
 
 
 
 
 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 
 
joka koskee 14. päivänä lokakuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa 1099.  

 

 

IMATRA 
Kaupunginosa 12, IMATRANKOSKI 
 
Asemakaavan muutos:  
Korttelit 121, 137, 141-147, 150-159, 169 
ja 170 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja 
lähivirkistysaluetta ja urheilu- ja 
virkistyspalvelujen aluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Osat kortteleihin 141, 147, 153 ja 170,
korttelit 176 ja 177 kortteli 176 (tekninen korjaus) sekä katu-, liikenne- ja
lähivirkistysaluetta.
 
Sitovan tonttijaon muutos: 
Kortteleihin 146, 147, 158, 159, 169 ja 
170. 
 
Sitovalla tonttijaolla muodostuu:
Tontit kortteleihin 141, 146, 147, 153, 170,
176 ja 177.
 
Kaupunginosa 55, RAJAPATSAS 
 
Asemakaavan muutos: 
Lähivirkistysaluetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 
Liikennealuetta. 
 
 
Alueen sijainti: 
Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa n. 1 km etäisyydellä Imatrankosken 
ydinkeskustasta. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Imatrankoskentie, idässä rautatie, etelässä 
Kuparin asuinalue sekä lännessä Fortumin vesivoimala-alue.  
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Kaavan vireilletulo: 
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. 
 
 
Kaavan laativa konsultti: 
Pääsuunnittelija: Antti Ahlava, arkkitehti SAFA 
p. 050 324 1179 
Sähköposti: Ahlava@helsinkizurich.com  
Helsinki Zürich Office Oy 
Osoite: Laajalahdentie 16 A 11 b, 00330 Helsinki  
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1 Perustiedot 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa n. 1 km etäisyydellä Imatrankosken 
ydinkeskustasta. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Imatrankoskentie, idässä rautatie, etelässä 
Kuparin asuinalue sekä lännessä Fortumin vesivoimala-alue.  
 

1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Ote poistuvasta asemakaavasta 1030
2. Havainnekuva asemakaavamuutoksesta 10993. Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS)4. Rakentamistapaohje 20205. Vuorovaikutusraportti6.   Seurantalomake (tekninen korjaus 18.11.2020)
 

1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

7. Rakennushistoriallinen selvitys: Imatran Voiman 1940-luvun asuntoalue, 11/2019 
Helsinki Zürich Office Oy 

 
8. Fortumin asuinalueen kaavamuutoksen melumittausraportti, 11/2019 

Imatran kaupunki, Imatran seudun ympäristötoimi 
 

9. Fingridin sähköaseman liito-oravaselvitys Imatralla, 2018 
Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2018 

 
10. Fingridin uusi sähköasema, 2018 

Arkkitehtitoimisto Virkkunen & CO 
 

11. Kaakkois-Suomen-alueen hankearviointi, melulaskennat. Rataosuus Luumäki-Imatrankoski 
raja, 2015  
Liikennevirasto, Sito Oy 

 
12. Luonnos uudesta rata-alueesta, 10/2014 

Liikennevirasto 
 
13. Rakennushistoriallinen selvitys: Voimalaitos, kytkintalo, rantasauna & majoitusrakennus,  

Fortumin Imatran voimalaitosalue, 5/2013 
Helsinki Zürich Office Oy 

 
14. Meluselvitys 5/2013 

Akukon Oy  
 

15. Meluselvitys 9/2011 
Imatran kaupunki, Ympäristö- ja tutkimusyksikkö, Riikka Litmanen 
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16. Meluselvitys 2005 
IVO:n ranta, Imatran kaupunki, ympäristötoimi 

 
17. Imatran voimalaitoksen asuntoalueen melunmitaus 2000  

Fortum Power and Heat Oy 
 
18. Kaupalliset lähtökohdat 2011 

Entrecon Oy, Tiina Kuokkanen 
 

19. Luontoselvitys 2011 
T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen, Karri Kuitunen 

 
20. Maaperäselvitys 

Helsinki Zurich Office Oy GTK:n tietojen perusteella, 1.4.2011 
 

21. Maaperän kunnostus –selvitys 5/2011 
Golder Associates 
 

22. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet 9/2011 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus / K. Gardemeister 

 
23. Vahingonvaaraselvitys 2014Fortum Power and Heat Oy
 

 

2 Tiivistelmä 
Asemakaavan muutos on käynnistynyt alueella toimivan Fortum Power and Heat Oy:n aloitteesta. 

 
Suunnittelualueella Fortum Power and Heat Oy omistaa Emil Ekegrenin suunnitteleman 1920-
luvun kivitaloalueen sekä Aarne Ervin suunnitteleman 1940-luvun puutaloalueen. Virkistysalueet ja 
muut yleiset alueet ovat Imatran kaupungin omistuksessa. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan 
noin 42 hehtaaria. 
 

2.1 Kaavamuutoksen tarve  

Nykyisin voimassa olevan, vuonna 2014 hyväksytyn, asemakaavan jälkeen vuonna 2016-2017 
omistajalle, Fortum Power and Heat Oy:lle, on selvinnyt, että alueen 1920- ja 1940-luvun asuintalot 
ovat oleellisesti heikommassa kunnossa kuin 2014 hyväksytyn asemakaavan 1030 tekovaiheessa 
oletettiin. Suomen Sisäilmakeskuksen tekemissä haitta-aine- ja sisäilmatutkimuksissa on todettu 
lukuisa määrä erilaisia ongelmia liittyen muun muassa rakennusaikaisiin rakennusmateriaaleihin. 
Tutkimusten perusteella, yhteistyössä Fortum ja Imatran kaupungin asumis- ja 
terveysviranomaisten päätöksellä, asuntoalueiden kaikki asunnot tyhjennettiin asukkaista. 
Asukkaat muuttivat pois puu- ja kivitaloalueilta vuonna 2016-2017. 
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Puutalojen kunnostaminen aiheuttaisi Fortumin arvioiden mukaan kaksinkertaiset kustannukset 
rakennusten käypään arvoon nähden. Silloinkaan ei välttämättä pystyttäisi olemaan varmoja siitä, 
että asunnot ovat terveellisiä ja turvallisia asua pitkällä aikavälillä. Puutalojen korjaaminen on 
haastavaa, sillä siihen vaadittaisiin huomattava määrä haitallisten materiaalien purkua ja mittavaa 
uudelleenrakentamista.  

 

2.2 Kaavamuutoksen tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa laadukkaaseen kulttuurimaisemaan ja 
rakennettuun ympäristöön sopivan kokonaisuuden toteutuminen, jonka suunnittelussa otetaan 
huomioon hankkeen sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä ja 
maisema-aluetta. Tavoitteena on muuttaa kaavamääräyksiä sekä kaava-alueiden rajauksia ja 
tonttijakoa asuinalueisiin liittyen niin, että koko alueen henki sekä osa-alueiden erilliset luonteet 
säilyvät. 1940-luvun puutaloalueella muutetaan rakennusten suojelumääräyksiä sr-11:sta sr/ur:ksi 
kahta rakennusta lukuun ottamatta. Muutoksella mahdollistetaan terveydelle vaarallisten 
rakennusten purkaminen.  
 
Alueen rakennustapaohje päivitetään. Tällä varmistetaan kaupunkikuvallisten ja maisemallisten 
arvojen säilyminen alueella. Junaradan viereltä poistetaan kolme tonttia radan aiheuttamien 
meluhaittojen vuoksi. Poistuvien rakennusten tilalle etsitään korvaavat rakennuspaikat 
maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot huomioiden. Kaavamuutoksella tehdään mahdolliseksi 
uusi monipuolinen ja laadukas asuntorakentaminen sekä parannetaan tieverkostoja ja 
harrastemahdollisuuksia alueella. 
 
 

3 Lähtökohdat 

3.1 Suunnittelutilanne 

Kaavamuutosalue sijaitsee Imatran eteläosassa Vuoksen varrella, Imatralta itään johtavan 
pääkadun, Imatrankoskentien, eteläpuolella. Etäisyyttä Imatran keskustan palveluihin on 0,6-1,7 
km, päiväkotiin noin 0,8 km ja Kosken koulukeskukseen noin kilometri.  

 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Suurin osa alueesta on Imatran kaupungin 
sekä Fortum Power and Heat Oy:n omistuksessa. 
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    Kuva 1: Kaavamuutosalue. Ilmakuva suunnittelualueesta (BlomWEB 16.6.2016).  

 
 
 
 
Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa kaava-alue on 
pääosin taajamatoimintojen aluetta (A) ja voimalaitoksen ympäristön osalta energiahuollon aluetta 
(EN).  
 
Alueella on voimassa myös Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu 
Ympäristöministeriössä 19.10.2015. Kaavassa osa suunnittelualueesta on merkitty liikenteen ja 
logistiikan kehittämisen kohdealueeksi. 
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Imatrankoskentie on seutukaavassa merkinnällä ”seututie tai pääkatu” ja rautatie merkinnällä 
”merkittävästi kehitettävä päärata”. Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu matkailun ja virkistyksen 
kehittämisen kohdealueeseen ja koko alue Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealueeseen.  
 
Asemakaavan muutos ei poikkea maakuntakaavan varauksista.  

 

 
 Kuvat 2 & 3: Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta (vas.) sekä 1. vaihemaakuntakaavasta (oik.)  
 
 

 
           Kuva 4: Ote ”Kestävä Imatra 2020” –yleiskaavasta. 

 
Yleiskaava 
 
Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.4.2004. 
Yleiskaavassa suurin osa alueesta on merkitty suojeltavaksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
(AP/s). Osa alueesta kuuluu suojeltaviin energiahuollon alueisiin (EN/s).  
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Kaava-alueen pohjoisosaan on merkitty työpaikka-aluetta (TP), työpaikka-/asuntoaluetta (TP/A) 
sekä lähivirkistysaluetta (VL). Lähivirkistysaluetta (VL) on merkitty myös rautatien länsipuolelle. 
AP/s-alueiden väliin jäävä alue sekä lounaisosan ranta-alueet on merkitty 
lähivirkistysalueeksi/energiahuollonalueeksi (VL/EN). Kuparintien ja Imatrankoskentie on merkitty 
katualueeksi, rautatien ollessa ratatieliikenteen aluetta (LR). 

 
Asemakaavan muutos on pääosin yleiskaavan mukainen, joskin työpaikka-alueet on muutettu 
asumispainotteisiksi alueiksi. 

 
   
Asemakaava 
 
Nykyinen, voimassa oleva, asemakaava 1030, on hyväksytty 20.1.2014 Imatran 
kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman 5.3.2014. Kaava koostuu pääosin lähivirkistysalueista 
(VL), puistoista (VP) ja pientalo- (AP) ja rivitaloalueista (AR). 

 
Kaava-alueen itäreunaa hallitsee rautatiealue (LR). Alueen pohjoisosassa on palveluasumisen 
alue (PA), kerrostaloalue (AK), parkkipaikkoja (LPA) sekä yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), 
energiahuollon alue (ENKTY) sekä liike-, toimistorakennusten ja julkisten palveluiden korttelialue 
(KTY). 
 

 
 

Kuva 5: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
 
Rakennusjärjestys  
 
Imatran rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. (KV 20.6.2016, § 52). 
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Pohjakartta 
 
Pohjakartta täyttää MRL § 54a vaatimukset. 
 
Poikkeusluvat 
 
Kaava-alueen pohjoisosassa Imatrankoskentien varressa sijaitseva rakenteilla oleva palvelutalo 
rakennetaan matalammaksi kuin ajantasaisessa asemakaavassa on määrätty. 
 
Maanomistus 
 
Imatran kaupungin maanomistus (vihreä), yksityisten maanomistajien tai muiden toimijoiden 
omistus (valkoinen). 
 

 
 
 
 
Aluetta koskevat muut suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 
 
Olemassa olevat muut suunnitelmat, selvitykset, suojeluohjelmat, suojelupäätökset ks. kappale 
1.4. Työn pohjalla on käytetty kappaleessa mainittuja selvityksiä. 
 

Kuva 5: Maanomistus 
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3.2 Selvitys suunnittelualueesta 

Rakennettu ympäristö 
 
Rakennukset 
 
Kaava-alue on osittain rakentamatonta lähivirkistys- ja puistoaluetta. Sillä sijaitsee kaksi 
pientalovaltaista asuinaluetta sekä rakenteilla oleva, vuoden 2020 aikana valmistuva, palvelutalo 
alueen pohjoislaidalla Imatrankoskentien varressa. Ivontien pohjoispäässä sijaitsee voimalaitoksen 
huolto- ja toimistorakennuksia sekä ravintola.  
 
Kaava-alueen ulkopuolella etelä- ja itäpuolen alueet ovat pientalovaltaisia. Imatrankoskentien 
pohjoispuolella sijaitsee kerrostaloalue sekä julkisia palveluita. Lännessä alue rajautuu Vuoksen 
ranta-alueisiin ja Imatran voiman voimalaitosalueeseen. Idässä rajana on rautatiealue.  
 
Helsinki Zürich Office Oy:n 2013 tekemästä alueen rakennuksia koskevasta selvityksestä selviää, 
että kaava-alueen merkittävimmät rakennetut alueet ovat Emil Ekegrenin kertausklassistinen 
kivitaloalue suunnittelualueen eteläosassa sekä Aarne Ervin puutaloalue keski- ja itäosissa. 
Molemmat asuinalueet ovat tällä hetkellä suojeltuja yleis- ja asemakaavassa. Alueet kuuluvat 
myös Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 
 
Emil Ekegrenin suunnittelemat yhdeksän 1920-luvulla valmistunutta kiviaineista rakennusta ovat 
pääosin yksikerroksisia (+ullakko). 1930-luvun valokuvista käy ilmi, että alueen ilme on muuttunut 
merkittävästi 90 vuoden aikana. Alun perin avoin maisema on puiden kasvaessa ja istutusten 
lisääntyessä muuttunut jopa lähes metsäiseksi ja alueen läpi kulkenut aksiaalinen näkymä Villa 
Malmille on heikentynyt. Asuinalueen koillispuoli on aina ollut puuvaltainen. 
 

 
     Kuva 6: Emil Ekegrenin suunnittelemaa 1920-luvun kivitaloaluetta 

 
 
Rakennuskanta lisääntyi 1940-luvun lopulla, kun alueelle valmistui yksitoista kahden perheen 
taloa, sekä puutarhurin asunto. Talot rakennettiin Aarne Ervin suunnittelemien 50/2- ja 90/50-
tyyppitalojen mukaisesti. Rakennukset ovat vaakalaudoitettuja, puurunkoisia ja 
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puolitoistakerroksisia. Lisäksi alueen keskelle rakennettiin kiviaineinen talousrakennus sekä kaava-
alueen eteläosaan asunto alueen insinöörille.  
 
Kaava-alueen nykyinen käytetty rakennusoikeus on yhteensä noin 10 011 k-m2.  
 

  
Kuva 7: Aarne Ervin suunnittelemaa 1940-luvun puutaloaluetta 

 
 
Liikenne 
 
Kaava-aluetta rajaavan pääkadun, Imatrankoskentien, pohjois- ja eteläreunoilla on yhdistetty 
jalkakäytävä/pyörätie. Jalkakäytävää ja pyörätietä ei ole kaava-alueen sisällä kulkevien Ivontien 
(entinen Voimatie) ja Kuparintien varsilla. Liikenneympyrä ohjaa em. katujen risteyksessä 
liikennettä. Lisäksi alueen läpi kulkee ulkoilureiteille varattuja osa-alueita. 
 
Erillistä maanpäällistä pysäköintitilaa on nykyisessä asemakaavassa kaavoitettu alueen 
koillisosaan sekä 1920-luvun asuinalueen itäpuolelle. Lisäksi Oikosulun ja Virtapiirin varrella 
sijaitsee pienet pysäköintialueet. 
 
 
Muu rakennettu ympäristö 
 
Merkittävien asuinalueiden lisäksi alueella sijaitsee kiinteä muinaismuisto, Siitolan historiallisen 
ajan kyläpaikan eteläisin tonttimaa (Muinaisjäännösrekisteritunnus 1000017466). Alue on 
asemakaavassa suojeltu sm-osa-aluemerkinnällä, jonka selitys on ”alueen osa, jolla sijaitsee 
muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Etelä-Karjalan museota.” 
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Kuparintien varrella, käytöstä poistetun junaraiteen eteläpuolella, sijaitsee Song Networks Oy:n 
hallinnoima teleliikennemasto laiterakennuksineen. 
 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Kuva 8: Ote johtokartasta: vesijohto (sininen), viemäri (punainen), vihreä (hulevesi), 
kaukolämpö (pinkki), lähde: KeyAquaImatra 

 
 
Luonnonympäristö 
 
Alueelle on ominaista nurmikko- ja aluskasvillisuuspeitteinen maasto, jolle on kontrastina korkeat 
ja suorat männyt. 
 
Vuoksen ranta-alueet ylä- ja alakanavan kohdalla lukeutuvat valtakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin. Helsinki Zürich Office Oy:n toimeksiannosta Ympäristötutkimus Karri Kuitunen 
teki maalis-heinäkuussa 2011 selvityksen luontoarvoista silloisella kaavamuutosalueella. 
 
Toukokuussa 2018 T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen selvitti jälleen silmälläpidettävän ja 
rauhoitetun liito-oravan esiintymistä Fingridin sähköaseman suunnittelualueella Imatran kaupungin 
toimeksiannosta. Tällöin selvitys toteutettiin papanakartoituksena kolmena päivänä, 1.5. ja 21.-
22.5.2018.  
 
Linnut 
 
Vuoden 2011 selvityksessä selvitysalueella havaittiin 45 pesivää tai mahdollisesti pesivää lintulajia, 
joista yksi on erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltava ja lintudirektiivin I-liitteen laji. Erityisesti 
suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty 
(Luonnonsuojelulaki 47§). Muista lintudirektiivin lajeista varmistettiin harmaapäätikan pesintä. 
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Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin käenpiika, sirittäjä ja punavarpunen. Lisäksi alue on Etelä-
Karjalan oloissa vaateliaiden lehtolintujen pesimäympäristöä. 
 
Liito-orava 
 
Vuoden 2011 selvityksessä liito-oravan papanoita löydettiin laajalta alueelta yhteensä 55 puun 
juurelta. Näistä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittavia puita oli kahdeksan. 
Selvityksessä annettiin ohjeita ja suosituksia liito-oravan elinympäristöissä tapahtuvan maankäytön 
suunnittelun pohjaksi. 
 
Vuoden 2018 selvityksessä selvitysalueelta löydettiin liito-oravan luonnonsuojelulaissa (49§) 
tarkoitetuksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittava järeä kolohaapa ja kolme muuta lajille 
merkittäväksi tulkittua puuta. Muita papanahavaintoja tehtiin 26 puun juurelta. Selvitysalueen 
ulkopuolella liito-oravan elinpiirejä sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja havaittiin Kosken koulun 
ympäristössä ja Kuparintien varrella. Maanrakennustöissä on huomioitava kulkuyhteyksien 
säilymien Ivontien itäpuolella sijaitsevaan metsikköön. 
 
Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji. Liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin 
kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty 
(Luonnonsuojelulaki 49§).  
 

          Kuva 9: Liito-oravan papanahavainnot alueella vuonna 2018 
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Taimenpuro 
 
Vuoden 2011 luontoselvityksessä selvitysalueen läpi virtaavassa purossa todettiin elinvoimainen 
purotaimenkanta. Taimenkantaa kartoitettiin kahdella koealalla toteutetussa sähkökalastuksessa. 
Lisääntyvät taimenkannat ovat harvinaisia. Rakentaminen puron lähelle, tai puron veden laatua 
heikentävä rakentaminen voi vaarantaa taimenkannan olemassaolon. Vuoden 2014 asemakaavan 
muutoksen jälkeen taimenkanta on vaihdellut ulkoisista syistä johtuen, mutta säilynyt 
elinvoimaisena ja sopeutunut kaupunkiympäristöön. Ympäristön hulevesiä ei tule johtaa puroon ja 
puroa varjostava kasvillisuus tulee säilyttää tai uudistaa vaiheittain alueelle tyypillisellä 
kasvillisuudella. Puroalueeseen vaikuttava rakentaminen ei saa vaarantaa uhanalaista 
taimenkantaa eikä heikentää veden laatua edes hetkellisesti. Puron lämpötilaan ei saa vaikuttaa ja 
puro tulee olla jatkuvasti vesitettynä rakentamistoimenpiteidenkin aikana. Puroon vaikuttavan 
rakennusluvan hakemisen yhteydessä on esitettävä suunnitelma sen suojaamisesta 
rakennustöiden ajaksi. 
 
 
Kallio ja maaperä 

 
 

Kuva 10: Kaava-alueen maaperä. 
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Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan kaava-alueen maaperä on koillisessa 
hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluetta, joka muuttuu maaston laskiessa lounasta kohti 
koheesio- ja kitkamaalajien alueeksi ja edelleen savikoksi maaston ollessa alimmillaan. Alueella on 
jonkin verran saastuneita osia, joista suurin osa on kunnostettu vuosina 1999, 2001, 2010 ja 2015-
2016. 
 
Pohjavesialueet 
 
Kaava-alue ei kuulu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen (ELY-keskus) määrittelemiin 
pohjavesialueisiin. 
 
 
Ympäristön häiriötekijät 
 
Radon 
 
Kaava-alue sijaitsee Säteilyturvallisuuskeskuksen vuonna 1995 ja 
ympäristöasiainpalvelukeskuksen vuonna 1996 tekemän selvityksen mukaan korkean radontason 
alueella, jolla mittaustuloksista 10-49% ylittää 400 Bq/m3. Radonriski tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa ja rakentamisessa haittojen ehkäisemiseksi. 
 
Melu 
 
Alueen melutasoa on selvitetty lokakuussa vuonna 2000 tehdyillä Imatran voimalaitosalueen 
asuinalueiden melumittauksilla, vuonna 2005 tehdyllä IVO:n rannan melumittauksella, syyskuussa 
2011 1920-luvun asuinalueen länsipuolelle kohdennetussa melumittauksella sekä vuonna 2006 ja 
2015 tehdyillä junaradan meluennusteilla. 
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           Kuva 11: Melumittauspisteet 

 
 
Vuoden 2000 mittauksessa (Kuva 11, mittauspisteet 3-10) todettiin, että päiväsaikaan 
keskimääräinen melutaso oli noin 44 dB(A). Yökohtaista melutasoa ei ole mitattu. Valtioneuvosto 
on antanut päätöksessään 993/92 uusille asuntoalueille meluohjearvot 55dB(A) päivällä klo 7-22 ja 
45 dB(A) yöllä klo 22-7. Mittauspiste 3 saattaa ylittää yöohjearvon ja mittauspiste 10 ylittää 
ohjearvot tavarajunan kulkiessa rautatiellä. 

 
Vuonna 2005 tehdyssä melumittauksessa (Kuva 11, mittauspisteet 1 ja 2) todettiin, että pisteessä 
1 päiväohjearvo ylittyy noin 2 dB(A):llä ja pisteessä 2 yöohjearvo ylittyy noin 5 dB(A):llä. Melu tulee 
pääsääntöisesti Imatrankoskentien raskasliikenteestä, mutta myös voimalaitokselta. 
Imatrankoskentien melu on huomioitava tien varren asuinrakennusten suunnittelussa. Tämän 
vuoksi asemakaavassa on määräys julkisivujen ja ikkunoiden äänieristävyydestä. Rakennusten 
massoittelu estää melun tunkeutumisen piha-alueelle.  

 
Vuoden 2011 mittauksessa (Kuva 11, mittauspisteet 11-13) tarkasteltiin voimalaitoksen melun 
vaikutusta uuteen länsiosan asuinalueeseen. Alueen päiväkohtaiset A-painotetut keskiäänitasot 
olivat 40-45 dB(A) ja yökohtaiset A-painotetut keskiäänitasot olivat 36-41 dB(A). Valtioneuvoston 
päätöksen mukaiset ohjearvot eivät ylittyneet mittausjaksojen aikana. Kuitenkin asukkaiden 
pihojen suuntauksessa tulee huomioida voimalaitoksen äänekkyys. 
 
Vuoden 2019 mittauksessa (Kuva 11, mittauspisteet 14 ja 15) selvitettiin voimalaitoksen ja 
liikenteen vaikutusta kaavamuutosalueen melutasoon. Mittaus suoritettiin kahdessa 
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mittausjaksossa. Päiväkeskiäänitasot olivat pisteellä 14 56 dB(A) ja 55dB(A). Yökeskiäänitasot 
olivat pisteellä 14 50 dB(A) ja 48 dB(A). Pisteellä 15 keskiäänitasot olivat päivällä 45 dB(A) ja 41 
dB(A). Yöllä pisteellä 15 mitattiin 40 dB(A) ja 38 dB(A). Mittausten perusteella pisteen 14 
yömelutasot ylittävä yöohjearvon 45 dB(A) molempien mittausjaksojen aikana, ja pisteen 14 
päivämelutaso ylittää päiväohjearvon mittausjakso 1:n aikana. Pisteen 15 mittausjaksojen aikaiset 
päivä- ja yömelutasot eivät ylitä uusien asuinalueiden päivä- eikä yöohjearvoa. 
 
Suunnittelualueella tehdään selvitys välittömässä läheisyydessä sijaitsevan voimalaitoksen 
aiheuttamasta matalataajuuksisesta melusta. Melumittaukset oli tarkoitus suorittaa jo tammikuussa 
2020, mutta voimalaitosta ei voitu kyseisenä ajankohtana ajaa täydellä teholla, joten edustavia 
mittaustuloksia ei olisi saatu. Meluselvitys otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. 
  
Raideliikenteen suunnitteluun liittyvät, Ramboll:in tekemän rata-alueen meluennusteen (Kuva 12) 
mukaan vuonna 2025 junaliikenteen meteli voi nousta 1940-luvun asuinalueen itäisimmässä 
osassa jopa 65 dB(A):iin. Tämä ylittää päiväohjearvon 10 dB(A):llä ja yöohjearvon 20 dB(A):llä.  
 
Sama melutason ohjearvojen ylitys havaitaan Liikenneviraston teettämässä vuonna 2015 
hankearvioinnin yhteydessä tehdystä meluennusteessa rataosuudelle Luumäki-Imatrankoski raja. 
Selvityksen on tehnyt Sito Oy. Kahdeksassa eri hankevaihtoehdossa Imatra-Imatrankoski väliselle 
rataosuudelle on kaksi erilaista meluun vaikuttavaa tilannetta (Kuva 13, versio 0+ & 0++ ja versio 
3B). Toisessa versiossa rataosuutta ei merkittävästi muuteta ja toisessa rataosuudelle 
rakennetaan kaksoisraide. Molemmissa tilanteissa rataa lähinnä olevilla kolmella tontilla melun 
ohjearvot ylittyvät. 
 
Tämän johdosta kolme nykyisessä kaavassa esiintyvää radan varren tonttia sekä niille johtanut 
katu on poistettu kaavamuutoksen myötä. Mahdollinen meluvalli ei sovi valtakunnallisesti 
merkittävän maisema-alueen ympäristöön. 

  Kuva 12: Ramboll Finland Oy:n tekemä meluennuste vuodelle 2025 
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Kuva 13: Ote Sito Oy:n meluselvityksestä 2015  
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Voimalinjat 
 
Alueen voimalinjat rajoittavat osaltaan suunnittelua ja rakentamisen sijoittelua. Voimalinjojen 
läheisyyteen ja alle sijoittuvien toimintojen tulee noudattaa Fortum Oy:n reunaehtoja, Sosiaali- ja 
terveysministeriön kaavoitukselle suunnattuja ohjeita sekä Säteilyturvakeskuksen suosituksia. 
 
Muut häiriötekijät 
 
Voimalaitoksen eteläpuolisen alueen osalta padon murtumiseen liittyvä tulvariski tulee huomioida
suunnittelussa. Alueella on sijainnut räjähdysainevarasto, joka on poistettu käytöstä vuonna 2011
ja sittemmin purettu. Alueen maaperä on tutkittu ja tarpeellisin osin puhdistettu viranomaisten
katsomassa laajuudessa. Viimeisten, vuoden 2015-16 maaperäpuhdistusten jälkeen tiedossa ei
ole pilaantuneita maa-alueita.

4 Asemakaavamuutoksen kuvaus ja vaikutukset

4.1 Kuvaus muutoksista

Kaavamuutosalueen 1099 pohjoisosa
 
Imatrankoskentien varteen kaavoitetaan uusi kerrostalotontti täydentämään kadunvartta ja 
saapumista alueelle. Tehokujaa pidennetään palvelemaan uutta kerrostalotonttia. Korttelissa 143 
sijaitsevan palvelutalon sitova kerroskorkeusmääräys muutetaan ohjeelliseksi. Korttelin 121 KTY-
6-alueen kaavamerkintä muutetaan KTY-8-merkinnäksi. Uusi merkintä mahdollistaa 
majoitustoiminnan tontilla. Tontille lisätään rakennusoikeutta ja määritetään rakennusalaa 
mahdolliselle lisärakentamiselle. 
 
Emil Ekegrenin suunnittelema 1920-luvun asuinalue 
 
Alue jaetaan omiin tontteihin jättäen sen keskelle asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä
korttelialuetta. Alkuperäisten rakennusten yhteyteen lisätään rakennusalaa tonttikohtaisille
autokatoksille/talousrakennuksille. Asuinalueen yhteyteen kaavoitetaan viisi uutta
rakennuspaikkaa. Alueen korttelikohtaiset sr-11 -suojelumääräykset säilytetään. Alueen läpi
kulkeva Ekegreninraitti muutetaan tontille ajon sallivaksi jalankulku- ja pyörätieksi, josta on yhteys
asuintonteille.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen on päivitetty kaava-alueen vesihuoltosuunnitelma,mikä on huomioitu teknisellä korjauksella korttelissa 147.
 

Aarne Ervin suunnittelema 1940-luvun asuinalue 
 
Kolme junaradan varren tonttipaikkaa poistetaan raideliikenteestä aiheutuvan melun vuoksi. 
Korttelin 152 merkintää ja rakennusaluetta muutetaan vastaamaan muita 1940-luvun asuinalueen 
merkintöjä ja suunnitteluperiaatteita. Korttelin 153 pohjoisosaan lisätään yksi uusi tonttipaikka. 
Uudelle tontille varmistetaan yhteys muuttamalla osa ohjeelliselle ulkoilureitille varatusta alueesta 
kaduksi. Kadun päähän tehdään kääntöpaikka. Alueen korttelikohtaisia suojelumääräyksiä 
muutetaan ja rakennusaloja väljennetään.  
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Koko alueen rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä muutetaan sr-11:sta sr/ur:ksi, jotta terveydelle 
haitallisten rakennusten purkaminen olisi mahdollista. Sr-11-suojelumääräys säilytetään kahdessa 
rakennuksessa. Rakennukset edustavat Aarne Ervin suunnittelemia molempia alueen 50/2- ja 
50/90 -tyyppitaloja ja sijaitsevat lähellä toisiaan säilyttäen yhtenäisen kokonaisuuden alueella. 
Korttelin 157 rakennusalaa ja rakennusoikeutta kasvatetaan. Muutosten yhteydessä koko 
asuinalueen kortteli- ja tonttijakoa sekä tonttikohtaisia ajoneuvoliittymiä suunnitellaan sopivimmiksi. 
 
Muut alueet 
 
Asemakaavan keskellä, lähivirkistysalueella, olemassa olevalle varastorakennukselle lisätään 
rakennusala ja rakennusoikeutta.
 
Pysäköinti kaavamuutosalueella järjestetään pääosin omille tonteille. 1920-luvun asuinalueen 
pysäköintialue muutetaan tonttikäyttöön. 1920- ja 1940-luvun asuinalueiden pysäköinti järjestetään 
omille tonteille rakennuskantaan sopiviin uusiin autokatoksiin. 
 

Kuva 14: Havainnekuvat 1920-luvun kivitaloalueen yhteyteen suunnitellusta uudisrakentamisesta. 
Asemakaavamuutosta 1099 tehdessä tutkittiin kahta vaihtoehtoa alueelle. Oikeanpuoleinen kuva edustaa 
valittua suunnitelmaa. 
 

4.2 Asemakaavamuutoksen perustelut ja rakenne 

Kaavamuutoksen tärkein tavoite on Imatran kaupunkirakenteen tiivistäminen Kestävä Imatra 2020-
yleiskaavassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti kestävään täydennysrakentamiseen liittyen. 
Kaava-alue nivoo yhteen Vuoksen länsipuolella sijaitsevan Imatrankosken keskusta-alueen sekä 
erinäisiä pientaloalueita kaava-alueen etelä- ja itäpuolella. Suunnittelualueen sisällä havaittavat 
erot tiiveydessä heijastavat naapurialueiden ominaisuuksia.  
 
Vuonna 2014 hyväksytyssä asemakaavassa 1030 Imatrankoskentielle muodostuu selkäranka, 
joka jäsentää saapumista Imatralle Venäjän suunnalta. Uusi kerrostalotontti vahvistaa 
Imatrankoskentien rajautumista ja täydentää kaupunkikuvallisen portin joen yli lännestä 
saavuttaessa. Asemakaavamuutoksella 1099 vahvistetaan 2014 asemakaavassa luotuja 
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erityyppisiä aluekokonaisuuksia. Asemakaavamuutosalueen pohjoisosassa, Imatrankoskentien 
varressa, rakentaminen on tiivistä ja korkeaa. Asuntokoko yleisimmin yksiö tai kaksio. Eteläosassa 
on kaksi pientalovaltaista aluetta sekä kaksi rivitaloaluetta.  
 
1940-luvun mahdollistetaan asuinalueella haitallisia rakennusmateriaaleja sisältävien ja terveydelle 
vaarallisten rakennusten purkaminen. Junaradan läheisyydestä poistetaan kolme pientalotonttia 
junaradasta aiheutuvan melun vuoksi. Tontit korvaavia rakennuspaikkoja on kaavoitettu 1920-
luvun kivitaloalueen yhteyteen. Pientaloalueet laajenevat toteuttaen kestävän kehityksen 
suunnitteluperiaatteita ja säilyttäen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Tämän toteutumisen 
varmistaa rakentamistapaohje.  

 
Mitoitus 
 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 42 ha. Kaavamuutos tuo toteutuessaan alueelle noin 90 uutta 
asukasta, kokonaisuudessaan alue on noin 800 asukkaalle. Uusia työpaikkoja ei synny alueelle 
kaavamuutoksen toteutuessa. Rakennusoikeutta on kaava-alueella yhteensä 44 870 k-m², josta 
käytettyä rakennusoikeutta on 10 011 k-m2.  

 
Palvelut ja virkistys 
 
Alueelle on 2014 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu urheilu- ja virkistystoimintojen alue,
lenkkipolkuja/hiihtolatuja, palstaviljelyalueita, liiketiloja, yhteistiloja sekä tiloja toritapahtumia ja
kohtaamista varten. Alueelle on myös mahdollista sijoittaa päivähoitoa. Vuoden 2020 aikana
alueelle valmistui vanhusten palvelukeskus.
 
Asemakaavamuutoksessa 1920-luvun kivitaloalueen vieressä sijaitseva urheilu- ja 
virkistyspalveluiden alue, sekä lähivirkistysalue pienenevät uusien Oikosulun varrelle 
kaavoitettavien uusien tonttien vuoksi. Alueen virkistysalueiden kokonaismäärä säilyy kuitenkin 
ennallaan, sillä junaraiteen vierestä poistuvat kolme tonttipaikkaa muuttuvat lähivirkistysalueeksi.  
 
Kortteliin 121 rakennuksiin saa sijoittaa ravintola-, näyttely- ja kokoontumistiloja sekä kulttuuri- ja 
majoitustoimintaa.  
 

4.3 Aluevaraukset 

Korttelialueet 
 
Kaava-alueesta on laadittu rakentamistapaohje. Asemakaavamuutosalueella on täydennetty 
kolmea erilaista asuntorakentamisen aluetta. Lisäksi korttelissa 121 KTY-8 -tontille on lisätty 
rakennusoikeutta ja kaavamerkintä KTY-6 on muutettu. Uusi merkintä KTY-8 sallii 
majoitustoiminnan tontilla. Lisärakentaminen on sijoitettu vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen ja 
huomioiden maan alla tontin läpi kulkeva taimenpuro. 
 
AK-7 –alueen uusi kerrostalo vastaa jo aiemmin Imatrankoskentien varteen kaavoitettuja 
pistetaloja. Uusi kerrostalo muodostuu pistetaloparista, joka yhdistyy rakennusmassojen välissä 
olevalla lasisella parveketornilla. Tämä mahdollistaa talojen rakentamisen erillisinä hankkeina 
suojaten samalla tontin piha-alueita Imatrankosken melulta. Kerrostalo sijoittuu kortteliin 141 jo 
aiemmin kaavoitetun vastaavan pistetaloparin viereen. Pistetaloparien väliin jää tilaa pysäköinnille. 
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Julkisivuväritys erottaa yksityisen ja julkisen tilan toisistaan. Sisäpihan puoleiset julkisivut ovat 
vaaleita ja korttelista ulospäin aukeavat julkisivut tummia. Pistetalot luovat viihtyisää 
asuinympäristöä avautuessaan etelässä kohti lähivirkistysaluetta, Vuoksen rantaa ja historiallisia 
voimalaitosrakennuksia. Uudet pistetalot tiivistävät Imatrankosken keskusaluetta sekä antavat sille 
selkeän selkärangan ja portin lähestyttäessä idästä kohti Vuoksen rantaa. Rakennuslupavaiheessa 
on otettava huomioon rakenteelliset suunnitelmat sallituissa meluarvoissa pysymiseksi. 
 
AP-8 –korttelialueet sekä kaava-alueen eteläosassa sijaitseva AP-6 –kortteli ovat arkkitehti Aarne 
Ervin 1940-luvun lopulla suunnittelemaa asuntoaluetta. Uuden asemakaavan 1099 myötä alue 
tiivistyy erillispientaloilla noudattaen alkuperäisen historiallisen alueen suunnitteluperiaatteita ja 
maisemaa. Kaksi alkuperäistä rakennusta, 50/2- ja 90/50 -tyyppitalot, säilytetään alueella 
suojeltuna. Uudisrakennusten materiaalit, väritys, julkisivut ja katto noudattavat säilytettävien 
tyyppitalojen ominaisuuksia. Arvokkaan kulttuurimaiseman suojelemiseksi piha-alueita ei saa 
aidata. Kasvillisuutta ohjataan kaavamääräyksillä, jotta historiallinen maiseman avoimuus säilyy. 
Uusien rakennusten sijoittaminen tontille on merkitty noudattamaan vanhojen rakennusten 
sijainteja. 1940-luvun asuinalueesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys. Vuonna 2019 
valmistunut Helsinki Zürich Office Oy:n tekemä rakennushistoriallinen selvitys nimeltään ”Imatran 
Voiman 1940-luvun asuntoalue” on asemakaavamuutoksen 1099 liitteenä. 
 
Emil Ekegrenin suunnittelema 1920-luvun kivitaloalue kuuluu AP-6 –korttelialueeseen. Asuinalue 
laajenee viidellä uudella rakennuspaikalla tarjoten pienimittakaavaisen ja inspiroivan ympäristön 
uusille asukkaille. Ekegrenin suunnittelemien rakennusten yhteyteen on tonttikohtaisesti lisätty 
rakennusalat ja rakennusoikeutta uusille erillisille autokatoksille/talousrakennuksille. Olemassa 
olevien rakennusten kehä laajenee Oikosulun toiselle puolelle kunnioittaen alueen historiallisia 
maisemallisia arvoja. Ivontieltä lähestyttäessä Villa Malmia symmetrinen aksiaalinen linja on 
säilytetty jättämällä viheraluetta Ivontien itäpuolelle ennen uusia tontteja. Kivitaloaluekokonaisuus 
luo puitteet ainutlaatuiselle asuinympäristölle historiallisten rakennusten ympäröimänä, vanhojen 
puukujanteiden katveessa. Alueelta on hyvät yhteydet lähivirkistysalueille, palstaviljelyalueelle 
sekä Vuoksen rantaan historiallisesti arvokkaan vesivoimalaitoksen luomaan 
kulttuuriympäristöllisesti arvokkaaseen maisemaan. Alueen arkkitehtonisten ja maisemallisten 
arvojen takaamiseksi alueen rakentamista ohjaa rakennustapaohje. 
 
Korttelien suojelumerkinnät varmistavat historiallisten puukujanteiden ja muun maisemallisesti
olennaisen kasvillisuuden säilymisen. 1920- ja 1940-lukujen asuinalueilla tontteja ja piha-alueita ei
saa aidata, jotta alkuperäiseen henkeen kuulunut maisematilan avoimuus säilyisi.
Rakennustapaohjeella varmistetaan uuden ja vanhan rakentamisen sopiminen yhteen sekä
kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden muodostuminen.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaan ja asemakaavanseurantalomakkeeseen tehtiin tekninen korjaus korttelin 176 tontin 1 Kuparintien puoleisen rajanosalta. Tontin ja korttelin korjattu pinta-ala on n. 38 m² suurempi kuin lautakunnan käsittelyssäesitetty.
 
Muut alueet 
 
Asemakaavamuutos 1099 ei vaikuta huomattavasti viheralueisiin ja ne noudattavat voimassa
olevan asemakaavan 1030 periaatteita. Viheralueet on jaoteltu neljään ryhmään. Lähivirkistysalue
VL-11 säilyy mahdollisimman metsäisenä. Näin voidaan varmistaa liito-oravien reittien säilyminen.
Lähivirkistysalue VL-10 on voimalinjojen alaista niittymäistä aluetta, jossa puusto ei saa kasvaa
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kolmea metriä korkeammaksi. Alueen keskiosissa osa VL-10 alueesta on varattu 
palstaviljelyyn. VP on puistoaluetta, jonka hoitotaso on korkeampi verrattuna muihin 
viheralueisiin. Puistoalueena on säilytetty kytkintalon ja Imatrankoskentien väliin jäävä 
alue, sekä 1920-luvun asuinalueen ympäristö. Tämä tukee alueen historiallisia arvoja. 
VU-3 –merkitty alue on varattu urheilutoimintaan ja leikkipuistoksi. Lisäksi 
kaavamuutosalueella kulkee ulkoilureittejä.
 
Tonttijako 
 
Kortteleiden tonttijako on sitova.  
 

Kuva 14: Vihreällä luonnon ympäristön monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet,
keltaisella muinaismuistoalue ja oranssilla palstaviljelyalue.

 

4.4 Kaavamuutoksen vaikutukset 

Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön 
 
Vaikutukset luonnonmaisemaan 
 
Vuoden 2014 asemakaava-alueen länsipuolella sijaitseva Vuoksen ranta on ihmisen työn tulosta. 
Voimalaitosta rakennettaessa 1920-luvulla Vuokselle louhittiin uusi uoma, jonka rantaa 
vahvistettiin keinotekoisesti. Tämä rantapenger on vuosien aikana kasvanut tiheäksi metsiköksi. 
Uusi rakentaminen ei ulotu rantaan asti, vaan väliin jää suojavyöhyke. Rakennuspaikkojen ja tie- ja 
linjayhteyksien rakentamisen aiheuttamat muutokset maa- ja kallioperään ovat paikallisia ja 
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vähäisiä eivätkä kohdistu geologisesti merkittäviin kallioalueisiin tai maaperän muodostumiin. 
Alueen maisema on kehitetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
 
Vaikutuksen kulttuuriympäristöön 
 
Valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristöalueella, eli RKY-alueella tullaan 
purkamaan asuinkelvottomiksi todettuja huonokuntoisia rakennuksia. Alueelle sijoittuva 
uudisrakentaminen on pyritty järjestämään siten, että se vahvistaa edellä mainitun rakennetun 
kulttuuriympäristön olemassa olevia tiloja, akseleita, maamerkkejä ja paikan henkeä. 
Jälleenrakentamisen ja kunnostamisen yhteydessä historiallisten asuinalueiden erityispiirteitä 
palautetaan ja korostetaan. Korjaus-, uudis- ja täydennysrakentaminen noudattavat alkuperäisen 
rakentamisen periaatteita maiseman ja rakentamisen suhteen. Alueen rakennusten koko, 
massoittelu ja materiaalit pysyvät samankaltaisina. 
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Uudisrakennukset noudattavat olemassa olevien rakennusten mittakaavaa, julkisivumateriaaleja ja 
sijoittumista maastoon. Maiseman avoimuus 1940-luvun asuinalueella säilytetään. Osana vuoden 
2014 kaavamuutosta Helsinki Zürich Office Oy on laatinut alueelle rakentamistapaohjeen, jonka 
avulla voidaan varmistaa uudisrakennusten soveltuvuus historialliseen ympäristöön. Helsinki 
Zürich Office Oy on päivittänyt ohjeen vuonna 2020 kaavamuutoksen 1099 yhteydessä. Lisäksi 
Helsinki Zürich Office Oy on laatinut Aarne Ervin suunnittelemasta 1940-luvun asuinalueesta 
rakennushistoriallisen selvityksen vuonna 2019. Kahdessa Ervin suunnitteleman alueen 
rakennuksista suojelumerkintä säilyy. 

 
Emil Ekegrenin 1920-luvulla suunnittelema asuinalue jaetaan omakotitalotontteihin. Alue laajenee 
uudisrakennuksilla, joiden rakentamista ohjaa vuonna 2019 päivitetty rakentamistapaohje. 
 
Imatrankoskentien varteen sijoittuva uusi rakentaminen vahvistaa alueen identiteettiä. Kadun 
varteen sijoittuva rakentaminen toimii Imatrankosken keskusta-alueen tuloporttina, sekä 
Imatrankosketien ympäristön selkärankana, joka jäsentää ympäröivää kaupunkitilaa. Uusi 
rakentaminen täydentää ja vahvistaa saapumista kaupungin keskustasta ja Venäjän rajalta 
lähestyessä. Kerrostalokortteleiden väliin sijoittuvat viheralueet keventävät kokonaisuutta ja 
nivovat sen Imatran yleiseen rakeisuustasoon ja imatralaiseen mittakaavaan.  
  
 
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen selvitti Imatran Fortumin voimalaitosalueen luontoa maalis-
heinäkuussa vuonna 2011 ja liito-oravan elinaluetta toukokuussa 2018. Asemakaava-alueen 
arvokkaimmat luontoalueet säilytetään.  
 
Kasvit ja linnut 
 
Vuoden 2011 luontoselvityksen tulosten perusteella erityisesti selvitysalueen etelä- ja itäosien 
lehtoalueilla on huomattavaa alueellista merkitystä huomionarvoisten lehtolintujen elinympäristönä. 
Näille alueille lisärakentamista ei ole suunniteltu. Luontoselvityksessä huomionarvoiseksi kohteeksi 
mainittu purovarsikosteikko on myös säilytetty. Asemakaavassa esitetyt uudet tonttialueet eivät 
vaaranna alueellisesti merkityksellisiä ja huomionarvoisia luonnonalueita.  
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Kaava-alueen eteläosissa sijaitsevat laajat metsäalueet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä ja ne tullaan säilyttämään ennallaan. Myös alueen itäosassa sijaitsevat korkeimmat mäet 
tulevat säilymään metsäisinä. Voimalinjojen alapuolinen maisematila säilyy avoimena myös 
tulevaisuudessa. Yleisilmettä pyritään kuitenkin muokkaamaan huolitellummaksi ja 
puistomaisemmaksi kuin ennen. Voimalinjojen alla oleva niittykasvillisuus säilytetään. 
Voimalinjojen alle voidaan sijoittaa myös palstaviljelmiä. 
 
Lepakot 
 
Vuoden 2011 selvityksen lepakkokuunteluissa havaittiin Villa Malmin ympäristössä muutamia
pohjanlepakoita. Selvityksessä todettiin, että ehdotettu vuoden 2011 suunnitelma ei vaaranna
alueen lajistoa, mikäli esitettyjä toimenpiteitä noudatetaan.

 

Vuoden 2018 T:mi Ympäristötutkimus Kuitusen tekemässä liito-orava selvityksessä todettiin, että
liito-orava viihtyy asemakaavamuutosalueella erityisesti sen lounaisosissa Vuoksen rannan
metsässä. Lounaisosista orava liikkuu alueen läpi itään päin. Myös alueen pohjoisosissa tehtiin
pieni liito-oravan papanahavainto. Kaavaehdotuksen laadinnan aikana pohjoisosan metsiköstäkysyttäessä se ei Kuitusen mukaan ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi soveltuvaaaluetta.  Asemakaavamuutoksessa liito-oravaan elintilaa lounaisosien metsissä ei ole 
pienennetty ja viheryhteys alueen läpi itään päin on säilytetty eikä kaavamuutoksella ole 
muutenkaan uhkaa liito-oraville.
 

Purotaimen 
 
Rakentaminen liian lähelle puroa tai sellainen rakentaminen, joka saattaisi heikentää puron veden 
laatua, voi vaarantaa taimenkannan olemassaolon. Purotaimen on sopeutunut vuoden 2014 
kaavamuutoksen jälkeen kaupunkiympäristöön. Rakentaminen puron ympäristöön tulee tehdä niin, 
ettei puron veden laatu heikkene missään rakentamisen vaiheessa. Ympäristön hulevesiä ei tule 
johtaa puroon ja puroa varjostava kasvillisuus tulee säilyttää tai uudistaa vaiheittain alueelle 
tyypillisellä kasvillisuudella. 
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Imatran voimalaitosalueen sosiaaliset vaikutukset koskevat lähialueiden nykyisiä ja tulevia 
asukkaita, aluetta virkistyskäyttöön hyödyntäviä, alueella asioivia ja alueella työssäkäyviä. Alueen 
täydennysrakentaminen on osa Imatrankosken kestävän kehityksen mukaista tiivistymistä, jossa 
hyödynnetään jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Alueella ei ole tällä hetkellä runsaasti 
työpaikkoja ja asiointi on vähäistä. Sen sijaan Vuoksen toisella puolella sijaitseva Imatrankosken 
keskusta on Imatran keskeisimpiä liikekeskittymiä. 

 
Alueen sosiaalinen luonne 
 
Asemakaavamuutos luo lisää asuinpaikkoja historialliseen kulttuuriympäristöön. Imatrankoskentien 
varren uusi pistetalopari liittyy olemassa olevaan tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Uusi 
rakentaminen liittyy olemassa olevaan alueeseen sen arvoja kunnioittaen ja toteuttaa myös näin 
kestävän kehityksen periaatteita. 
 

kononett
Tekstiruutu
Liito-oravat
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Asemakaava pyrkii toteutuessaan mahdollistamaan erilaisia elämäntapoja ja sitä kautta
houkuttelemaan asukkaiksi erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Tavoitteena on, että elinympäristö tukee
ihmisten tekemiä elämäntapavalintoja, tähtäävätpä ne sitten omaan pihaan, yhteisölliseen
elämiseen tai helppohoitoiseen asumiseen. Ulkotiloihin sijoittuvat erilaiset toiminnot houkuttelevat
liikkumaan ja kulkemaan esimerkiksi työmatkoja jalan tai pyörällä. Muut vaikutukset asukkaiden ja
aluetta muuten hyödyntävien ihmisten ajankäyttöön ovat vähäisiä. Kaava ei vaikuta merkittävästi
alueen työllisyyteen tai elinkeinoihin.

 
Toiminnallisuus 
 
Imatrankosken alue on Imatran monipuolisimpia palvelukeskittymiä ja alueelle ovat sijoittuneet 
monet yksityiset ja julkiset palvelut. Mikäli suunnittelualueen uudet asukkaat muuttavat Imatran 
sisältä on erittäin todennäköistä, että he muuton myötä pääsevät lähemmäksi palveluita 
muuttaessaan kävelymatkan päähän Imatrankosken keskustasta. Vuoksen itäpuolella palvelut 
rajoittuvat kirkkoon, lähikauppaan, kouluihin, muutamaan kivijalkamyymälään sekä Steiner-
päiväkotiin. 

 
Julkisen liikenteen toimintaedellytykset paranevat uuden kaavan toteutuessa. Nykyisellään kolme 
Imatran viidestä paikallisliikenteen vuoroista ohittaa suunnittelualueen Imatrankoskentietä pitkin. 
Alueen asukasmäärän kasvu noin 90 asukkaalla kasvattaa linja-autojen asiakaskuntaa jonkin 
verran. 
 
Koettu ympäristö/elämyksellisyys 
 
Alueen vetovoima ja esteettiset arvot ovat heikentyneet alkuaikojen loistosta yleisen hoidon ja 
ylläpidon tason laskettua. Kaavan tarkoituksena on nostaa ulkotilojen laatutasoa sekä viihtyisyyttä 
ja tätä kautta lisätä koko alueen vetovoimaa. Erilaiset maisematilat, historialliset ympäristöt sekä 
ulkotiloihin sijoittuvat toiminnot tekevät alueesta vetovoimaisen ja elämyksellisen. 

 
Uuden asemakaavan toteutumisen myötä myös alueen turvallisuus paranee. Katuverkoston 
parantaminen ja kevyen liikenteen väylien eriyttäminen edistävät liikenneturvallisuutta. Pimeiden 
katuosuuksien valaiseminen parantaa alueella liikkuvien yleistä turvallisuudentunnetta.  
 
Vaikutukset liikenteeseen 
 
Alueen uuden rakentamisen liikennetuotos on noin 1 603 ajoneuvomatkaa vuorokaudessa. Uusi 
rakentaminen painottuu Imatrankoskentien välittömään läheisyyteen, jolloin olemassa oleva 
pienimuotoinen katuverkko ei kuormitu olennaisesti uuden lisääntyvän maankäytön vuoksi.  
 
Taloudelliset vaikutukset 
 
Imatran kaupunki on arvioinut uusien katujen, kevyen liikenteen väylien ja kunnallistekniikan 
kustannuksiksi yhteensä noin 2 068 545 euroa. 
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5 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavamuutoshanke on käynnistynyt alueen suurimman maanomistajan, Fortum Power and 
Heat Oy:n, aloitteesta. Fortum Power and Heat Oy on laatinut Imatran kaupungin kanssa 
suunnittelusopimuksen alueesta. Kaavatyön yhteydessä Fortum Power and Heat Oy ja Imatran 
kaupunki laativat keskenään maankäyttösopimuksen. 

 

5.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osalliset (MRL 62§) 
 
Osallistuminen toteutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti, MRL 62§:n mukaan. 

 
Viranomaiset 
Etelä-Karjalan liitto 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
Kainuun ELY-keskus 
Museovirasto 
Etelä-Karjalan museo 
 
Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infra, rakennusvalvonta, 
Imatran vesi) 
Kulttuuri-, vapaa-aika, hyvinvointipalvelut 
Imatran seudun ympäristötoimi 
Imatran seudun kehitysyhtiö Oy 
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 
 
Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 
 
Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 
Imatran seudun vammaisneuvosto 
Imatran vanhusneuvosto 
Imatran nuorisovaltuusto 
Imatran Kotiseutuyhdistys r.y. 
Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys 
Muut alueen toimijat 
 
Muut 
Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
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Viranomaisyhteistyö 
 
Viranomaisneuvotteluihin ovat osallistuneet Imatran kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan museo ja Fortum. Asuntoalueen asemakaavan 
muutosprosessin käynnistämisestä sovittiin syyskuussa 2018 pidetyssä neuvottelussa. 
 
Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 
Kaava on laadittu yhteistyössä kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten palveluiden 
sidosryhmien kanssa. Palautetta kaavaluonnoksesta on pyydetty kaupungin osallisena olevilta 
sidosryhmiltä. 
 
Lausuntopyynnöt  
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto Imatran seudun ympäristölautakunnalta ja 
rakennusvalvontaosastolta sekä tarvittaessa muilta viranomaisilta. 
 
Vireilletulo (MRL 6§, 63§) 
 
Kaavan vireilletulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin 17.2.2019 Uutisvuoksessa, 
kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 
 
Nähtävilläolo (MRL 65§, 27§, 32§) 
 
Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville. 
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 65§:n ja MRA 27§:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivää; kuulutus 
Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja Imatran kaupungin kotisivuilla internetissä, kirjeitse 
tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. 
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalolle, jolloin on mahdollisuus muistutusten tekoon. 
Muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä Imatran 
kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite: Virastokatu 2, 55100 
Imatra. 

 
Lausunnot ja muistutukset, ehdotusvaihe 

 
Hyväksyminen 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 
osoitteella: 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 
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6 Asemakaavan toteutus 
Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaavaprosessi on edennyt muutoin oletetun aikataulun 
mukaisesti, kaava saanee lainvoiman vuoden 2020 aikana. 
 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavaa täydentämään päivitetään vuonna 2013 laadittu rakentamistapaohje. 
 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan saatua lainvoiman se mahdollistaa välittömästi korttelialueiden rakentamisen. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaava-alueen toteutuksen seurannasta vastaa Imatran kaupunki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 12.10.2020    Hyväksynyt 18.11.2020
 
 
 
 
Antti Ahlava, Arkkitehti SAFA     Kaija Maunula 
pääsuunnittelija      kaavoitusarkkitehti 
 
         
 




