava-alueella. 
 
Pylväistä 6A ja 6Y länteen (Kyllikinkujan talojen 
kohta asemakaavassa): Fingridin 110 kV voimajohtoja 
varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 
yhteiselle 77 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus 
kuvassa 3). Voimajohtojen johtoalue muodostuu 57 metriä 
leveästä johtoaukeasta sekä 10 metriä leveistä reunavyöhyk-
keistä. Rakennusrajoitusalue kattaa koko voimajohtoalu-
een. Lunastetulta alueelta on purettu voimajohto (suunnit-
telutunnus nro 1040), mutta lunastettu alue 
säilytetään yhtiön pidemmän aikavälin tarpeita varten. Ase-
maluonnoksessa merkintä "vaara-alue" vastaa tulkintamme 
mukaan tätä johtoaluetta. 
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Pylväistä 6A ja 6Y itään päin (Viipurintien ja Nyyri-
kinkadun kohdat asemakaavassa): 
Fingridin 110 kV voimajohtoja varten on lunastettu kiinteis-
tön käyttöoikeuden supistus yhteiselle 105 metriä leveälle 
johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 4). Voimajohtojen 
johtoalue muodostuu 81 metriä leveästä johtoaukeasta sekä 
10 ja 14 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoi-
tusalue on 91 metriä leveä. HUOM! Lunastetulta alueelta on 
purettu voimajohto. Sen osalta käyttöoikeuden supistus tul-
laan lakkauttamaan vuoden 2019 aikana tältä osuudelta. 
Asemakaavassa voidaan kaventaa johtoa varten varattua 
alueen osaa siten, että johtoalue ulottuu 25 metrin etäisyy-
delle (15+10 metriä) ulomman (eli eteläpuolisen) 2 x 110 kV 
voimajohdon keskilinjasta. Pohjoispuolella rakennusraja 
ulottuu 15 metrin etäisyydelle pohjoispuolisen 2x110 kV voi-
majohdon keskilinjasta. Kaavoituksessa on kuitenkin suosi-
teltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana 
käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä eli 69,5 metriä. 
 
Pyydämme tarkistamaan aluevaraukset asemakaavaehdo-
tukseen voimajohdon tulevien poikkileikkaustietojen ja 
ajantasaisen mittaustiedon mukaisesti. 
 
"Vaara-alue-" merkintä ei sovellu luonteeltaan tavanomais-
ten kantaverkon voimajohtojen suoja-alueiden merkin-
näksi. Ympäristöministeriön ohjeen (Asemakaavamerkin-
nät ja - määräykset YM 17.6.2003) mukaisesti vaara-alue -
merkinnällä osoitetaan alueita, joilla liikkuminen on turval-
lisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa. Voima-
johtoalueella ei ole tarpeen rajoittaa liikkumista (vaikka 
ympäristöministeriön oppaassa mainitaankin, että voima-
linjojen alueilla voidaan käyttää vaara-alueen merkintää). 
Jos kaupungin asemakaavojen vakiintunut linja on käyttää 
"vaara-alue" -merkintää, meillä ei ole huomautettavaa asi-
asta. 
 
Asemakaavassa on osoitettu johtoaluetta sivuten tai johto-
alueelle mm. olemassa olevia asuinalueita (AP) ja lähivirkis-
tysaluetta (VL) sekä pysäköintialue (LP). Fingridillä ei ole 
näihin varauksiin liittyen mitään huomautettavaa. Muistu-
tamme kuitenkin seuraavista asioista, jotka on otettava 
huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa voimajohdon 
läheisyydessä: 
• Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toi-
minta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuu-
den kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon käy-
tölle ja kunnossa pysymiselle 
• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien 
omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajoh-
tonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. 
• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai ra-
kennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet 
eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. 
• Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toi-
minta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuu-
den kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon käy-
tölle ja kunnossa pysymiselle. 
• Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia 
rakennuksia. 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluevaraukset tarkistetaan kaava-
ehdotukseen. 
 
 
Imatran kaupungin vakiintunut 
linja on käyttää ”vaara-alue”-mer-
kintää voimajohtolinjojen suoja-
alueiden merkintänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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• Voimajohtoalueella ei voi pysäköidä ajoneuvoja ilman 
Fingridin kanssa tehtyä yksityisoikeudellista sopimusta. 
Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen. 
• Voimajohtoalueella ja sen läheisyydessä on rajoitettu 
maanmuokkausta ja läjittämistä turvallisuussyistä. 
• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai 
kasveja, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. 
Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan. 
 
Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittu-
vasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erilli-
nen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esimer-
kiksi tie, katu, maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai 
rakennus, joka sijoittuu voimajohdon 
läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suun-
nitelma olisi osoitettu kaavassa. Lausuntopyynnön voi lä-
hettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 
530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla risteamalausun-
not@fingrid.fi. 
 
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto 
koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. 
 
Lausunnon pohjalta vaara-alueen rajaa siirretty ja 
tämän jälkeen varmistettu Fingridiltä johtoalueen 
riittävyys, ote sähköpostista 22.10.2019: 
 
”kaavassa esitetyt johtoalueet ovat tulkintamme mukaan 
varsin riittäviä. Kuten lausunnossakin totesimme, tu-
lemme purkamaan oheisessa liitteessä kuvatun mukai-
sesti Vuoksi-Onnela johtohankkeen valmistumisen jälkeen 
vanhan Imatra-Kyminlinna 110 kV voimajohdon ja lak-
kautamme sitä varten aikanaan Iunastetun käyttöoikeu-
den pylväältä nro 6 Imatran vesivoimalaitoksen yhtey-
dessä olevalle sähköasemalle.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 

18.10.2019 Asukas 1 
Tämä palaute koskee vain Viipurintien idän puoleisen osan 
kaavaa (Kalevankuja ja Onnelankuja) 
 
Voimassa olevan kaavan toteuttamista puolustaa selvästi lii-
kenteen ja turvallisuuden kannalta oleelliset seikat ja ole-
massa olevien epäkohtien väistämiset: 
 
1. Kun Onnelankujan ja Viipurintien liittymä muuttuu kevy-
elle liikenteelle ja Väinämöisenkatu rakennetaan saavute-
taan seuraavat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät: 

- Ei tarvitse pelätä STOP-merkin noudattamatta jättä-
mistä. Merkin noudattaminen ei näköjään koske kaikkia 
ajoneuvokuljettajia. Vain murto-osa noudattaa sitä. 
- Vältytään niiltä läheltä piti tilanteilta, joita on sattunut 
useita Kalevankujan alkupään tonttiliittymissä. Keskus-
tasta päin tulevat useahkot autot pitävät reittiä ”rallin 
pikataipaleena”. Liikenne keskustaan, joka on pääsään-
töistä, edestakaisin liikkuu lähes kadun eteläpäästä 
saakka Onnelankujan ja Viipurintien liittymän kautta. 
- Kalevankujan ja Viipurintien väliselle osuudelle Onne-
lankuja voidaan kaventaa kaapeleista johtuen ja tehdä 
siihen riittävä oja sulamisvesien johtamiseksi hallitusti 
ja näin välttää joka talvinen kadun jäätyminen ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imatran kaupunki ei näe Väinä-
möisenkadun rakentamisen pa-
rantavan liikenneturvallisuutta 
merkittävästi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:risteamalausunnot@fingrid.fi
mailto:risteamalausunnot@fingrid.fi
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liukastumisvaara. Myös Viipurintien talven lumivallien 
näkyvyyshaitta pienenee. 
- Saadaan näkyvyydeltään turvallinen liittymä Väinä-
möisenkadulta Viipurintielle. Samalla helpotetaan On-
nelankujan ja Kalevankujan pohjoispään liikennettä. 
Myös turvallisuusriskit vähenee Onnelankujan ja Viipu-
rintien liittymässä. 
 

2. Suunnitellut katuvaraukset tulee viedä sellaisenaan uu-
teen kaavaluonnokseen Viipurintien itäpuolen osalta. Vaih-
toehtoisesti tulee Kalevankuja katkaista ajoneuvoliiken-
teeltä viheralueen kohdalta ja varustaa ns. kääntöpaikoilla. 
 
Uusi kaavaluonnos: 
Kaavaluonnoksen uusi asuintontti/kortteli ei ole hyvä, sillä 
se lisää vain liikennettä ennen kaikkea Kalevankujalle. Sitä 
on nyt jo liikaa. (Tontista lienee liian pieni kassavirta kau-
pungille, mutta se ei saa olla määräävä tekijä.) Kalevanku-
jalla eteläpäässä näyttää olevan yksi pusikoitunut tontti. 
Olisiko sille mahdollista saada rakentamismääräys? Auto-
määrä perhettä kohti näyttää vain lisääntyvän, joka lisää 
turvallisuusriskejä kaavaluonnoksessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yksi uusi tontti ei lisää merkittä-
västi liikennettä alueella. 

18.10.2019 Asukas 2 
Suunnittelun tavoitteena on ajantasaistaa alueiden asema-
kaavat ja tutkia alueen täydennysrakentamista. Toivoi-
simme tontin 25 (kortteli 7) huomioimista ja tiedostamista. 
Tontin toisella puolella sivulla on ns. raviinirotko ja alem-
pana lehtoalue. Tontti on muutettu ja kaavoitettu kaupun-
gille, teillä on paperit siellä ja meillä. Se edellyttää kyllä 
mielestämme kaatamaan kuuset siltä osin, kun ne ovat ris-
kinä kaatumaan tontilla olevan mahdollisen talon päälle.  
Kuuset vaikuttavat siihen, että tontti on aina märkä, paljon 
etanoita ja omenapuut ovat ylös asti sammaleen peitossa. 
Puitten oksilla ei saisi olla kuulemma sammalta. 
 
Lisäksi lehtometsästä, Mellonlahdelta tulee vierasperäistä 
palsamia ja jättiukonputkea. 
 
Tontti laskee loppupäästä alemmas. Tontti on levikkeestä 
paljon alempana korkeuseron takia. Kuja laskee loppu-
päästä alemmas. Sen takia tonteille 23, 24 ja 25 on perustet-
tava oma pumppaamo. Tontti tai kujan loppuosa ja vasen 
puoli (itäpuoli) on jätetty ”oman onnensa nojaan”. On 
monta asiaa saada taloa kukaan rakentamaan tontille. 
Pumppaamon perustaminen ei ole mitään halpaa. Koska 
tontit ovat alempana Viipurintiestä, niin TV-kanavayhteys 
on huono. Joutsenon linkkiasema on juuri kuusten takana. 
Jos kuusia ei kaadeta, niin siinä tapauksessa tontti pitää 
poistaa asemakaavasta. 
 

 
Maanomistajien kanssa käydyn 
keskustelun perusteella  kaavaeh-
dotukseen päätettiin edetä nykyi-
sen tonttijaon ja kaavaluonnoksen 
mukaisesti. 

22.10.2019 Vammaisneuvosto 
Kaavamuutos ei koske välittömästi vammaisten henkilöiden 
arkielämää. Vammaisneuvosto merkitsee lausuntopyynnöt 
tiedoksi. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

22.10.2019 Vanhusneuvosto 
Kaavamuutos ei ole välitöntä vaikutusta ikäihmisten arkeen. 
Merkittiin lausuntopyynnöt tiedoksi. 

 
Merkitään tiedoksi. 

23.10.2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Vuorovaikutus kaavan laadinnan yhteydessä 
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Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 18.2.2019 ja 
mahdolliset mielipiteet tuli toimittaa viimeistään 19.3.2019. 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mainittu OASissa osalli-
sena. 
 
OASia ei ole kuitenkaan lähetetty ELY-keskukselle tiedoksi 
mahdollista lausuntoa varten, kuten MRL 63.3 §:ssä sääde-
tään. Poikkeuksena tähän on asemakaavan muutos, jonka 
voidaan katsoa olevan vaikutuksiltaan vähäinen (MRL 63.2 
§). MRL 191.3 §:ssä todetaan millainen kaavamuutos  
ei ole vaikutuksiltaan vähäinen. 
 
Vuorovaikutuksesta kaavaa laadittaessa säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. Lain yleisenä tavoitteena on tur-
vata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmiste-
luun (MRL 1.2 §). Vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta 
säädetään MRL 6.2 §:ssä, että Kaavoja valmistelevien viran-
omaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että 
niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoi-
tusta ja vaikuttaa siihen. Em pykälää täydennetään MRL:n 
8 luvussa  
 
Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus.  
ELY-keskusten tehtävänä on edistää ja tietyin osin myös 
valvoa kunnan alueiden käytön suunnittelua (MRL 18 §). 
Lisäksi ELY-keskuksella on myös muuhun lainsäädäntöön 
(mm. luonnon- ja vesiensuojelu) perustuvia viranomaisteh-
täviä, joiden takia osallistuminen kaavojen valmisteluun on  
tärkeää. 
 
ELY-keskuksella on viranomaisena tiedoksisaantioikeus 
(MRL 205 §). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ohjeistanut 
alueen kuntia toimittamaan kaavoitukseen liittyvät nähtä-
ville asetettavat materiaalit ELY-keskuksen kirjaamoon. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla mah-
dollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunni-
tellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenette-
lystä. Viranomaiset pystyvät sen pohjalta arvioimaan kysei-
sen kaavaprosessin tavoitteita, selvitystarpeita ja vaikutus-
ten arvioinnin laajuutta. Aikaisessa vaiheessa tunnistetut 
selvitystarpeet ja ajoissa tehdyt selvitykset nopeuttavat var-
sinaista kaavaprosessia.  
 
Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa -oppaasta löy-
tyy tietoa muun muassa kaavoituksesta tiedottamisesta ja 
osallistumisen eri tavoista. http://hdl.han-
dle.net/10138/41516  
 
Osalliset 
Alueen rakennuskanta on peräisin eri vuosikymmeniltä. 
Vanhimmat alueet koostuvat 1940-luvun rintamamiestyyp-
pisistä rakennuksista, uusimmat ovat viime vuosituhannen 
lopulta.  
 
Laajan asumiseen liittyvän rakennusperinnön vuoksi ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan Etelä-Karjalan museon tu-
lee olla osallisena kaavaprosessissa.  
Luonnonarvot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etelä-Karjalan museo lisätään 
kaavan osallisiin. 
 
 

http://hdl.handle.net/10138/41516
http://hdl.handle.net/10138/41516
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Tonttimaaksi muutettavalla katualueella ei ole arvioitu 
luontoarvoja. Luontoselvitys muodostaa lähtökohdan tule-
valle asemakaavaratkaisulle. Luontoselvitys tulee laatia 
niiltä alueilta, joiden käyttötarkoitus muuttuu. 
 
 
Pohjavedet 
Kaava-alue sijoittuu aivan pohjavesialueen rajalle. Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus tarkastaa parhaillaan pohjavesi-
alueiden luokituksia ja rajauksia vesienhoitolain (laki ve-
sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) 
mukaisesti. Etelä-Karjalan alueella pohjavesialueiden tar-
kistaminen vesienhoitolain mukaisiksi tapahtuu vuosien 
2019-2021 aikana. Pohjavesialueiden tarkistamisen myötä 
pohjavesialueiden luokitukseen ja/tai rajauksiin voi tulla 
muutoksia. Asian kirjaaminen kaavaselostukseen voisi olla 
tarpeellista.  
 
Liikenneasiat 
Asemakaava-alueen halki kulkee maantie 3952, Viipurintie, 
joka on hallinnolliselta luokaltaan katu.  
 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen näkökulmasta kä-
sittelyssä olevalla kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen 
yleisten teiden liikenneturvallisuuteen, liittymiin tai liiken-
nöitävyyteen. 
 
Ko. kaavamuutoksen mahdollisesti aiheuttama muutos 
maankäytöllisessä liikenteessä maantieverkolle hajaantuu ja 
suodattuu kaupungin katuverkon kautta eri maanteille. 
 
Melu 
Kaavaselostuksessa todetaan, että Imatran kaupungin katu- 
ja raideliikenteen 12.10.2000 valmistuneen meluselvityksen 
mukaan Viipurintien varren kiinteistöt sijoittuvat 55 dB 
(A):n melutason alueelle. Meluselvitys ei ole kaava-asiakir-
jojen liitteenä, siksi ei ole mahdollista arvioida kuinka 
suurta osaa asukkaista tämä koskee. 
 
Ympäristömelulle on annettu valtioneuvoston päätöksessä 
(993/1992)suunnitteluohjearvot. Asumiseen käytettävillä 
alueilla päiväajankeskiäänitason ohjearvo on 55 dB ja yöai-
kana 50 dB. Sisätiloissa vastaavat arvot ovat 35 ja 30 dB.  
 
Kaavaluonnoksessa meluntorjuntaan ei ole osoitettu ratkai-
suja. Viipurintien varren meluntorjuntaratkaisut vaikutta-
vat olennaisesti alueen asuinoloihin. Tavoitteena on asuk-
kailleen turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. 
Piha-alueiden meluntorjunta voidaan toteuttaa ohjaamalla  
kaavalla rakentamista niin, että pihalle muodostuu melulta 
suojattua oleskelutilaa. Tämä voidaan toteuttaa rakennuk-
sin tai rakentein (esim. meluaita).  
 
Asuinrakennusten ulkovaipan ääneneristävyyteen voidaan 
kaavassa asettaa määräyksiä. Nämä määräykset tulevat voi-
maan siinä vaiheessa, kun haetaan rakennuslupaa.  
 
 
 
Kaavaratkaisu 

Muutettavat alueet ovat kapeita, 
suurimmaksi osaksi katualueiksi 
osoitettuja ja jo rakennettujen 
tonttien ympäröimiä. Imatran 
kaupunki näkee, ettei luontoselvi-
tysten laatimiselle ole tarvetta. 
 
Asia kirjataan kaavaselostukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarvittavat melutorjunnan mer-
kinnät ja -määräykset lisätään 
kaavaehdotukseen. 
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Kaavakartan tonttijako on sitova. Jos tonttijako sisältyy ase-
makaavaan, osoitetaan tonttien numerot ja rajat asemakaa-
vakartalla (MRA 38.2 §). Luonnoksessa on kaavakartalla 
esitetty tonttien numerot vain uusien tonttien osalta. Nu-
merot on lisättävä myös jo olemassa oleville tonteille. 
 
Rakennustehokkuuden merkitsemistä määräysten sijaan 
itse kaavakarttaan kaikkien korttelialueiden osalta kannat-
taa harkita. Vaihteleva merkintätapa voi vaikeuttaa myös 
mm. kaupungin karttapalvelun käytettävyyttä jatkossa.  
 
Hyvin kapeiden lähivirkistysalueiden hoito voi olla haaste 
kaupungille. 
 
Toteutumattomien katuyhteyksien ottaminen tonttikäyt-
töön on perusteltua ja tiivistää asuinaluetta kävelymatkan 
päässä palveluista. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta lausutta-
vaa kaavan valmisteluaineistosta. 
 

Puuttuvat tonttinumerot lisätään 
kaavakarttaehdotukseen. 
 
 
 
 
Rakennusoikeus osoitetaan ra-
kennustehokkuudella kaavaehdo-
tuksessa koko kaava-alueella. 
 
 
 

30.10.2019 Hyvinvointilautakunta 
Hyvinvointipalveluilla ei ole huomautettavaa kaavaluonnok-
seen 1094. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

30.10.2019 Imatran seudun ympäristölautakunta 
Imatran seudun ympäristölautakunnalla Imatran kaupungin 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena ei ole 
huomautettavaa kaupunginosien 14, Onnela ja 12, Imatran-
koski asemakaavan muutoksen 1094 luonnosvaiheesta. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

6. ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA  SAADUT PALAUTTEET 

Pvm Palautteen antaja 
Palaute 

Vastine 

 
10.2.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksityishenkilö 1 
Kirjallinen muistutus 
1. Vellamonkatu 4 ajoneuvoliittymää ei saa estää rakennetun 
autotallin kohdalta. Pääliittymä on myös etelään postilaatik-
koineen.  
 
 
2. Onnelankadun etelänpään kevyenliikenteen raitin muutto 
ajoneuvoliikenteelle. 

- Muutos vaatii Vellamonkadun leventämistä etelän puo-
lelta, katulinjausta ei ole toteutettu ajoneuvoliikenteelle. 
Aiempi kevyenliikenteen toteutus n 1987. Tontin kulma-
pyykki katuojan pohjan linjassa, kadun puolella.  

- Ajoneuvoliikenteelle muutos vaatii myös Imatran Seu-
dun Sähkön kaapelikaapin ja pylväsmuuttoja. Kevyenlii-
kenteen raitti ei ole katupohjattu ajoneuvoliikenteelle. 

 
3.  Mahdollisesti toteutuva ajoneuvoristeys Vellamonkatu - 
Onnelankuja ei ole liikenneturvallinen. Näköesteet kesät tal-
vet. 
 
 
 

 
 
Alueen ajoneuvoliittymäkiellot 
tarkastetaan ja korjataan kaavaan 
siten, että jo toteutetut liittymät 
voivat säilyä. 
 
Kaavamuutos pohjustaa alueen 
katujen ja sähköverkon sanee-
rausta. Asiat huomioidaan jatko-
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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11.2.2021 Puhelimitse annettu täydennys: 
Täydennys kohtaan 2: 

- Tontin kaakkoinen kulmapyykki on ojan pohjalla kadun 
puolella. Ojan linjaus on korjattava katusaneerauksen 
yhteydessä. 

- Jos Onnelankujan pää kevyen liikenteen väylä muute-
taan ajoneuvoliikenteelle, on katu pohjattava kunnolla, 
jotta se kestää ajoneuvoliikenteen. 

 
Täydennys kohtaan 3: 
Onnelankujan ja Vellamonkadun risteyksessä on liikenne-
turvallisuutta haittaavana näköesteenä pensaita. 
 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

10.2.2021 Vammaisneuvosto 
Vammaisneuvosto päätti antaa lausuntonaan, että kaavaeh-
dotukseen ei ole huomauttamista. Katujen kääntöpaikat ja 
asuinalueen virhealueet on hyvin otettu huomioon kaavaeh-
dotuksessa. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

24.2.2021 Etelä-Karjalan liitto 
Asemakaavan muutos sijoittuu Etelä-Karjalan maakunta-
kaavan taajamatoimintojen (A) alueelle. Alue kuuluu myös 
kaupunki- ja taajamarakenteen kehittämisen kohdealuee-
seen (kk) sekä kasvukeskusalueen laatukäytävälle (lk). 
 
Asuinalueen kehittäminen sekä alueen tiivistäminen ovat 
maakuntakaavan tavoitteiden mukaiset.   
 
Maakuntakaavan mukaiset, tähän asuinalueeseen liittyvät 
Mellonlahden puiston matkailun ja virkistyksen kehittämis-
alue sekä polkupyöräilyn reitit olisi hyvä ottaa huomioon. 
Niiitä tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ja liittää 
asuinalueelta esimerkiksi kaavan yhteystarvemerkinnöillä 
tai kevyenliikenteen varauksilla. 
 

 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
Asemakaavaan ei merkitä yhteys-
tarpeita eikä erillisille kevyen lii-
kenteen varauksille ole tarvetta, 
jos kevyen liikenteen väylä on to-
teutettu tai tarkoitus toteuttaa 
asemakaavan katualueelle kadun 
yhteyteen. 
 

1.3.2021 Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy 
Kaavamuutosalueella sijaitsee Imatran Seudun Sähkönsiirto 
Oy:n 20 ja 0,4 kV maakaapeliverkkoa liitekartan 1 mukai-
sesti. Muutos ei vaikuta oleellisesti alueen sähköhuollon vaa-
timuksiin. Nykyiset puistomuuntamot Ilmarinkadun ja Kale-
vankujan vieressä on huomioitu kaavavarauksina. Vanha 
puistomuuntamo Vellamonkadun vieressä on rakennettu 
kaavan tievarauksen alueelle. Esitämme, että muuntamolle 
varataan tien toiselta puolelta kaavan puistoalueelta sijoitus-
paikka tai vaihtoehtoisesti nykyisen muuntamon paikalle 
oheisen karttaliitteen 2 mukaisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Muuntamolle osoitetaan paikka 
alueen osana kyseisellä lähivirkis-
tysalueella. 

4.3.2021 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Aiemman lausunnon huomiointi 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus antoi kaavan valmisteluai-
neistosta lausuntonsa 18.10.2019. Lausunnossa esitetyt on 
pääosin huomioitu kaavaehdotuksessa. Maankäytöltään 
muuttuvia alueita voisi kuvata tarkemmin vaikutusten arvi-
ointi osuudessa. 
 
Lopuksi 
Kaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja 
MRL:n mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset toteutu-
vat. 
 

 
 
 
 
Maankäytöltään muuttuvien alu-
eiden kuvausta tarkennetaan vai-
kutusten arvioinnissa. 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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5.3.2021 Etelä-Karjalan museo 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Museoviraston muinaisjäännösrekisteri ei tunne suunnitte-
lualueelta muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. 
Lähin tunnettu muinaisjäännös on suunnittelualueen koillis-
puolella sijaitseva kalliohakkausalue Imatra Imatrankoski,  
muinaisjäännösrekisteritunnus 1000015112. Asemakaava-
muutoksella ei ole vaikutusta muinaisjäännöksen säilymi-
seen. 
 
Suunnittelualue on vanhaa Meltolan kylän maata. Vuoden 
1557 maakirjan mukaan Meltolan kylässä oli kolme taloa 
(Museovirasto Ulrika Köngäs inventointiraportti 2010:12). 
Vanhimmassa museon käytettävissä olevassa kartassa, so. 
vuoden 1805 Steinheilin kartastossa, Meltolassa on ollut 
kuusi taloa/torppaa, joista suunnittelualueelle on kuvattu 
kaksi taloa nykyisen Vellamonkadun paikkeille. Vuoden 
1898 Senaatin kartastossa suunnittelualueelle on kuvattu 
em. lisäksi viisi muuta taloa/torppaa ja peltoalue Viipurin-
tien itäpuolelle sekä Viipurintien ja nykyisen Meltolantien 
väliin. 
 
Topografian perusteella Vellamontien läheisyydessä sijain-
neet talonpaikat edustavat luultavasti Meltolan vanhinta 
asutusta. Ulrika Köngäs (2010:20-21) on merkinnyt alueen 
tuhoutuneeksi inventointiraportissaan. Perusteena on ole-
tettavasti se, että nykyisellään mäki on melko täyteen raken-
tunut, joten olosuhteet arkeologisten kohteiden säilymiselle 
eivät ole parhaat mahdolliset. Vastaava tilanne on myös 
muualla suunnittelualueella. Museolla ei ole huomautetta-
vaa kaavaehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueen rakennuskanta on ajallisesti monikerrok-
sista ja tyylipiirteiltään vaihtelevaa. Asuinalue on rakentunut 
pääosin 1940-luvun lopulta lähtien. Alueen yleisvaikutelma 
on rehevä ja puutarhamainen. Kaavaselosteen mukaan noin 
90 % asuinrakennuksista on pientaloja, loput pääsääntöi-
sesti 1980-luvulla valmistuneita rivitaloja. Pientaloja on val-
mistunut melko tasaisesti 1940- ja 1980-lukujen välillä. 
 
Alueen yleiskaava on Kestävä Imatra 2020 -kaava, joka on 
tullut lainvoimaiseksi vuonna 2004. Siinä asuinalue on pää-
osin osoitettu merkinnällä AP: Pientalovaltainen asuntoalue. 
Kaavaselosteessa ei ole erikseen arvioitu kaavan vaikutuksia  
rakennettuun kulttuuriympäristöön tai tuotettu siihen liitty-
viä selvityksiä. 
 
Kaupunkikuvaan ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointi on kaavaselosteessa yhdistetty. Tässä 
osiossa todetaan mm., että kaavamuutoksen yhteydessä alu-
een rakentamattomille alueille muodostetaan yhteensä 
kolme uutta asuinpientalotonttia. Rakennusoikeus pienenee 
kaavamuutosalueella noin 3790 k-m². Kaupunkikuvallinen 
vaikutus on, että kaavalla ohjataan alueen rakennusten si-
joittumista voimassa olevaa kaavaa tarkemmin katkomalla 
rakennusaloja siten, että pari- ja rivitalot voidaan rakentaa 
korkeintaan kolmen vierekkäisen tontin alueelle. 
 

 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Tämän lisäksi ympäristön laatua koskevien tavoitteiden to-
teutumisen osalta todetaan, että kaavassa rakentamisesta 
annettuja määräyksiä noudattamalla alueella tehtävät toi-
menpiteet eivät vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriar-
voja, ja että kaavassa on tarkoituksenmukaisin merkinnöin 
ja määräyksin pyritty säilyttämään alueen identiteetti antaen 
kuitenkin mahdollisuuksia pienimuotoisille muutoksille. 
 
Museo huomauttaa, että maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
1 § mukaisesti kaavaan liittyvien selvitysten on annettava 
riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman merkit-
tävät ja välittömät vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, 
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Museo 
katsoo, että näitä vaikutuksia olisi hyvä arvioida rutiinin-
omaisesti kaavaselosteissa erikseen. Tällöin kävisi yksiselit-
teisemmin ilmi, että kuhunkin eri osa-alueeseen kohdistuvat 
vaikutukset on huomioitu. 
 
Museolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuk-
sesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavaselostukseen lisätään arvi-
ot kaavan vaikutuksista kulttuu-
riperintöön ja maisemaan. Arvi-
ointi kaavan vaikutuksista kau-
punkikuvaan, yhdyskuntaraken-
teeseen ja rakennettuun ympä-
ristöön säilytetään selostuksessa 
yhdistettynä samassa alakappa-
leessa. 

7.3.2021 Yksityishenkilöt 2 ja 3 
Toivomme, että kaavaehdotuksessa ehdotettua tonttia Pel-
lervonkadun varteen (kortteliin 15) ei rakennettaisi. Tonttien 
väliin jäisi tässä ehdotuksessa vain hyvin kapea kaistale, joka 
merkittynä lähivirkistysalueeksi. Nykyisin tämä Pellervon-
kadun ja Pohjolankadun välinen alue on alueen asukkaiden 
käytössä; lasten metsämäisenä leikkipaikkana sekä koirien 
ulkoilutuspaikkana. Pieni puistokaistale ei aja samaa asiaa. 
Alueen läpi kulkee myös paljon käytetty polku. 
 

 
Kaavalla osoitettavat uudet tontit 
toteuttavat Imatran kaupungin 
tavoitetta kaupunkirakenteen tii-
vistämisestä lähelle palveluja. Li-
säksi kaavamuutosalueen ympä-
ristöön jää paljon virkistysalueita, 
jotka ovat kaavan toteutuessakin 
hyvin alueen asukkaiden saavu-
tettavissa. 
 

9.3.2021 Rakennusvalvontajaosto 
Rakennusvalvontajaosto puoltaa asemakaavan muutosehdo-
tusta 1094, kaupunginosa 14 Onnela ja 12 Imatrankoski, 
huomautuksitta. 
 

 
Merkitään tiedoksi. 

16.3.2021 Imatran seudun ympäristölautakunta 
Imatran seudun ympäristölautakunta Imatran kaupungin  
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antaa  
kaupunginosien 14, Onnela ja 12, Imatrankoski asemakaa-
van 1094 muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
 
Liikennemelualueella sijaitsevien Viipurintien viereisten ra-
kennusten ulkovaipan ääneneristävyysvaatimusten lisäksi 
tulisi antaa määräys ulkotilojen oleskelualueiden suurim-
mista sallituista päivä- ja yöajan melutasoista soveltaen val-
tioneuvoston päätöstä 993/1992 melutason ohjearvoista. 
 
Muutoin lautakunnalla ei ole kaavaehdotuksesta huomautet-
tavaa. 

 
 
 
 
 
 
Oleskelualueiden melumääräys li-
sätään kaavan yleismääräyksiin. 

 


