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1. TIIVISTELMÄ
Asemakaavan	muutos	on	käynnistynyt	alueella	toimivan	Fortum	Power	and	Heat	Oy:n	aloit-
teesta.

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

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	teko-
vaiheessa	oletettiin.	Suomen	Sisäilmakeskuksen	tekemissä	haitta-aine-	ja	sisäilmatutkimuk-
sissa	on	todettu	lukuisa	määrä	erilaisia	ongelmia	liittyen	muun	muassa	rakennusaikaisiin	ra-
kennusmateriaaleihin.	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.

Puutalojen	kunnostaminen	aiheuttaisi	Fortumin	arvioiden	mukaan	kaksinkertaiset	kustan-
nukset	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	materiaa-
lien	purkua	ja	mittavaa	uudelleenrakentamista.

Asemakaavamuutoksen	tavoitteena	on	mahdollistaa	laadukkaaseen	kulttuurimaisemaan	ja
rakennettuun	ympäristöön	sopivan	kokonaisuuden	toteutuminen,	jonka	suunnittelussa	ote-
taan	huomioon	hankkeen	sijainti	keskellä	valtakunnallisesti	merkittävää	rakennettua	ympä-
ristöä	ja	maisema-aluetta.	Tavoitteena	on	muuttaa	kaavamääräyksiä	sekä	kaava-alueiden	ra-
jauksia	ja	tonttijakoa	asuinalueisiin	liittyen	niin,	että	koko	alueen	henki	sekä	osa-alueiden
erilliset	luonteet	säilyvät.	1940-luvun	puutaloalueella	muutetaan	rakennusten	suojelumää-
räyksiä	osittain	sr-11:sta	sr/ur:ksi.	Muutoksella	mahdollistetaan	terveydelle	vaarallisten	ra-
kennusten	purkaminen.	Puutaloalueen	kahden	rakennuksen	suojelumerkinnät	säilyvät	kui-
tenkin.

Alueen	rakennustapaohje	päivitetään.	Tällä	varmistetaan	kaupunkikuvallisten	ja	maisemallis-
ten	arvojen	säilyminen.	Junaradan	viereltä	poistetaan	kolme	tonttia	radan	aiheuttamien	melu-
haittojen	vuoksi.	Poistuvien	rakennusten	tilalle	on	etsitty	korvaavia	rakennuspaikkoja	huomi-
oiden	maisemalliset	ja	kaupunkikuvalliset	arvot.	Kaavamuutoksella	tehdään	mahdolliseksi	ra-
kennettuun	kulttuuriympäristöön	soveltuva	uusi	laadukas	asuntorakentaminen.
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2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

Asemakaavasuunnittelun toteutunut ja suunniteltu aikataulu. Muutokset ovat mah-
dollisia. 

Kuulutus kaavan vireilletulosta 17.2.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä alkaen 18.2.2019 

Kaavaluonnos nähtävillä 27.4. – 29.5.2020 

Kaupunkikehityslautakunta päättänyt asettaa kaavaeh-
dotuksen nähtäville Kesäkuu 2020 

Kaavaehdotus nähtävillä Kesä-heinäkuu 2020 

Kaupunginhallitus päättänyt esittää kaavan hyväksy-
mistä kaupunginvaltuustolle Elokuu 2020 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Elo-syyskuu 2020 

Lainvoimainen Syys-lokakuu 2020 

3. ASUKASTILAISUUDET 
 
Koronatilanteesta johtuen kaavasta järjestetään varsinainen asukastilaisuus vasta kaavaeh-
dotusvaiheessa. 

4. SIDOSRYHMÄNEUVOTTELUT  
Pvm Palaute Vastine 

Syys-lokakuu 2018 
 
Fortum Power & Heat 
Oy, Imatran kaupunki, 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Etelä-Kar-
jalan museo 
 

1940-luvun puutaloalue 
- Radan lähellä olevat kolme tonttia (”Ervin 1940-

luvun alue”) poistetaan kaavasta aikanaan toteu-
tuvan kaksoisraiteen tuomien meluongelmien 
vuoksi. 

- Osalta rautatietä lähellä olevilta asuinrakennuk-
silta voidaan poistaa sr-merkintä. Jos joku haluaa 
asua niissä, sen pitäisi olla mahdollista. Talojen ja 
radan välissä on tilaa meluvallille. 

- Puutaloalueen sr-merkinnät poistetaan lukuun ot-
tamatta 1-2 alkuperäistä kohdetta, jonka Fortum 
sitoutuu kunnostamaan yksin tai yhteistyössä va-
littavan kumppanin kanssa. Kohteilla on kaiken 
aikaa suojeluarvo, mutta purkamiselle voi olla 
edellytykset. Suojeluarvo tekee sen, että muutos-
töissä ei edellytetä kaikkia tämän päivän teknisiä 
vaatimuksia, jos asia on perusteltavissa rakennuk-
sen kulttuuriarvojen säilyttämisellä. 

- Fortum dokumentoi olemassaolevat rakennukset. 
 
1920-luvun kivitaloalue 
- Kaavasuunnitelmassa on huomioitava kivitaloalu-

een rakennushistoriallinen arvo kokonaisuutena. 
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Uudiskohteiden, ml. autotallien, tulee olla harmo-
niassa olemassa olevan rakennuskannan kanssa.  

- Harkitaan kivitaloalueen talojen sijoittamista 
omille tonteilleen ml. autopaikat (autopaikat esim. 
nykyisille puistokaistaleille). Jos kivitalojen auto-
paikat saadaan sijoitettua kivitalojen tonteille, kivi-
taloalueen LPA- tontti saatetaan muuttaa uudisra-
kennustontiksi sekä pienasuntojen autopaikoiksi.  

- Fortum kunnostaa kivitaloalueen yksin tai yhteis-
työssä valittavan kumppanin kanssa. 

- Säilytetään sr-merkinnät kuitenkin niin, että huol-
torakennus muutetaan asuntokäyttöön (esim. pie-
niä asuntoja) tai yhteiseksi talousvarastoksi, jos 
asuntokäyttö sotkee keskeisen alueen säilymistä 
mittavien yksityisyyden ja julkisivujen muutosten 
vuoksi. Lämmin varastotila voisi ehkä olla myynti-
valtti? 

- Jos alueelle saisi yhteisten tilojen ja alueiden kiin-
teistöosakeyhtiön tms., olisi vastuutaho. Muutoin 
ainakin osan asuntoja voisi myydä itsenäisinä kiin-
teistöinä.  

- Asuntoihin voi liittyä ns. ulkokehällä mahdollisuus 
talousrakennuksen lisärakentamiseen. Lisärakenta-
misen tulee olla sopeutuvaa ja alisteista alueen van-
halle rakennuskannalle. Jos alue ei ole kokonaisuu-
tena taloyhtiön hallinnassa, olisi uusi tontitus pe-
rusteltua. 
 

AK 141 –kerrostalokortteli Imatrankoskentien varressa, 
Tehokujan päässä 
- Kyseessä on kerrostalotontti, joka poistettiin vuo-

den 2014 kaavakäsittelyn alla. Tuo kerrostalo jä-
tettiin aikoinaan asemakaavasta pois taimenpuron 
ja liito-oravien takia. Taimen on sopeutunut kau-
punkipuroon, mutta edellisen kesän työmaan vai-
kutukset taimenkantaan on tarkistettava. 

- Luontoselvitys on tehty vuonna 2011, joten liito-
oravien nykytilanteesta alueella ei ole tietoa. 

- ELY-keskus näkee, etteivät edellytykset uudelle 
kerrostalorakentamiselle ole muuttuneet sitten 
viime käsittelyn.  

 
Uusia omakotitontteja  

- Liito-oravat (ainakin niiden kulkuyhteys) ja re-
hevä rantalehto on otettava huomioon, kuten 
myös  rannan merkitys virkistysalueena alueen 
muille asukkaille.  

- Uudiskohteina toteutettaville omakoti- ja parita-
loille historiallisten alueen osien yhteydessä laadi-
taan riittävästi toteutusvapauksia sisältävä raken-
nustapaohje (vertailuesimerkkinä Oulujoen asun-
toalueille Ervin asuntoalueille toteutetut uudis-
kohteet). 

- Eri puolille aluetta sijoitetaan uusia omakotitont-
teja jokinäkymin korvaaviksi radan varresta pois-
tettaville tonteille. 

 
Kaupunginosan muu asemakaavoitus 
Kaavassa huomioidaan voimalaitosalueella meneillään 
olevan sähkölinjoja ym. koskevan asemakaavan muu-
toksen mukanaan tuomat mahdolliset muutostarpeet. 
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Maankäyttömaksu 
Lähtökohtaisesti maankäyttömaksuja tms. ei kaava-
muutoksesta peritä, mutta Fortum sitoutuu maksa-
maan kaikki kaavoituksen vaatimat kustannukset. 
 

27.11.2018 

Kaupunkisuunnittelu, 
Imatran Vesi,  kaupun-
kikehitysjohtaja, kau-
pungininsinööri, kon-
sernilakimies 

Maankäyttösopimus 19.12.2013 
- Fortum on maksanut kaupungille maankäyttöso-

pimuskorvauksia. Ne on kirjattu kunnallisteknis-
ten investointien rahoitusosuuksiin projektille Ku-
parintie/Fortumin alue. Sillä on rahoitettu infran 
investointeja Kuparintien tienoilla. 

- Maankäyttösopimuksessa on kirjauksia, jotka ei-
vät ole toteutuneet.  Imatran Veden toiminta-alue 
ei ulotu ko. alueelle. Toiminta-alueen laajennus 
tehdään asemakaavahankkeen ja toteuttamisen 
edellyttämällä aikataululla. Toiminta-alueen pitää 
vastata niitä vastuita, mitä on sovittu. Imatran 
Vesi selvittää verkoston omistussuhteet, liittymis-
sopimukset jne. Jos yhtiö myy kiinteistöt edelleen, 
onko sopimusosapuoli uusi omistaja? Sopimuk-
sessa todetaan mm. ”Ennen verkostojen luovutta-
mista kaupungille yhtiö huolehtii siitä, että kau-
pungin vesilaitoksen kanssa on tehty vanhoista 
kiinteistöistä liittymissopimukset, joissa on määri-
telty liittämiskohdat. Liittämiskohta, joka on sa-
malla vastuualueen raja, on viisi (5) metriä raken-
nuksen ulkoseinästä.” 

- Kaavamuutoksen kautta tulevat uudet velvoitteet 
kaupungille tulee arvioida kaavasuunnittelun yh-
teydessä. 

 
Maaperä 
- Tehdyt selvitykset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet 

tulee arvioida ja selvittää kaavasuunnitteluun liit-
tyen 

 

 

25.1.2019 Suunnit-
telun aloituskokous 

Kaupunkisuunnittelu, 
rakennusvalvonta, 
Imatran Vesi, Helsinki 
Zürich Office Oy 

Kaupunkisuunnittelu: 
- 1940-luvun puutaloalueen säilytettäväksi raken-

nukseksi suositellaan taloa Oikosulun pohjoispuo-
lella Johtoliitoksen risteyksessä. 

- Radan varresta poistetaan kolme omakotitalotont-
tia rautatiemelun vuoksi. Paikkaan ei sovi ympäris-
töön sopeutuvalla tavalla meluvallia. 

- Jätetään edellisestä asemakaavasta jäljelle kaikki 
muut nykyisen asemakaavan rakennuspaikat. 

- Sisällytetään alueen luoteisosassa asuinkerrostalo-
kortteli Tehokujan päähän. 

- Kivitaloalue jaetaan erillisiin tontteihin. 
- Kivitaloalueen itäpuoleen liittyville viheralueille si-

joitetaan asuinrakennuksia, mukaan lukien VU-3 –
lähivirkistysalueelle. 

- Suodosvesipuron mahdollinen siirto tutkitaan, mi-
käli rakentamista halutaan osoittaa puron viereen. 

- Imatrankoskentien varren kerrostalojen korkeus-
määräykset tarkistetaan. Myönnetyt poikkeamis-
päätökset otetaan huomioon kaavaratkaisussa. 
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- Katujen määrä ja pituus pyritään tarkoituksenmu-
kaistamaan ja niiden varsien hyödyntäminen ra-
kentamisen tonteiksi hyödyntämään. 

 
 
- Kaavassa ei ole tarvetta osoittaa uusia vieras-

pysäköintialueita, jos alueen asuinkorttelit jaetaan 
erillisiksi tonteiksi. Voimassa olevan kaavan LPA- 
ja VU-3 -alue Oikosulun varrella voidaan muuttaa 
tontiksi. 

- Muutoksista maankäyttösopimukseen neuvotel-
laan erikseen Fortumin ja kaupungin kesken. 

- Kaavamuutoksen kautta tulevat uudet velvoitteet 
kaupungille tulee arvioida kaavasuunnittelun yh-
teydessä. 

- Maaperään liittyviä uusia selvitystarpeita ovat: 
• Ratahankkeet: Aluetta sivuavaan rataan on 

tulossa uusi raidepari länsipuolelle ja tähän 
on kaavassa varauduttava. Arkkitehti on yh-
teydessä Väylä -virastoon taustamateriaalin 
saamiseksi. 

• Fingridin sähkönsiirtojärjestelmät: Voimalai-
tosalueelle on juuri tehty asemakaavan muu-
tos, joka sisältää varauksen uudelle sähköase-
malle. Arkkitehti pyytää Fingridiltä viimeisim-
män suunnitelman sähköasemaan liittyvien 
voimalinjojen varoalueiden kartoittamiseksi. 

 
Imatran Vesi: 
- Imatran veden toiminta laajenee alueelle vaiheit-

tain. 
• Alueen tai alueen osien mukaan ottaminen 

Imatran Veden toiminta-alueeseen täytyy har-
kita tapauskohtaisesti: mikäli joku haluaa al-
kaa rakentaa esim. alueen ”alapuolelle”, jou-
dutaan runkoputkia tekemään useita kymme-
niä metrejä, mistä tulee melko paljon kustan-
nuksia 

- Alueella kulkee vesihuoltoverkostoa nykyisellään 
tonteilla (esim. Kuparintien/Ervinkadun läheisyy-
dessä). Verkostot täytyy siirtää katualueille, muu-
ten ne ovat rasitteina tonteilla (täytyisi muodostaa 
johtorasitteet jne.). 

- Esimerkiksi Ivontiellä on tarkoitus jatkaa (siitä, 
mihin vuonna 2019 jäädään) jätevesi- ja huleve-
siviemäriä alaspäin, jolloin ne eivät kulkisi jatkossa 
tontilla 

- Alueelle talousveden syöttö tapahtuu mahdollisesti 
tulevaisuudessa Kuparintielle vuonna 2015 raken-
netun vesijohdon kautta. 

- Vesijohto, joka kulkee ruokalan nurkalta Valvo-
montielle päin, jäisi käyttöön. 

 
20.9.2019 
 
Imatran kaupunki, 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Etelä-Kar-
jalan museo, Fortum 
Power & Heat Oy, Hel-
sinki Zürich Office Oy 

AK 141 –kerrostalokortteli Imatrankoskentien varressa, 
Tehokujan päässä, uusi kerrostalotontti suodospuron 
vieressä  
- Pyydetään lausunto ELY-keskuksen vesistöpäälli-

költä 
 
Rakenteilla olevan palvelutalon kortteli 
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- Sitovan kerrosmääräyksen muuttaminen tontilla 
ohjeelliseksi 

 
1920-luvun kivitaloalue  
- Jaetaan erillisiin tontteihin 
- Uudet rakennukset max. 1,5 kerrosta; voivat olla 

nyt ehdotettua pidempiä rakennuksia 
 

- Asemakaavaan merkintä, että kellarit ovat tällä alu-
eella mahdolliset 

- Kivitaloalueen kylkeen viisi uutta omakotitalotont-
tia, VU-3 -lähivirkistysalue pienenee 

- Yhteispiha le-merkinnällä (yhteisalue leikkiin ja 
oleskeluun) 

 
1940-luvun puutaloalue 
- Noudatetaan nykyisiä kaavamääräyksiä (s-2 / s-3; 

ympäristön säilyttäminen), mutta terveydelle vaa-
ralliset rakennukset puretaan (sr-11); rakennushis-
toriaselvitys on tehty. 

- Mikäli eteläisimmässäkin talorakennuksessa on pa-
hoja sisäilmaongelmia, sen purkaminen sallitaan. 

- Kolme radan varren tonttia poistetaan lisääntyvän 
raideliikenteen meluhaittojen vuoksi, meluvalli ei 
sopisi ympäristöön. 

- Alueen pohjoispäähän uusi omakotitalotontti. 
- Pidetään ja kunnostetaan Oikosulun ja Johtoliitok-

sen risteyksen luoteispuolella oleva talo. 
- Tarkistetaan tien ja tontilla olevan autotallin / va-

jan läheisyys. 
- Ei ole tarvetta osoittaa uusia vieraspysäköintialu-

eita, jos asuinkorttelit jaetaan erillisiksi tonteiksi; 
voimassa olevan kaavan LPA-alue Oikosulun var-
rella voidaan muuttaa tontiksi. 

 
1940-luvun puutaloalueen uudisrakennukset 
- Alueen maisemallisia erityispiirteitä, kuten avointa 

maisematilaa ja korkeaa mäntypuustoa, kunnioite-
taan 

- Julkisivut mielellään väritykseltään ja materiaaleil-
taan yhtenäiset mukaillen alueen tyyppitaloa 90/50 

- Ikkuna-aukotuksessa suositellaan huomioitavan 
1940-luvun rakennusten mittakaava. 

- Julkisivut tulee maalata vaalein murretuin vä-
risävyin; julkisivumateriaalin tulee olla yhtenäinen 
kaikissa rakennuksen osissa.  

- Uudisrakennuksissa käytettävä harjakattoa tai pul-
pettikattoa, jonka kulma n. kolmekymmentä as-
tetta; räystäiden tulee ulottua rakennusmassan 
koosta riippuen 500-1000 mm:n päähän seinälin-
jasta  

- Rakennettavien autotallien tulee olla kiinteästi ra-
kennusten kyljissä kiinni 

 
1920-luvun kivitaloalueen rakennustapaohje 
- mainitaan kaavakartassa, että rakennustapaohje on 

laadittu. Sen ohjeellisuus määritellään myöhem-
min. 

- ELY ei kommentoi rakennustapaohjeita. 
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- Harjakatto rakennuksen pitkän sivun mukaan ja 
pienet räystäät; kattokulma jyrkkä; katossa julkisi-
vuja vastaava väri 

- Julkisivut vaaleaa kiviainesta, värimaailma sopu-
soinnussa 1920-luvun rakennusten kanssa 

- Rakennusmassaa voi aukottaa vapaasti ja ottaa pa-
loja pois, mutta ulokkeiden tekemistä tulee välttää; 
kattolyhtyjä ei voi tehdä, mutta kattoikkunat ovat 
sallittuja; sisäänvedetyissä rakennuksen osissa tu-
lee käyttää maalaamatonta puuta julkisivumateri-
aalina; ikkunapuitteet tummat  

- Autokatokset tai talousrakennukset harja- tai pul-
pettikattoisia sekä julkisivuväritykseltään yhte-
neväisiä päärakennuksen kanssa 

Ruokalarakennuksen tontti  
- Lisää rakennusoikeutta  
- Tarkistetaan, ettei Tehokujan muutos vähennä nyk. 

ruokalarakennuksen pysäköintipaikkoja. 
- Joustava, monipuolinen kaavamerkintä, joka sallii 

ajatellut käyttötarkoitukset 
 

1920-luvun alueen nykyinen talousrakennus  
- Yhteiskäyttöiseksi tai asunnoksi 
- Joustava monikäyttöinen kaavamerkintä, joka sallii 

sekä nykyisen että asuinkäytön 
 
Nyk. VL-10-alueen vaja  
- Annetaan rakennusoikeutta: TV (varastorakennus), 

150 m2 
 
Melu 
- Tarkistetaan, että meluselvitys on mukana asema-

kaavan selostuksen liitteissä. 
 

4.11.2019 

WSP, Imatran kau-
punki, Imatran Vesi, 
Helsinki Zürich Office 
Oy 

Infrastruktuuriverkostot 
- Alueen infrastruktuuriverkosto on vanhaa ja vaatii 

täydentämistä. Nyt käynnissä olevan asemakaavan 
muutoshankkeen lisäksi erikseen maankäyttösopi-
mus on päivitettävä ja verkostolle on löydettävä 
suunnittelija. Fortum ja Imatran kaupunki sopivat 
tästä keskenään. 

 
AK 141 –kerrostalokortteli  
- Suodosvesipuron siirron tekniikka on mietittävä jo 

kaavamuutosvaiheessa. ELY ei tämän hetken mu-
kaan ole kieltänyt puron putkeen siirtämistä. 

 

5. VIRANOMAISNEUVOTTELUT 
Pvm Palaute Vastine 

25.3.2019 
 
Imatran kaupunki, 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Etelä-
Karjalan museo, 
Etelä-Karjalan liitto 
& Helsinki Zürich 
Office Oy 

KASELY: 
- Ratamelun torjuntaan paras ratkaisu 

olisi meluvalli. 
 
- 1940-luvun alueella tarkistettava ra-

kennusten sijoittelu tonteilla melu-
suojausta ajatellen 
 

 
Rata on penkalla, joten meluvallilla ei 
onnistu. 
 
On tarkistettu tämän jälkeen. 
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- Kivitaloalueelle olisi hyvä laatia ra-
kennustapaohjeet, sisältäen myös au-
tokatokset. 
 

- Asuinkiinteistöllä on oltava ulko-oles-
kelualue, joka täyttää melumääräyk-
set. Jos parveke melusuojataan, se on 
kallista ja rupeaa lähentelemään juri-
disesti huonetta. 

 
- Kaavassa olisi hyvä osoittaa viljelyalu-

eet, koska ne eivät ole yleistä virkis-
tysaluetta. 

- Kivitaloalueella ihan keskellä on ta-
lousrakennus, jonka käyttötarkoi-
tukseksi on merkitty asunto. Onko 
tämä kohtuudella muutettavissa asun-
noksi? 
 
 
 
 
 
 
 

- Asuinkorttelin keskellä olevaa viher-
aluetta ei voi merkitä puistoksi, koska 
se ei ole yleistä aluetta. Yksi vaihto-
ehto on merkitä se yhteiskäyttöalu-
eeksi, joka osoitetaan korttelille. 

 
- Suunnitellut rakennukset näyttäisivät 

soveltuvan hyvin ympäristöön, mutta 
onko luontoarvoja? 

 
 
Imatran Kaupungingeodeetti: 
- Vuonna 2014 tehty maankäyttösopi-

mus tarkistettava 
 

 
 
 
 
- Korttelin 159 tonteille pääsyn kan-

nalta uutta katua on osoitettu aika 
paljon vain yhtä tonttia varten.  

 
Imatran kaupungin Ympäristönsuojelu-
päälikkö: 
- Viime kesänä taimenet lähtivät suo-

dosvesipurosta mutta ovat uudestaan 
kotiutuneet puroon. 

 

Rakennustapaohjeiden tarve on tie-
dostettu ja ne on laadittu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viljelyalueet lisätään kaavaan. 
 
 
Rakennus on ollut ilmaston kannalta 
kannattamaton keskuslämmityskes-
kus, joka kuluttaa paljon energiaa. 
Fortumilla on kuva, että voidaan hel-
posti muuttaa asunnoksi. Halu on 
muuttaa rakennus energiatehok-
kaaksi asunnoksi. Pohdintaa on käyty 
läheisen Imatran lämmön yksikön 
LTO-hyödyntämisestä, jolloin asun-
toihin tulisi lämpöpumput. 
 
le-merkinnällä 
 
 
 
 
 
Kaavamuutosalueella ei ole selvitys-
ten mukaan merkittäviä uhanalaisia 
luontoarvoja taimenten lisäksi. 
 
 
 
Asiasta on aiemmin keskusteltu. Vain 
rakennusoikeuden nettolisäyksestä 
maksetaan. Nyt poistuu vanhaa ja ra-
kennetaan uutta; on katsottava tar-
kemmin miten tässä tapauksessa me-
nee. 
 
 
Kyseistä katuyhteyttä ei tarvita. 

15.10.2019 
 
Imatran kaupunki, 
Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus, Etelä-
Karjalan liitto (kut-
suttu, ei paikalla), 

Kaava-alue sijaitsee valtakunnallisesti 
merkittävällä RKY-alueella. 
 
1940-luvun puutaloalue: 
- Rakennusalat voivat olla väljiä. 
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Etelä-Karjalan mu-
seo & Helsinki Zü-
rich Office Oy 

- Konsultin esittämää muutosta s-1 mer-
kinnästä sr/ur –merkinnäksi tekstei-
neen pidettiin hyvänä. 

- Sovittiin että ”poikkeuksellisen erityi-
sissä” korvataan pelkällä sanamuo-
dolla: ”oleellisissa muutoksissa”. 

 
Insinöörin asunto: 
- Konsultti kertoi, että Insinöörin 

asunto on lisätty rakennushistorialli-
seen selvitykseen. 

- Ideana heitettiin ilmoille, että insinöö-
rin asunnon tontille voi antaa lisää ra-
kennusoikeutta, jos vanha rakennus 
säilytetään. 

 
AR-2 148 –rivitaloalue: 
- Rivitalokortteli sekä Valokaari raja-

taan pois kaavamuutosalueesta.  
 

AK 141 –kerrostalokortteli: 
- Korttelia muutetaan esitetyllä tavalla, 

kaupunkirakennetta kestävästi tiivis-
täen. 

- Paikan meluselvitys tarkistetaan. 
- Suodospuron linjaus pidetään nykyi-

sen suunnitelman mukaisena, sillä sen 
siirtäminen ei ole teknisesti järkevää. 
Puron pikkutammukan kanta on toi-
punut, sekä Vuoksen vastarannan uu-
dessa taimenpurossa on hyvä kanta. 
Puron läheisyyteen rakennettaessa tu-
lee huomioida riittävä varjostus tai-
menten vuoksi esimerkiksi kasvillisuu-
della. 

 
1920-luvun kivitaloalue: 
- Rakennusten ja rakennelmien sijoit-

telu on hyvä. 
- AH- yhteiskäyttöalueen omistajuus ja 

hoitovastuu sovitaan ennen kaavan 
voimaan tuloa. 

- Tarkistetaan, että AH-yhteiskäyttöalu-
een läpi ajaminen tontille on mahdol-
lista.  

- Konsultti lisää uudisrakennuksia mai-
semaan sopeuttavia puurivistöjä alu-
eelle. 

 
Kortteli 153, johtoliitoksen pohjoisjatke: 
- Johtoliitosta jatketaan ainoastaan uu-

den omakotitontin 7 kaakkoiskul-
malle, päähän tehdään kääntöpaikka.  

- Sr-11 -merkittyjen (kunnostettavien) 
rakennusten määrä puutaloalueella on 
1-2. Keskusteltiin sr-11 -merkittyjen 
rakennusten sijainnista. 

 
121 KTY-8: 
- Tarkistetaan miten pysäköinti KTY-8 -

alueella järjestetään. 
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- Tutkitaan mahdollisuutta korvata Te-
hokujan jatke liittymällä suoraan 
Imatrankoskentieltä. 

 
Kunnallistekniikka: 
- Imatran veden liittymissopimukset 

tehdään erikseen jokaiselle kiinteis-
tölle. 

 
Muuta: 
- Maaperän sodanaikaisten jäänteiden 

tutkimisesta mainitseminen kaavassa 
tarkistetaan. 

 

6. ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SAADUT PALAUTTEET  
Pvm Palaute Vastine 

29.4.2020 
Elisa Oyj 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista ase-
makaavan muutokseen  
 
Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaa-
peli jonka olemassaolo tarvitsee alueella  
toimijoiden tiedostaa ja huolehtia sen 
riittävästä suojauksesta.   
 
Mikäli kaapelia joudutaan siirtämään pi-
tää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin 
yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto.   
 
Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja 
Rakennuslaki 89§).  
 

Merkitään tiedoksi. 

4.5.2020 
Etelä-Karjalan pelas-
tuslaitos 

Pelastusviranomaisella ei ole kommen-
toitavaa tai huomautettavaa asemakaa-
vamuutoksen asiakirjoissa esille tuotui-
hin asioihin. 
 

Merkitään tiedoksi. 

4.5.2020 
Museovirasto 

Museoviraston sijasta lausunnonanta-
jana toimii Etelä-Karjalan museo. Se on 
nimetty 1.1.2020 voimaan tulleen uuden 
museolain mukaiseksi alueelliseksi vas-
tuumuseoksi, joka toimii toimialueensa 
arkeologisen kulttuuriperinnön ja raken-
netun kulttuuriympäristön asiantunti-
jana. 
 

Merkitään tiedoksi. 

13.5.2020 
Imatran seudun luon-
nonsuojeluyhdistys 

Asemakaava-alue sijaitsee Vuoksen 
ranta-alueella ja rajautuu ja on osin 
päällekkäinen luonnonarvoiltaan merkit-
tävän Mellonlahden-Kuparin metsäalu-
een kanssa. Rantavyöhyke tulee säilyttää 
rakentamattomana 100-150m levyisellä 
vyöhykkeellä eikä uutta rakentamista 
tule ohjata näille arvokkaille  
luontoalueille. Ranta-alueet tulee mer-
kitä kaavaan SL /LUO merkinnällä 100-
150m levyisenä kaistana. 
 

Merkitään tiedoksi. 
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13.5.2020 
Blue Lake Communica-
tions Oy 

Blue Lake Communications Oy:llä on 
Imatran kaupunginosien 12 Imatran-
koski ja 55 Rajapatsas asemakaavamuu-
tos 1099 luonnos alueella tietoliikenne-
reittejä ja tietoliikennekaapeleita. 
 
Kaapeleiden- ja kaapelireittien siirron 
maksaa tilaaja. 
 

Merkitään tiedoksi. 

13.5.2020 
Vanhusneuvoston vara-
jäsen 

Hyväksyn asemakaavaluonnoksen muu-
tosesitykset. 

Merkitään tiedoksi. 

17.5.2020 
Nuorisovaltuusto 

Hyviä asioita: 
- Terveydelle vaaralliset rakennukset 

on syytä purkaa. 
- Uudisrakentaminen hyvä asia. 
- Ympäristöä ja kulttuurimaisemaa on 

kunnioitettu oikein. 
- Rannan virkistysalueita on säilytetty 

kaupunkilaisten käyttöön. 
- Kulttuuri historiallisesti arvokkaat 

rakennukset säilytetään ja uudisra-
kentamisen säädökset kunnioittavat 
alueen historiallista ilmettä. 

- Luonto eläimistö on otettu huomi-
oon kaava luonnoksessa. 

 

Merkitään tiedoksi. 

20.5.2020 
Rakennusvalvontaja-
osto 

Rakennusvalvontajaosto puoltaa asema-
kaavan muutosluonnosta 1099, kaupun-
ginosa 12 Imatrankoski ja 55 Rajapatsas, 
huomautuksitta. 
 

Merkitään tiedoksi. 

26.5.2020 
Fingrid 

Asemakaava-alueen läheisyyteen sijoit-
tuu Fingridin Imatran sähköasema ja 
useita 110 kV voimajohtoja. Asema-
kaava-alueen sisällä Fingridin 110 kV 
voimajohdoista ovat Imatra-Kaukopää 
(1402) ja Imatra-Juva (1013) 
 
Asemakaava-alueella Fingridin 110 kV 
voimajohtoja Imatra-Kaukopää (1402) ja 
Imatra-Juva (1013) varten on lunastettu 
kiinteistön käyttöoikeuden supistus 58 
metriä leveälle johtoalueelle (poikkileik-
kaus kuvassa 2). Voimajohdon johtoalue 
muodostuu 30 metriä leveästä johtoau-
keasta ja johtoaukean molemmin puolin 
olevista 14 metriä leveistä reunavyöhyk-
keistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät 
rakennusrajat ulottuvat voimajohtoalu-
een ulkoreunoihin. 
 
Fingridin voimajohdot sijoittuvat lähi-
virkistysalueelle (VL-10). Johtoalueelle 
on oma merkintänsä vaara-alue (va). 
Vaara-alue vastaa mitoiltaan Fingridin 
voimajohtojen osalta lunastettua 2x110 
kV voimajohtoaluetta. Merkintään liittyy 
määräyksiä, jotka ovat hyviä ja asianmu-
kaisia. 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Määräyksen 3 metrin luontainen kasvi-
korkeus on tiukempi kuin se Fingridin 
ohjeistamana olisi, mutta asia jää luon-
nollisesti kaavanlaatijan harkintaan.  
Vastaava määräys on myös VL-10-mer-
kinnässä. Fingridin näkemyksen mukaan 
voimajohtoaukealle voidaan istuttaa 
puita tai kasveja, joiden luontainen kas-
vukorkeus ei ylitä 4 metriä. 
 
"Vaara-alue" -merkintä ei sovellu luon-
teeltaan tavanomaisten kantaverkon voi-
majohtojen suoja-alueiden merkinnäksi. 
Ympäristöministeriön ohjeen (Asema-
kaavamerkinnät ja -määräykset YM 
17.6.2003) mukaisesti vaara-alue -mer-
kinnällä osoitetaan alueita, joilla liikku-
minen on turvallisuussyistä rajoitettu tai 
sitä on tarkoitus rajoittaa. Voimajohto-
alueella ei ole tarpeen rajoittaa liikku-
mista (vaikka ympäristöministeriön op-
paassa mainitaankin, että voimalinjojen 
alueilla voidaan käyttää vaara-alueen 
merkintää). Jos kaupungin asemakaavo-
jen vakiintunut linja on käyttää "vaara-
alue" -merkintää, meillä ei ole huo-
mautettavaa asiasta. 
 
Fingridillä ei ole asemakaavaluonnoksen 
sisältöön liittyen varsinaisesti huo-
mautettavaa. Muistutamme kuitenkin 
seuraavista asioista, jotka on otettava 
huomioon suunnittelussa ja rakentami-
sessa voimajohdon läheisyydessä: 
- Voimajohtoalueella tai sen läheisyy-

dessä tapahtuva toiminta ei saa olla 
ristiriidassa ympäristön sähköturval-
lisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa 
vaaraa voimajohdon käytölle ja kun-
nossa pysymiselle 

- Johtoalueen maapohja ja puusto 
ovat maanomistajien omaisuutta. 
Johdon omistajalla on oikeus pitää 
voimajohtonsa kyseisellä alueella ja 
oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. 

- Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa 
rakennuksia tai rakennelmia ilman 
erityistä lupaa. Em. rakenteet tai 
laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla 
yli kaksi metriä korkeita. 

- Voimajohtoalueella tai sen läheisyy-
dessä tapahtuva toiminta ei saa olla 
ristiriidassa ympäristön sähköturval-
lisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa 
vaaraa voimajohdon käytölle ja kun-
nossa pysymiselle. 

- Rakennusrajoitusalue koskee maan-
päällisiä ja maanalaisia rakennuksia. 

- Voimajohtoalueella ei voi pysäköidä 
ajoneuvoja ilman Fingridin kanssa 
tehtyä yksityisoikeudellista 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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sopimusta. Voimajohtoalue ei so-
vellu varastointiin eikä lastaukseen. 

- Voimajohtoalueella ja sen läheisyy-
dessä on rajoitettu maanmuokkausta 
ja läjittämistä turvallisuussyistä. 
 

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen 
sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää 
Fingridistä erillinen risteämälausunto. 
Risteämä voi olla myös esimerkiksi tie, 
katu, maanmuokkaustoimenpide, raken-
nelma tai rakennus, joka sijoittuu voima-
johdon läheisyyteen. Risteämälausunto 
tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi 
osoitettu kaavassa. 
 
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoit-
tamiavoimajohtoja. Tämä lausunto kos-
kee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. 
 
Pyydämme lähettämään meille tietoa 
kaavan etenemisestä. 
 

 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

27.5.2020 
Kainuun ELY-keskus 

Asemakaava-alueen läheisyydessä sijait-
see Imatrankosken voimalaitoksen pato, 
joka on luokiteltu patoturvallisuuslain 
(494/2009) 11 §:n mukaiseen luokkaan 
1. Luokkaan 1 sijoitetaan pato, joka on-
nettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran 
ihmishengelle ja terveydelle taikka huo-
mattavan vaaran ympäristölle tai omai-
suudelle. 
 
Padon sortumasta aiheutuvaa vaaraa on 
tarkasteltu padon patoturvallisuuslain 12 
§:n tarkoittamassa vahingonvaaraselvi-
tyksessä. Kaavaselostuksen kohdassa 1.3. 
on lähdemateriaalina mainittu Imatran 
Voima Oy:n vuonna 1986 laatima vahin-
gonvaaraselvitys. Kainuun ELY-keskus 
muistuttaa, että Imatrankosken voima-
laitoksen vahingonvaaraselvitys on päi-
vitetty 5.12.2012 ja sitä on täydennetty 
23.10.2014. Patoturvallisuusviranomai-
nen on hyväksynyt päivitetyn vahingon-
vaaraselvityksen päätöksellään 2.2.2015. 
 
Vahingonvaaraselvityksessä on kuvattu 
mm. Imatrankosken voimalaitoksen ylä-
kanavan vasemman (itäisen) reunamuu-
rin murtuminen. Pahimmaksi tapahtu-
maksi on kuvattu onnettomuutta, jossa 
betonipadon kaksi monoliittia sortuisi ja 
patoon muodostuisi 26 m leveä ja noin 6 
m korkea aukko. Vesi virtaisi kaavamuu-
toksen kohteena olevan Kuparintien län-
sipuolisen alueen kautta takaisin Vuok-
seen. Vahingonvaaraselvityksen mukaan 
asuntoalueella vesi nousisi enimmillään 
1,5 - 2,0 metriin ensimmäisen tunnin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivitetään lähdemateriaaleihin 
tuorein vahingonvaaraselvitys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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aikana ja veden virtausnopeudet olisivat 
2 - 3 m/s, mistä aiheutuisi vaara ihmis-
hengelle ja omaisuudelle. Kuvattu mas-
siivisella betonipadolla tapahtuva kah-
den monoliitin sortuminen on kuitenkin 
olettamuksena hyvin pessimistinen, 
mikä todetaan vahingonvaaraselvityk-
sessä. 
 
Kainuun ELY-keskus toteaa, että pato-
turvallisuuslainsäädäntö ei aseta rajoi-
tuksia vahingonvaara-alueelle rakenta-
miselle. Padon omistajan on kuitenkin 
tarvittaessa otettava uudet vahinkokoh-
teet huomioon padon vahingonvaarasel-
vityksessä ja turvallisuussuunnitelmassa 
 
Alueen asukkaita tulee myös tiedottaa 
vahingonvaarasta. Patoturvallisuusvi-
ranomaisen tulee tiedottaa ja pitää ylei-
sesti saatavilla tietoa padosta aiheutu-
vasta vahingonvaarasta (patoturvalli-
suuslaki 28 §). Käytännössä tämä tar-
koittaa esimerkiksi luokkaan 1 kuuluvien 
patojen patosortuman tulvavaarakartto-
jen julkaisemista tulvakarttapalvelussa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 

29.5.2020 
Imatran Vesi 

- Kunnallistekniikan rakentaminen kai-
kille tonteille tulee mahdollistaa.  
- Mikäli kunnallistekniikkaa joudutaan 
sijoittamaan tonttien puolelle, tulee 
tämä huomioida perustamalla tarvittavat 
rasitteet. 
 

Merkitään tiedoksi. 

3.6.2020 
Kaakkois-Suomen ELY-
keskus 
 

Liikenneasiat 
Tarkasteltava asemakaavamuutoksen 
alue rajautuu kaikilta liikenneyhteyksil-
tään Imatran kaupungin katuverkkoon. 
Valtion tieverkon lähin liittymäpiste on 
Imatrankoskentien ja kantatien 62 (Pie-
tarintie) kiertoliittymä. 
 
Toteutuessaan täysimääräisesti nyt kä-
sillä oleva asemakaava saa aikaan havait-
tavan lisäyksen maankäytöstä aiheutu-
vaan liikenteeseen. Alueen uuden raken-
tamisen liikennetuotokseksi on laskettu 
noin 1 600 ajoneuvomatkaa vuorokau-
dessa. Tämä jakautuu pääasiassa länteen 
Imatrankosken suuntaan ja pohjoiseen 
Vuoksenniskan suuntaan eteläisen ra-
jalle suuntautuvan liikennemäärän jää-
dessä arviolta pienimmäksi. 
 
Lännen suunnalla valtion tieverkko on 
sen verran kaukana, ettei havaittavia vai-
kutuksia liikenneturvallisuuteen, suju-
vuuteen tai vaikkapa meluun ole tie-
dossa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Liikennemäärä kantatiellä 62 kaavamuu-
toksen vaikutusalueella vaihtelee  
välillä n. 3700 – 4100 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, joka tarkoittaa huipputuntilii-
kenteenä n. 400-450 ajoneuvoa tun-
nissa. Kantatien 62 ja Imatrankosken-
tien yksikaistaisen kiertoliittymän teo-
reettinen maksimikapasiteetti on n. 
1000 ajoneuvoa tunnissa mikä riittää 
myös tulevaisuudessa. Nopeusrajoitus 
alueella 50 km/h kiertoliittymän lähellä 
ja muualla linjaosuudella 60km/h. Poik-
kileikkaus kt:lla 62 on 1+1-tyyppiä välillä 
vt 6 – raja-asema lukuun ottamatta liit-
tymien kanavointeja ja raja-asemaan liit-
tyviä liikennejärjestelyjä. 
 
Uuden maankäytön synnyttämän liiken-
teen jakautuessa eri suuntiin kantatien 
62 välityskyky riittää mainiosti uudelle-
kin liikenteelle. Imatrankoskentien ja 
kantatien 62 (Pietarintie) kiertoliittymä 
toimii sekä liikenneturvallisuutta että su-
juvuutta parantavana elementtinä ko. 
liittymässä liikennemäärien noustessa 
nykyisestä. 
 
Kantatien 62 osalta meluvaikutuksia ei 
ole tarkasteltu. 
 
Luonnonarvot 
Imatrankoskentien varren AK ja PA-
korttelit ovat vuoden 2011 luontoselvi-
tyksen mukaisella liito-oravan elinalu-
eella. Ilmakuvan perusteella alue on 
edelleen liito-oravalle soveltuvaa. Selvi-
tys alkaa kuitenkin olla aika vanha, joten 
tilanteen voisi päivittää. Kaavaselostuk-
sessa on viitattu vuonna 2018 tehtyyn 
liito-oravaselvitykseen, joka ei ulottunut 
em. alueelle. 
 
Esitetyssä muodossa ja esitettyjen selvi-
tysten perusteella kaava hävittää tai ai-
nakin heikentää liito-oravan elinympä-
ristöä ja on siten luonnonsuojelulain 
vastainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantatien 62 meluvaikutuksia 
tarkastellaan kaavaehdotusvai-
heessa. 
 
PA-korttelialueella on nykyisin 
rakennettu. Kaavassa liito-ora-
van mahdollisesti käyttämät 
kulkureitit säilyvät. Selvityksen 
päivityksen tarve merkitään tie-
doksi. 
 
Merkitään tiedoksi. Liito-ora-
vien elinpiiri turvataan säästä-
mällä niiden esiintymisalueiden
suurimmat haavat ja kuuset
sekä takaamalla kymmeniä met-
rejä leveät puustoiset kaistaleet
oravien kulkureiteillä. Liito-ora-
van elinalue on huomioitu alu-
een pohjoisosassa edelleen si-
ten, että alueen itä- ja länsireu-
nat on pidetty nykyiseissä asus-
saan (VL-2 ja VP), mikä mah-
dollistaa liito-oravien reitit alu-
een pohjoispuolelle. Alueen
koillisosassa on myös puustoi-
nen reitti VL-2 alueelta AK-7
alueen pohjoisreunassa PA ja
AK-7 –kortteleiden väliin, jossa
kaavamääräys “Istutettava alu-
een osa. 
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Suodospuro (Voimanpuro) 
Voimanpuron muuttamisesta kaavoituk-
sen yhteydessä käytiin keskusteluja 
vuonna 2012. Tuolloin ELY-keskuksen 
näkemys oli, että puron yläosaa voidaan 
muuttaa tietyissä rajoissa, jos korvaavaa 
habitaattia taimenille toteutetaan raken-
tamalla Kaupunkipuro ja, jos taimen-
kanta suodosvesipurossa ei häiriinny lä-
hivuosina johtuen Voimalaitosalueen 
muutoksista. Kaupunkipuro on toteutu-
nut, mutta voimalaitoksen padon kor-
jaustyö aiheutti koko taimenkannan hä-
viämisen Voimanpurosta, ja taimenkan-
nan elinkelpoisuus kyseisessä uomassa 
on heikentynyt merkittävästi, vaikka el-
pyminen onkin käynnistynyt. Padon kor-
jaustyöt pienensivät myös puron vesi-
määrää. Fortum johtaa puroon korvaa-
van vesimäärän, mutta tietyissä olosuh-
teissa lämpimämpi lisävesi voi heikentää 
taimenen elinolosuhteita.  
 
Voimanpuron muuttaminen kaavassa 
esitetyllä tavalla ei ole mahdollista. Ra-
kentaminen voisi olla mahdollista esite-
tyssä laajuudessa, jos puro uudelleen lin-
jataan kulkemaan kortteleiden 141 ja 121 
länsipuolelta. Tämä kuitenkin edellyttää 
tarkempaa suunnittelua sekä asiantun-
tija-arviota, joilla varmistetaan uuden 
uoman soveltuvuus taimenelle. Myös 
varjostava kasvillisuus tulee tällöin huo-
mioida. 
 
 
Vesilain määritelmien perusteella kysy-
mys on vesistöstä (puro), koska uomassa 
virtaa jatkuvasti vesi ja kalan kulku on 
mahdollista. Kysymys ei ole Voimanpu-
ron yläosan osalta luonnontilaisesta uo-
masta, mutta putkittaminen yhdessä 
mahdollisten työn aikaisten vaikutusten 
kanssa muuttaa vesiympäristöä ja ai-
heuttaa vahinkoa tai haittaa kalastuk-
selle tai kalakannoille, jolloin lupa on 
tarpeen vesilain 3:2 §:n perusteella. 
 
Patoturvallisuus   
Kaavaselostuksesta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta näyttäisi puut-
tuvan maininta Imatrankosken padon 
patoturvallisuuslain mukaisesta  
vahingonvaaraselvityksestä.  
 
 
 
Pato on 1-luokan pato patoturvallisuus-
lain mukaisessa luokituksessa.  Vahin-
gonvaaraselvitystä on päivitetty 2014 ja 
sen pohjana on yksi murtumatapaus, 

kulkureitin pohjoiseen ja riittä-
västi elintilaa liito-oraville. 

 
Tehokujan jatke ja kortteli 141 
muotoillaan uudelleen niin, että 
puron putkittamiselta vältytään 
kokonaan.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatran kaupungin kalastus-
mestarin mukaan puron suojaa-
minen esim. putkittamalla kort-
telialueen rakentamisen ajaksi 
ei ole haitaksi kyseiselle vesiym-
päristölle. Kalat eivät myöskään 
häiriinny merkittävästi kaava-
luonnoksen mukaisesta ihmis-
toiminnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahingonvaaraselvitys on lis-
tattu kaavaselostuksen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunni-
telman taustaselvityksiin, joskin 
vahingossa vuoden 1986 selvi-
tys. Asia korjataan kaavaehdo-
tusvaiheessa. 
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jonka seurauksena patomurtumasta pur-
kautuvat vedet menevät nyt kyseessä ole-
van alueen kautta (ote vahingonvaarasel-
vityksen päivityksestä, patoturvallisuus-
rekisteri).  
 
Patoturvallisuudesta lausuva taho on 
Kainuun ELY-keskus, joka tulee lisätä 
kaavan osallisiin. Kaupungille on toimi-
tettu tieto ja esitetty toive laittaa lausun-
topyyntö myös Kainuun ELY-eskukselle.  
 
 
Kulttuuriympäristö 
Koko kaava-alue on valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöaluetta, ns. RKY-aluetta. Kaavamuu-
toksella mahdollistetaan mittava purka-
minen ns. puutaloalueella. Alueen tyyp-
pitalot ovat arkkitehti Aarne Ervin suun-
nittelemia. Kaavaselostuksessa viitataan 
rakennusten huonokuntoisuuteen. 
Kaava-aineisto ei kuitenkaan sisällä sel-
vitystä rakennusten kunnosta. 
 
Kaava-aineistosta puuttuu perustelu, 
miksi suojeltaviksi on osoitettu juuri nuo 
kaksi paritaloa. Valinta voi perustua 
kuntoon tai sijaintiin kokonaisuudessa, 
mutta tätä ei ole kaavaselostuksessa ker-
rottu. Myös perustelut, miksi 50+50 ko-
koisia taloja ei ole suojeltu, puuttuu. 
 
Insinööritalo on hyvin säilynyt koko-
naisuus (sisustuksia myöten). Käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan insinöö-
ritalo tulisi osoittaa suojelumerkinnällä. 
Kaavaratkaisun tulisi ainakin olla säilyt-
tämiseen kannustava. Luonnoksen rat-
kaisu sr/ur ilman säilyttämisestä saavu-
tettavaa ”porkkanaa” helposti ohjaa ra-
kennuksen purkamiseen ja kulttuuriym-
päristöarvojen menettämiseen. 
 
Kaavan luonnosaineiston perusteella ei 
voida todeta, että alueen rakennusten 
arvo olisi kymmenen vuoden takaisesta 
asemakaavan muutostyöstä muuttunut. 
Samalla asemakaava on tältä osin maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 1 §, 5 §, 9 
§, 50 § ja 54 § vastainen. Purkamisen 
edellytykset siis eivät täyty (MRL139 §) 
ja näiltä osin voi kaava johtaa lopputu-
lokseen, jossa turmellaan rakennustai-
detta ja kaupunkikuvaa (MRL 118 §). 
Jotta edellä mainitut lain kohdat täyttyi-
sivät, tulee selvitys rakennusten kun-
nosta tai ainakin selkeä yhteenveto siitä, 
liittää kaava-aineistoon. 
 

 
 
 
 
 
 
Kainuun ELY-keskus lisätään 
kaavan osallisiin. Kainuun ELY-
keskukselta on myös pyydetty 
lausunto kaavaluonnoksesta sa-
maan aikaan muiden lausunto-
pyyntöjen kanssa. 
 
 
Lisätään kaavaehdotuksen liit-
teisiin selvityksiä ja tietoja ra-
kennusten sisäilmasta ja kun-
nosta. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Säilytetään molemmat 50/2- ja 
50/90- rakennustyypit. Raken-
nukset sijaitsevat lähellä toisi-
aan, yhtenäinen kokonaisuus 
säilyy. 

 
 
 
Insinööritalon suojelumerkintää 
harkitaan uudelleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätään kaavaehdotuksen liit-
teisiin selvityksiä ja tietoja ra-
kennusten sisäilmasta ja kun-
nosta. 
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Selostuksessa käytetyn termistön oikeel-
lisuus tulee tarkistaa koko selostuksesta. 
Mm, että RKY-alue on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympä-
ristö, ei maisema-alue.  
 
RHS on laadittu edellisen asemakaavan 
muutoksen pohjaksi. Sen päivittäminen 
olisi tarpeen, koska mukana on raken-
nuksia, jotka ovat jo purettu. Vaikka sel-
vitys antaa kuvan siitä millainen alue on 
ollut, voisi puretut rakennukset poistaa 
ja nyt yliviivauksella korjatut virheet 
korjata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakentamistapaohje 
Rakentamistapaohje on monin paikoin 
laadullisesti liian salliva, kun otetaan 
huomioon alueen kulttuurihistoriallinen 
arvo. Alueen nykyisestä kulttuuriarvosta 
ja miljöön omaleimaisuudesta on perus-
teet pitää tiukasti kiinni ja täydennysra-
kentamisella korostaa alueen luonteen-
piirteitä. Sekä kivi- että puutaloalueen 
henkeen kuuluvat avonaiset, rajaamatto-
mat piha-alueet. Tämän saman toivoisi 
jatkuvan myös aivan 1920-luvun alueen 
vierellä. Kiellon aitaamisesta tulisi olla 
määräävä, ei toive. Yksityisyyttä voidaan 
luoda myös esimerkiksi harkitulla viher-
suunnittelulla. 
 
Asuntoalueen keskellä sijaitseva, ennen 
kivipintainen talousrakennus suositel-
laan rakennettavaksi puujulkisivuisena. 
Rakennus on kuitenkin asemakaavaan 
osoitettu merkinnällä sr. Tämä vaikuttaa 
ajatusvirheelle.  
 
Kaavakartta 
Kaavamääräyksissä todetaan mm: ….ra-
kennusten muutostöissä ei edellytetä 
kaikkia nykyhetken teknisiä vaatimuk-
sia, jos muutos on perusteltavissa alu-
een kulttuuriarvojen säilyttämisellä. 
Maininta on suojellun rakennuksen 
osalla periaatteessa turha, koska lainsää-
dännössä todetaan sama. Mikäli erityi-
sesti halutaan asiaa korostaa, voidaan 
merkintä säilyttää.  
 
Osassa kaava-aluetta on kerrosmerkintä 
oikein eli I u ½, osassa käytetty vanhaa 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
Aarne Ervin suunnittelemista 
1940-luvun puutaloista on tehty 
rakennushistoriallinen selvitys 
2019 ja se on toimitettu muiden 
kaavan liitteiden mukana. Selvi-
tys on myös vapaasti saatavissa 
kaavan internetsivulta 
(www.imatra.fi – Asuminen ja 
ympäristö – Kaavoitus - Asema-
kaavat - Vireillä olevat ja luon-
noskaavat – Kaupunginosat 12, 
Imatrankoski ja 55, Rajapatsas, 
kaava 1099). Koko kaava-alueen 
rakennushistoriallista selvitystä 
ei ole päivitetty. 
 
 
Kielto aitaamisesta muutetaan 
määrääväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teksti korjataan.
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkinnät yhdenmukaistetaan 
kaavaehdotukseen. 
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tapaa I½. Merkinnät on yhdenmukais-
tettava.  
 
Asemakaavalla muodostetaan alueelle 
samalla sitova tonttijako. Kaavakartalta 
osasta tonteista puuttuu tonttinume-
rointi. Numerointi täytyy olla (jos tontti-
jako sitova), vaikka ei tulisi muutosta 
vanhaan. 
 
Korttelin 177 tonttien liittyminen Kupa-
rintiehen on miettimättä. Liittymäkiel-
toja tarvittaneen, koska olemassa olevan 
tien muuttuessa osaksi tonttia, tulee vie-
reisille tonteille uudet liittymät. Samoin 
kortteleissa 153-156 on syytä miettiä 
mahdollinen tarve liittymäkielloille. 
  
Nettiversiona kaupungin sivuilla olevaan 
karttaan tulee autocadin teksteihin viit-
taavia keltaisia neliöitä kuvan päälle 
hiirtä liikutettaessa. Tämä haittaa kartan 
luettavuutta. 
 
Muuta 
Kaavan laadinnan yhteydessä kannattaa 
tehdä kiinteää yhteistyötä rakennusval-
vonnan kanssa. Heillä voi olla käytännön 
näkemyksiä mm. rakennusalojen koon 
suhteen. Toimivatko puutaloalueelle 
osoitetut uudet rakennusalat, jotka ovat 
rungoltaan kapeampia kuin nykyiset vai 
tuottavatko ne haasteita jatkossa raken-
nuslupia myönnettäessä? Onko olemassa 
perustelu pienemmille aloille? Ratkaisun 
käyttökelpoisuus on varmistettava. 
 
Kaavassa ei oteta kantaa nykyisten ra-
kennusten kellaritiloihin. Vaikka asema-
kaavan kerrosluvun mukaan niihin ei saa 
sijoittaa asuintiloja, olemassa olevien ti-
lojen moninainen käyttö on varmasti 
houkuttelevaa. Kaava-aineistossa voisi 
olla selkeästi kerrottu rakennuksiin liit-
tyvät ongelmat ja niistä johtuvat käyttö-
rajoitukset. 
 
Kaavatehokkuutta ja sen toteuttamisen 
infrakustannuksia kannattaa miettiä rea-
listisesti. Tieverkko on alueen historiasta 
johtuen muodostunut varsin polveile-
vaksi. Näin uudistavan asemakaavoituk-
sen yhteydessä voisi kuitenkin miettiä 
tieverkkoa myös uudelta pohjalta ja ehkä 
tutkia mahdollisuutta poistaa joitain ny-
kyisistä teistä.  
 
Yhteenveto 
Kantatien 62 osalta meluvaikutukset tu-
lee tarkastella ja huomioida kaavaratkai-
sussa. 

 
 
 
Puuttuvat tonttinumerot lisä-
tään kaavaehdotukseen. 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Kartan luettavuutta paranne-
taan kaavaehdotuksessa. 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Imatrankoskentien varren AK ja PA 
tonttien osalta nyt esitetyssä muodossa 
ja esitettyjen selvitysten perusteella 
kaava on luonnonsuojelulain vastainen. 
 
Suodospuron yläosaan esitetty putkitta-
minen yhdessä mahdollisten työn aikais-
ten vaikutusten kanssa muuttaa vesiym-
päristöä ja aiheuttaa vahinkoa tai haittaa 
kalastukselle tai kalakannoille. 
 
RKY-alueeseen selkeästi liittyvien raken-
nusten purkamisen mahdollistamisen 
osalta on asemakaavaluonnos maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 1 §, 5 §, 9 
§, 50 § ja 54 § vastainen ja voi johtaa 
myös MRL139 § ja MRL 118 § vastaisuu-
teen. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus näkee, 
että kaava-asiasta tulee järjestää työneu-
vottelu ennen ehdotusvaiheen päätök-
sentekokäsittelyä.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavasta järjestetään työneu-
vottelu kaavaehdotusvaiheessa. 

3.6.2020 
Etelä-Karjalan museo 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavaselosteen mukaan kaavamuutok-
sen tavoitteena on mahdollistaa kiinteis-
töjen kehittäminen, täydennysrakenta-
mismahdollisuuksien tutkiminen ja huo-
nokuntoisten suojeltujen rakennusten 
purkaminen valtakunnallisesti arvok-
kaassa rakennetussa kulttuuriympäris-
tössä. Kaavamuutoksella tehdään mah-
dolliseksi uusi monipuolinen ja laadukas 
asuntorakentaminen sekä parannetaan 
tieverkostoja ja harrastemahdollisuuksia 
alueella. 
 
Alueen rakennustapaohje on päivitetty. 
Selosteen mukaan tällä varmistetaan 
kaupunkikuvallisten ja maisemallisten 
arvojen säilyminen. 
 
Radan viereltä poistuvien rakennusten 
tilalle on etsitty korvaavia rakennuspaik-
koja huomioiden maisemalliset ja kau-
punkikuvalliset arvot. 
 
Kaavaluonnoksen liitteenä on Helsinki 
Zürich Office -arkkitehtitoimiston laati-
mat rakennushistoriaselvitykset vuo-
delta 2013 alueen rakennuskannasta ja 
tarkempi selvitys vuodelta 2019 Aarne 
Ervin rakennuskannasta. Selvitykset an-
tavat hyvän käsityksen alueen arvoista, 
säilyneisyydestä ja ominaispiirteistä. Sel-
vityksistä käy hyvin ilmi rakennuskan-
nan ja miljöön suunnitteluideologia, joka 
on säilynyt edustavana yli 70 vuotta. 
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Yleiskaavassa (Kestävä Imatra hyv. 
2004) alue on merkitty suojeltavaksi 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 
(AP/s). Osa alueesta kuuluu suojeltaviin 
energiahuollon alueisiin (EN/s). 
 
Viimeisin asemakaava on vahvistettu 
alueella vuonna 2014. Rakennukset on 
suojeltu yleiskaavan mukaisesti myös 
nyt poistuvassa asemakaavassa. 
 
RKY-alue (Imatran voiman ja Kuparin 
asuinalueet) käsittää tehtaan kupeessa 
sijaitsevan 1920-luvulla rakennetun ark-
kitehtoniselta tyyliltään klassistisen kivi-
taloalueen (B. Ekegren) sekä väljemmin 
maastoon sijoitetun 1940-1950-lukujen 
vaihteessa rakennetun puutyyppitaloalu-
een (A. Ervi). Kaikki rakennukset ovat 1-
1,5 kerroksisia asuinrakennuksia, jotka 
Imatran voima on rakennuttanut työnte-
kijöilleen. 1950-luvulla rakennettuja 
tyyppitaloja on kahta mallia; 90/50 ja 
50/50. Alue on säilynyt edustavana kah-
den aikakauden arkkitehtonisen tyylin 
läpileikkauksena ja esimerkkinä tehtaan 
kokonaisvaltaisesta rakennuttamistoi-
minnasta vuoden 2014 lisärakentamisen 
osoittaneesta asemakaavasta huolimatta. 
RKY-inventoinnissa aluetta luonnehdi-
taan ”korkeatasoiseksi esimerkiksi teol-
lisuuden pyrkimyksestä kohottaa työvä-
estön asuinoloja. Tyyppitaloilla on ark-
kitehtuurihistoriallista merkitystä”. 
 
Museo toteaa, etteivät määritelmä tai ar-
vot ole muuttuneet. 
 
Kaikissa asuinrakennusten rakenteissa 
on todettu eri tyyppisiä rakentamisai-
kaan käytettyjä tyypillisiä haitta-aineita 
sekä eriasteisia paikallisia vaurioita. Ta-
voitteena on toteuttaa alueella terveelli-
sen ja turvallista asumisen jatkumoa. 
Rakennukset on tyhjennetty asukkaista 
vuonna 2017 haitta-ainekartoituksen jäl-
keen. 
 
Rakennusten kuntoa on tutkittu laajasti 
ja selvitetty korjaustapoja. Etenkin puu-
taloissa korjaamisen kustannukset ja 
vaurioiden laatu on todettu haastaviksi 
ja ensisijaisesti taloudellisesti kannatta-
mattomaksi. 
 
Museo toteaa, että rakenteista löydetyt 
haitta-aineet ovat olleet rakentamisajan-
kohdilleen tyypillisiä. Haitta-aineiden 
kapselointi rakenteen sisään tai poista-
minen rakenteesta on tavanomainen toi-
menpide vanhan rakennuskannan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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korjaamisessa. Rakennusten toimintoja 
suunnitellessa tulee huomioida myös ti-
lojen käyttötarkoituksen osoittaminen 
toiminnoille sopiviksi. Esimerkiksi kella-
reita ja ullakkotiloja ei ole aikoinaan 
edes suunniteltu asuinkäyttöön, vaan 
toissijaisiksi tiloiksi. Korjaamisessa tu-
leekin huomioida toimenpiteiden ja ma-
teriaalien sopivuus vanhaan rakennuk-
seen soveltuviksi ja luonteviksi, ettei yli-
korjaamisella ajauduta tilanteeseen, 
missä korjaukset aiheuttavat rakennuk-
selle suurempia vaurioita tai pahim-
massa tapauksessa aiheuttavat todellista 
lisähaittaa käyttäjän terveydelle.  
   
Alueen eri luonteista rakennuskantaa 
koskevat yleismääräykset on jaettu ai-
heellisesti kolmeen /S-1,2,3-merkintään, 
joissa ohjataan tarkemmin alueiden hoi-
toa ja vähäistä uudisrakentamista (ta-
lousrakennukset ja autotallit). 
 
Kaavassa 1940-1950-luvun vaihteen 
puutaloalueella muutetaan rakennusten 
suojelumääräyksiä sr-11:sta sr/ur:ksi. 
(sr/ur: Säilytettävä rakennus tai uusi 
rakennus. Kaupunkikuvan tai maise-
man kannalta tärkeä rakennus, jota ei 
saa purkaa ennen kuin tilalle tulevalle 
uudisrakennukselle on saatu rakennus-
lupa. Uudisrakennuksen sopeuttami-
sessa ympäristöönsä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin 
vaatimuksiin. Alueen yhtenäisyys, ilme, 
erityisyys ja miljööarvot on säilytet-
tävä, kuten rakennustapaohjeessa on 
esitetty. Alkuperäisten rakennusten 
muutostöissä ei edellytetä kaikkia nyky-
hetken teknisiä vaatimuksia, jos muutos 
on perusteltavissa alueen kulttuuriarvo-
jen säilyttämisellä. Rakennusten ja 
muun ympäristön oleellisista muutos-
töistä on neuvoteltava museoviran-
omaisen kanssa.). 
Selosteessa perustellaan määräysmuu-
tosta terveydelle vaarallisten rakennus-
ten purkamisen mahdollistamiseksi. 
 
Kaava-alueen itäosasta Ervintien var-
resta poistetaan kolme tonttia junaradan 
aiheuttamien meluhaittojen vuoksi. 
Muutoin kaikille puurakennuksille on 
osoitettu sr/ur-merkintä, jolla mahdol-
listetaan rakennusten purku tai säilymi-
nen. Täydennysrakentaminen on osoi-
tettu omille tonteilleen väljästi rakentu-
neen alueen sisälle. 
 
Museo toteaa, että täydennysrakentami-
nen tiivistää alueen luonteenomaista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkitään tiedoksi. 
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väljää ominaispiirrettä. Pienet, alueen 
henkeen soveltuvat ja harkiten sijoitellut 
talousrakennukset taas vastaavasti voi-
vat kohottaa asuinoloja ja monipuolistaa 
rakennusten käyttöä tulevaisuudessa il-
man alueen alkuperäisenä säilyneen ko-
konaissijoitteluideologian särkemistä. 
 
Puutaloalueella on kahdelle 90/50 ra-
kennukselle osoitettu sr-11-merkintä. 
Museo katsoo, että tyyppitalomalliston 
50/2-tyyppitalosta on alueen arvot huo-
mioiden asianmukaista suojella ainakin 
yksi esimerkki. Nyt suojelluiksi esitetty-
jen kahden 90/50 rakennuksen valinnan 
perusteet tulee esittää. 
 
Alueen etelälaidassa sijaitsevalle erillis-
talolle on esitetty sr/ur-määräystä. Pe-
rusteita tälle ei ole esitetty. Kyseessä on 
muusta rakennuskannasta poikkeava Er-
vin suunnitelmien mukaan 1940-50- 
lukujen taitteessa rakennettu nk. insi-
nööritalo. Rakennus on säilynyt muiden 
alueen rakennusten tapaan edustavana 
esimerkkinä aikakautensa hienovarai-
sesta arkkitehtuurista. Rakennuksella on 
suojelun kriteerit täyttäviä kulttuurihis-
toriallisia arvoja. Rakennuksen kunnosta 
ei ole osoitettu sellaisia syitä, joiden pe-
rusteella purkaminen tai suojelematta 
jättäminen tulisi kyseeseen. 
 
1920-luvun kivirakennuksilla kaavaluon-
noksessa merkintä on sr-11 (”Suojeltava 
rakennus. Maankäyttö ja rakennuslain 
57§ nojalla määrätään, ettei rakennusta 
saa purkaa. rakennuksessa suoritetta-
vien korjaus- ja muutostöiden tulee olla 
sellaisia, että rakennuksen rakennustai-
teellisesti arvokas tai kaupunkikuvan 
kannalta merkittävä luonne säilyy. Eri-
tyisesti julkisivukorjauksissa tulee käyt-
tää alkuperäisiä tai vastaavia materi-
aaleja ja värisävyjä. Merkittävistä 
muutostöistä tulee suunnittelu- ja ra-
kennuslupavaiheessa pyytää museovi-
ranomaisen lausunto.  
Voimalaitoksen sisätilojen muutoksissa 
huomioidaan tilan arkkitehtoniset ar-
vot, joita on eritelty, mm. kaavan 
tausta-aineistona olevassa rakennushis-
toriallisessa selvityksessä. Alkuperäis-
ten rakennusten muutostöissä ei edelly-
tetä kaikki tämän päivän teknisiä vaati-
muksia, jos asia on perusteltava alueen 
kulttuuriarvojen säilyttämisellä.”). 
Lisäksi kaavassa rakennuskantaa varjel-
laan sr-12-merkinnällä (nk. Pajakylä) 
asianmukaisine määräyksineen. 
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Rakennukset sijoittuvat AP-s1-kortteli-
alueelle. Aluetta on täydennetty etelä-
koillis-reunaltaan viidellä uuden 1,5-ker-
roksisen asuintalon sallivalla tontilla. 
Museo katsoo, että ratkaisu ei ole paras 
mahdollinen suojeltujen rakennusten ja 
yhtenäisenä, tiiviinä säilyneen alueen 
luonteen näkökulmasta. Uudisrakenta-
minen tulisi sijoittaa selkeästi erilleen 
1920-luvun yhtenäisestä rakennuskoko-
naisuudesta omaksi kokonaisuudekseen, 
kuten rakentaminen on ratkaistu vuonna 
2014 vahvistetussa asemakaavassa. Alu-
eille tulee tehdä selkeä erottelu. Tämä 
voidaan tehdä kevyesti maisemoinnin 
turvin, mutta luontevin ratkaisu olisi 
täydennysrakentamisen ja tonttijaon si-
joittelun tarkastelu näiltä osin uudelleen. 
 
Museo toteaa, että kaikkiin määräyksiin
tulee muuttaa asiantuntijataho (museo-
viranomainen) alueelliseksi vastuumuse-
oksi 1.1.2020 voimaan astuneen museo-
lakimuutoksen myötä. Lisäksi tämän
päivän tekniset vaatimukset olisi hyvä
korvata esimerkiksi MRL 117§ g-momen-
tin mukaisilla rakentamisen vaatimuk-
silla. Voisi myös pohtia, tuleeko mer-
kintä siirtää yleisiin kaavamääräyksiin.
 
Myös muusta rakennuskannasta poik-
keava erillinen ”insinööritalo” tulee huo-
mioida säilyttävin merkinnöin mahdolli-
sella lisä-/laajennusrakennusoikeudella. 
 
Museo katsoo, että alueen todelliset ar-
vot lepäävät omaleimaisessa ajallisessa 
ja arkkitehtonisessa yhtenevässä koko-
naisuudessa, arkkitehtuurin ja alueen 
suunnitteluideologian säilyneisyydessä, 
sekä Imatran Voiman merkityksessä 
koko Imatran teollisuushistoriaan, alu-
een rakentamiseen ja asutuksen muotou-
tumiseen, aina koko Imatran alueen ra-
kennetun identiteetin muotoutumiseen 
sellaiseksi kuin se on nyt. Alue on koko-
naisuudessaan valtakunnallisesti edus-
tava ja kokonaisvaltainen esimerkki teh-
taan henkilökunnalle osoitetusta laaduk-
kaasta rakennuttamistoiminnasta. 
 
Museo pitää erittäin valitettavana uudel-
leenkaavoitukseen johtanutta tilannetta, 
missä alueen alkuperäiset ominaispiir-
teet sekä historia on vaarassa tuhoutua. 
Kaavaratkaisussa todellisena uhkana on 
sekä alueen että rakennusten historialli-
sen autenttisuuden häviäminen sekä al-
kuperäisten arkkitehtonisten arvojen 
menettäminen. Näiltä osin tulee tarkas-
tella sitä, onko kaavaratkaisu 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määräyksien museoviranomai-
set muutetaan kaavaehdotuk-
seen alueelliseksi vastuumuse-
oksi. 
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maankäyttö- ja rakentamislain 139 § ja 
118 § vastainen (täyttyvätkö purkamisen 
edellytykset ja johtaako ratkaisu kau-
punkikuvan ja historian turmeltumi-
seen). 
Alueen rakennuskannalla on kokonai-
suutena muitakin kuin kaupunkikuvalli-
sia arvoja, mitkä kaavaselosteessa tällä 
hetkellä korostuvat. 
 
Museo myös huomauttaa, että alueen 
kulttuurihistorialliset arvot eivät ole hei-
kentyneet missään vaiheessa asemakaa-
vojen laadintatyön välissä. Tältä osin 
asemakaavaluonnos on myös maan-
käyttö- ja rakennuslain 1 §, 5 §, 9 §, 50 § 
ja 54 § vastainen. 
 
Museo toteaa myös, että rakennustapa-
ohjetta tulee vielä paikoin päivittää ja 
tarkentaa. Se olisi tarpeenmukaista käsi-
tellä yhdessä omana kokonaisuutenaan 
esimerkiksi yhteistyöryhmän kesken. 
 
Samoin rakennushistoriallista selvitystä 
tulee paikoin päivittää nykytilannetta 
vastaavaksi. 
 
Lisäksi kaavaratkaisun uhkana on alueen 
yhtenäisyyden menettäminen täyden-
nysrakentamisen myötä etenkin vanhim-
malla kivitaloalueella. 
 
Arkeologinen kulttuuriperintö 
Asemakaavamuutosalueen arkeologinen 
inventointitilanne on ajantasainen. Alue 
on ollut mukana Museoviraston vuonna 
2010 suorittamassa inventoinnissa. Kult-
tuuriympäristöpalvelut Heiskanen & 
Luoto on inventoinut alueen läpi kulke-
van voimajohtolinjan vuonna 2019. Li-
säksi Imatran kaupungilla on käynnissä 
Maanala Oy:n toteuttama inventointityö, 
jossa käydään läpi kaikki kaupungin tun-
netut muinaisjäännökset. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
asemakaavamuutosalueella sijaitsee yksi 
Siitolan historiallisen kylän tonttimaista. 
Kohde on Museoviraston muinaisjään-
nösrekisterissä nimellä Imatra Siitola 
tonttimaa 4 ja sen muinaisjäännösrekis-
teritunnus on 1000035048. Kohteen on 
inventoinut Museovirasto / Ulriikka 
Köngäs vuonna 2010 ja Kulttuuriympä-
ristöpalvelut Heiskanen & Luoto / 
Teemu Tiainen vuonna 2019. Lisäksi 
Ark-byroo on suorittanut keväällä 2020 
voimajohdon pylväiden uusimiseen liit-
tyvä valvonnan kohteella.  
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Muinaisjäännösalue on rajattu kaava-
karttaan asianmukaisesti muinaisjään-
nösrekisterin rajausta noudattaen. Kaa-
vaselostuksessa (s. 11) käytetään mui-
naisjäännösrekisteritunnuksesta termiä 
muinaisrekisteritunnus. 
 
Kaavakartassa todetaan sm-merkinnän 
osalta: Alueen osa, jolla sijaitsee mui-
naismuistolailla rauhoitettu kiinteä 
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toi-
menpiteistä ja suunnitelmista on kuul-
tava Museovirastoa. 
 
Maininta Museovirastosta toistuu myös 
kaavaselostuksessa (s. 12). Uudistuneen 
museolain myötä arkeologian alaan liit-
tyvistä asiantuntijalausunnoista maa-
kunnassa vastaa pääasiassa Etelä-Karja-
lan museo. 
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta 
Etelä-Karjalan museolla ei ole muuta 
huomautettavaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaava-aineistossa olevat Mu-
seovirastot muutetaan kaavaeh-
dotukseen Etelä-Karjalan muse-
oksi. 

	


