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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §)

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1099

Kaupunginosa 12, Imatrankoski
Korttelit 138, 146, 147, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 169 sekä
katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita.

SUUNNITTELUKOHDE

Kaavamuutosalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa n. 1 km etäisyydellä Imatran-
kosken ydinkeskustasta. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Imatrankoskentie, idässä 
rautatie, etelässä Kuparin asuinalue sekä lännessä Imatran voiman voimala-alue. Suunnit-
telualueella Fortum Oyj omistaa Emil Ekegrenin suunniteleman kivitaloalueen sekä Aarne 
Ervin suunnittelemaan puutaloalueen. Virkistysalueet ja muut yleiset alueet ovat Imatran 
kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue on pinta–alaltaan noin 42 hehtaaria. 

TAVOITTEET

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavamääräyksiä sekä kaava-alueiden 
rajauksia ja tonttijakoa asuinalueisiin liittyen. Aarne Ervin alunperin suunnittelemalla puu-
taloalueella muutetaan rakennusten suojelumääräyksiä kaupunkikuvallisia ja maisemallisia 
arvoja kunnioittaen. Kolme radan varren tonttia poistetaan lisääntyvän raideliikenteen 
aiheuttamien meluhaittojen vuoksi. Tilalle kaavoitetaan kolme uutta tonttia paremmille 
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rakennuspaikoille. Imatrankoskentien varteen kaavoitetaan uusi kerrostalotontti ja lähei-
sellä tontilla sijaitsevan palvelutalon tarkkaa kerroskorkeusmääräystä muutetaan. Emil 
Ekegrenin alunperin suunnittelemaa asuinkorttelia laajennetaan ja sen jakautumista tont-
teihin suunnitellaan.

Tavoitteena on mahdollistaa laadukkaan maisemaan ja rakennettuun ympäristöön so-
pivan kokonaisuuden toteutuminen, jonka suunnittelussa otetaan huomioon hankkeen 
sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä ja maisema-aluetta.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Imatran eteläosassa Vuoksen varrella, Imatralta itään johtavan pääkadun, 
Imatrankoskentien, eteläpuolella. Etäisyyttä Imatran keskustan palveluihin on 0,6-1,7 km, 
päiväkotiin n. 0,8 km ja Kosken koulukeskukseen n. kilometri. Kaavamuutosalueen pin-
ta-ala on n. 42 ha. Suurin osa alueesta on Imatran kaupungin sekä Fortum Oyj:n omistuk-
sessa. 
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Rakennettu ympäristö

Kaava-alue on osittain rakentamatonta, mutta sillä sijaitsee kaksi pientalovaltaista asuina-
luetta sekä rakenteilla oleva palvelutalo alueen pohjoislaidalla Imatrankoskentien laidalla. 
Ivontien pohjoispäässä sijaitsee voimalaitoksen huolto- ja toimistorakennuksia sekä ravin-
tola Voima. Kunnallistekniikka on vedetty kummallekin olemassa olevalle asuinalueelle. 
Kaava-alueen ulkopuolella etelä- ja itäpuolen alueet ovat pientalovaltaisia, pohjoispuo-
lella Imatrankoskentien toisella puolella sijaitsee kerrostaloalue sekä julkisia palveluita. 
Lännessä alue rajautuu Vuoksen ranta-alueisiin ja Imatran voiman voimalaitosalueeseen. 
Idässä rajana on rautatiealue.

Emil Ekegrenin suunnittelemaa kivitaloaluetta. Yhdeksän kivitaloa on sommiteltu kehämäisesti reunustamaan raken-

nusten keskelle jäävää yhteispihaa. 

Aarne Ervin suunnittelemaa puutaloaluetta. Rakennukset on sijoiteltu väljästi avoimeen puistomaiseen maastoon 
korkeuskäyrien mukaisesti.
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Helsinki Zürich Oy:n 2011 tekemästä alueen rakennuksia koskevasta selvityksestä selviää, 
että kaava-alueen merkittävimmät rakennetut alueet ovat Emil Ekegrenin kertausklassisti-
nen asuinalue suunnittelualueen eteläosassa sekä Aarne Ervin puutaloalue alueen keski- 
ja itäosissa. Molemmat alueet ovat tällä hetkellä suojeltuja niin yleis- kuin asemakaavas-
sakin. Alueet kuuluvat myös Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin.

Emil Ekegrenin suunnittelemat yhdeksän 1920-luvulla valmistunutta kiviaineista raken-
nusta ovat pääosin yksikerroksisia (+ullakko). 1930-luvun valokuvista käy ilmi, että alueen 
ilme on muuttunut merkittävästi 90 vuoden aikana. Alunperin avoin maisema on puiden 
kasvaessa ja istutusten lisääntyessä muuttunut jopa lähes metsäiseksi ja alueen läpi kul-
kenut aksiaalinen näkymä Villa malmille on peittynyt. Vanhan asuinalueen koillispuoli on 
tosin aina ollut puuvaltainen.

Rakennuskanta lisääntyi 1940-luvun lopulla, kun alueelle valmistui yhdeksän kahden 
perheen taloa, jotka rakennettiin Aarne Ervin suunnittelemien 50/50 ja 50/90 tyyppita-

RKY-alue: sininen raidoitus. Muinaismuistoalue: punainen.
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lojen mukaisesti. Rakennukset ovat vaakalaudoitettuja, puurunkoisia ja yksikerroksisia. 
Kaava-alueen nykyinen käytetty rakennusoikeus on yhteensä noin 16100 k-m². Alueen 
muodostamalle ympäristölle on ominaista avoin nurmikko- ja aluskasvillisuuspeitteinen 
maasto, jolle ovat kontrastina korkeat ja suorat männyt.

Merkittävien asuinalueiden lisäksi alueella sijaitsee kiinteä muinaismuisto, Siitolan histo-
riallisen ajan kyläpaikan eteläisin tonttimaa (Muinaisrekisteritunnus 1000017466). Alue on 
asemakaavassa suojeltu sm-osa-aluemerkintänä, jonka selitys on ”alueen osa, jolla sijait-
see muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittämi-
nen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluet-
ta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava Museovirastoa.
 

Kaava-aluetta rajaavan pääkadun, Imatrankoskentien, pohjois- ja eteläreunoilla on yhdis-
tetty jalkakäytävä/pyörätie. Jalkakäytävää tai pyörätietä ei ole kaava-alueen sisällä kul-
kevien Voimatien ja  Kuparintien varsilla. Liikenneympyrä ohjaa em. katujen risteyksessä 
liikennettä. Kuparintien varrella, hieman käytöstä poistetusta junaraiteesta etelään, sijait-
see Song Networks Oy:n hallinnoima teleliikennemasto laiterakennuksineen.

Luonnonympäristö

Ympäristötutkimus Karri Kuitunen teki toukokuussa 2018 selvityksen liito-oravan elinpii-
ristä liittyen Fingridin suunnitelmiin sähköaseman rakentamisesta alueelle. Kaava-alueella 
merkittävimmät liito-oravan elinpiiriin kuuluvat alueet sijaitsevat sen kaakkoislaidalla. 
Oletettavia liito-oravan kulkureittejä sijaitsee kaakkoisosasta alueen eteläosiin ja alueen 
läpi itään päin. Myös alueen luoteiskulman metsikössä tehtiin yksittäinen vähäinen löydös 
liito-oravan papanoita. Voimalaitoksen alueella sijaitsee suodosvesipuro, missä elää oma 
taimenkanta.

Aksiaalinen näkymä Villa malmilleKorkeat männyt ovat kontrastina avoimelle maastolle
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Kaavamuutosalueen läpi virtaa suodosvesipuro.
Sähkölinjojen alle jäävä avoin maisema on hallitseva piirre 
alueella.

Liito-oravan esiintyminen alueella. Punaiset nuolet kuvaavat oravan oletettuja liikku-

misreittejä.
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RauhoituspiiriRauhoituspiiri
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Karkearakeisten kitkamaalajien alueet, joissa vallitsevien hiekan, soran ja karkea-
rakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin
paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia.

Hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien alueet, joissa vallitsevien
hiekka-hiedan, hiesun ja hienorakeisten moreenien ohella on
paikoin ohuita alle puolen metrin savi-,lieju- tai turvekerroksia.

Savikko, joissa vallitsevien saven ja hiesun päällä on paikoin
ohuita alle metrin paksuisia eloperäisiä kerrostumia.

Suot ja muut pehmeiköt, joissa pinta on pehmeä ja nk.
kova pohja yleensä kahden metrin syvyydessä.

Kallioalueet, kalliopaljastumat ja niiden lähiympäristö kahden metrin
paksuiseen maapeitteeseen saakka.

Koheesio- ja kitkamaalajien alueet, joissa säännötön hiekan, siltin
ja saven sekä paikoin myös turpeen kerrosvaihtelu on mahdollinen
tai todettu.
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Maaperä

Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan kaava-alueen maaperä on koillisessa 
hienorakeisten kitka- ja silttimaalajien aluetta, joka vaihettuu maaston laskiessa lounasta 
kohti koheesio- ja kitkamaalajien alueeksi ja edelleen savikoksi maaston ollessa alimmil-
laan. Alueella on jonkin verran saastuneita osia, joista suurin osa on kunnostettu vuosina 
1999, 2001 ja 2010.
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Liikenne ja paikoitus

Pysäköinti kaavamuutosalueella on pääosin tarkoitus järjestää omille tonteille. 
Nykyisessä asemakaavassa on myös kaavoitettu erillistä maanpäällistä pysäköintitilaa 
alueen koillisosaan sekä Emil Ekegrenin kivitaloalueen itäpuolelle. Ekegrenin alueen 
pysäköintialue tullaan muuttamaan tonttikäyttöön. Emil Ekegrenin ja Aarne Ervin suunnit-
telemilla asuinalueilla pysäköinti on tarkoitus järjestää omille tonteille, rakennuskantaan 
sopiviin autokatoksiin.

Pohjavesi

Kaava-alue ei kuulu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen määrittelemiin pohjavesialuei-
siin.

Ympäristöhäiriöt

Kaava-alue sijaitsee Säteilyturvallisuuskeskuksen vuonna 1995 ja ympäristöasiainpalve-
lukeskuksen vuonna 1996 tekemän selvityksen mukaan korkean radontason alueella, jolla 
mittaustuloksista 10 - 49 % ylittää 400 Bq/m³. Radonriski tulee ottaa huomioon suunnit-
telussa ja rakentamisessa haittojen ehkäisemiseksi.

Alueen melutasoa on selvitetty vuosina 2000, 2005, 2006, 2011 ja 2013 tehdyillä melun-
mittauksilla. Valtioneuvosto on antanut päätöksessään 993/92 uusille asuntoalueille 
meluohjearvot 55 dB(A) päivällä klo 7 – 22 ja 45 dB(A) yöllä klo 22-7. Melun todettiin 
koostuvan pääasiassa Kuparintien liikenteen sekä tavarajunien melusta. Lisäksi alueen ju-
naradan meluarvot kaksoisraiteen toteutuessa selviävät. Ramboll Finland Oy:n lokakuus-
sa 2006 tekemästä meluselvityksestä, joka kartoittaa vuoden 2025 melutasoja Imatran 
rataverkon alueella.

Voimalaitoksen eteläpuolisen alueen osalta padon murtumiseen liittyvä tulvariski tu-
lee huomioida suunnittelussa. Alueella sijaitsee räjähdysainevarasto, joka on poistettu 
käytöstä keväällä 2011. Alueen maaperä on tutkittu ja tarpeellisin osin puhdistettu 
virano-maisten katsomassa laajuudessa. Tiedossa on maaperän pilaantuneisuutta 
ainoastaan alueen pohjoisosassa sijaitsevan kyllästämön kohdalla.
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Maanomistus

VOIMASSA OLEVA KAAVATILANNE

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa 4 
kaava-alue on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A) ja pieneltä osin (voimalaitoksen 
ympäristö) energiahuollon aluetta (EN). Imatrankoskentie on seutukaavassa merkinnällä 
”Seututie tai pääkatu” ja rautatie merkinnällä “merkittävästi kehitettävä päärata”. Kaa-
va-alueen pohjoisosa kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen ja 

Imatran kaupungin maanomistus (vihreä), yksityisten maanomistajien tai muiden 
toimijoiden omistus (valkoinen). 
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koko alue Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealueeseen. Asemakaavan muutos ei 
poikkea maakuntakaavan varauksista.

Yleiskaava

Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020” on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
19.4.2004. Yleiskaavassa alue on merkitty suojeltavaksi pientalovaltaiseksi asuntoalueek-
si (AP/s) ja suojeltavaksi energiahuollon alueeksi (EN/s). Kaava-alueen pohjoisosaan on 
merkitty työpaikka-aluetta (TP) ja työpaikka-/ asuntoaluetta (TP/A) sekä pieni alue lähi-
virkistysaluetta (VL). Rautatien länsipuolelle sekä AP/s-alueiden väliin on myös merkitty 
lähivirkistysaluetta (VL). Kaavoitettavan alueen lounaisosan ranta on VL/EN-merkinnällä, 
eli lähivirkistys/energiahuollon alue. Kuparintie ja Imatrankoskentie on merkitty katua-
lueeksi, rautatien ollessa rautatieliikenteen aluetta (LR). Asemakaava ja asemakaavan 
muutos on pääosin yleiskaavan mukainen, joskin työpaikka-alueet on muutettu asumis-
painotteiseksi alueiksi.

ma/kv

ma/kv

ma/kmma/mv

C

TP-1

VR

TP-1

EN

VU/VR

VR

TP-1

TP-1

TP-1

TP-1

A

A

ma/km

Etelä-Karjalan maakuntakaava. Kaavamuutosalue ympyröity valkoisella katkoviivalla.



11 / 17

Asemakaava

Nykyinen voimassaoleva asemakaava on hyväksytty 20.1.2014 Imatran kaupunginvaltuus-
tossa. Kaava koostuu pääosin lähvirkistysalueista (VL), puistoista (VP) ja 
pientaloalueista (AP) ja rivitaloalueista (AR). Kaava-alueen itäreunaa hallitsee rautatiealue 
(LR) ja sen pohjoisosissa on myös palveluasumista (PA), kerrostaloasumista (AK), parkki-
paikkoja (LPA) sekä yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), energiahuollon alue (ENKTY) 
sekä liike-, toimistorakennusten ja julkisten palveluiden korttelialue (KTY).

“Kestävä Imatra 2020” yleiskaava. Kaavamuutosalue rajattu sinisellä viivalla.
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Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset

• Fingridin sähköaseman liito-oravaselvitys Imatralla 
 (Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2018)
• Rakentamistapaohje
  (Helsinki Zürich Office Oy, 2013)
•   Suositus rata-alueen rajauksesta 
 (Liikennevirasto, 2013)
•   Verkostotarkastelua
 (WSP Finland Oy, 2012)

Ote ajantasa-asemakaavasta.
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 •   Selvitys alueen rakennuksista
  (Helsinki Zürich Office Oy, 2011)
•   Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurialueet
 (Kaakkois-Suomen ELY ympäristö ja luonnonvarat / K.Gardemeister / Museovirasto,  
 2011)
•   Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoselvitys
 (Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, 2011)
•   Kaupalliset lähtökohdat
  (Entrecon, 2011)
•   Maaperän kunnostusselvitys
   (Golder Associates, 2011)
•   Maaperäselvitys
•   Alueen johtolinjat
•   Ympäristömelun äänitasomittaukset 
  (Imatran kaupungin ympäristö ja tutkimusyksikkö, Akukon, 2005, 2011, 2013)
•   Vahingonvaaraselvitys
  (Imatran voima oy / Rakennussuunnitteluosasto / Vesiasiaintoimisto, 1986)

  

Rakennusjärjestys

Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 ja tullut vo-
imaan 1.8.2016.

Pohjakartta

Pohjakartta täyttää MRL:n § 54a vaatimukset.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET (MRL 9 §, MRA 1 §)

Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan vaikutuksia mm. maisema- ja kaupunkikuvaan, 
kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön, yhdyskuntatekniseen huoltoon, 
rakennettuun ympäristöön, elinympäristön viihtyisyyteen ja liikenteeseen.

Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavaprosessin aikana. Osa vaikutuksis-
ta ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin 
vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia. 
Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Kaavaa laaditaan yhteistyössä kaupungin kaupunkikehityksen ja teknisten palveluiden 
sidosryhmien kanssa. Palautetta kaavaluonnoksesta pyydetään kaupungin osallisena 
olevilta sidosryhmiltä.

OSALLISET (MRL 62 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omis-
tamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osal-
lisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

Viranomaiset
• Etelä-Karjalan liitto
• Etelä-Karjalan pelastuslaitos
• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat
• 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
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Muut
• Sähkö- ja puhelinyhtiöt

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS (MRL 6 §, 62 § JA 63 §, MRA 30 §)

Kaavan vireilletulo ja kaavaluonnoksen esittely

Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoitusleh-
dessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, jolloin 
osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta 
aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin 
internetsivuilla (www.imatra.fi). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää 
suunnittelun edetessä.

Lausuntopyynnöt

Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, 
Etelä-Karjalan liitolta sekä Etelä-Karjalan Museolta.

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto Imatran seudun ympäristölau-
takunnalta ja rakennusvalvontajaostolta sekä tarvittaessa muilta viranomaisilta.

Nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27 ja 32 §)

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupungintalolle (1.krs) 
vähintään 30 päiväksi; kuulutus kaupunkilehti Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
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Viranomaisyhteistyö MRL 66.§ ja MRA 18 §

Viranomaisneuvotteluihin ovat osallistuneet Imatran kaupunki, Kaakkois-Suomen 
Ely-keskus, Etelä-Karjalan museo ja Fortum. Syyskuussa 2018 pidetyssä neuvottelussa 
sovittiin, että käynnistetään asuntoalueen asemakaavan muutosprosessi.

Päätöksenteko

Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen hyväksyy 
Imatran kaupunginvaltuusto. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti 
sitä pyytäneet (MRL 67 §).

Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 
osoitteella:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio

Asemakaavan muutoksen lainvoimaisuus

Mikäli kaavasta ei ole muistutettu ja kaava on edennyt muutoin oletetun aikataulun mu-
kaisesti, kaava saanee lainvoiman vuoden 2019 aikana.

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tullaan tarkentamaan ja täydentämään tarpeen 
mukaan suunnittelun kuluessa.

Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivotaan mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset pyydetään lähettämään Imatran kau-
pungin kirjaamoon kirjallisesti ja sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi

Lisätietoja kaavan valmistelusta:

Kaavan laativa konsultti:
Pääsuunnittelija Antti Ahlava,
p. 050 324 1179
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Sähköposti: ahlava@helsinkizurich.com
Helsinki Zürich Office Oy
Laajalahdentie 16 A 11 b, 00330 Helsinki

Imatran kaupunki:
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen
p. 020 617 4457
Sähköposti: ulla.karjalainen@imatra.fi

13.2.2019


