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KAUKOPÄÄ, ASEMAKAAVAN MUUTOS 1101 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kaukopään kaupunginosassa. Imatrankoskelta alueelle on 
matkaa noin 11 km, Mansikkalasta alle 9 km ja Vuoksenniskalta noin 2 km. 
Suunnittelualueen koko on noin 14,4 hehtaaria ja se käsittää kiinteistöt 153-77-22-5, 
153-77-33-1, sekä osan kiinteistöstä 153-404-11-62. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa viheralueeseen, etelässä ja idässä katualueisiin ja 
länsipuolelta Kaukopään tehdasalueeseen. 

Kuva 1. Suunnittelualueen aluerajaus on merkitty karttaan sinisellä. Aluerajaus on 
ohjeellinen ja saattaa muuttua suunnittelun edetessä.  
 

Tavoitteet 

Kaukopään tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöt ja raskaspolttoöljysäiliö on 
tarkoitus uusia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa säiliöiden 
sijoittaminen suunnittelualueelle.  

Suunnittelun lähtökohdat 

Aloite 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Stora Enso Oyj:n aloitteesta.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.5.2017 antanut Imatran tehtaiden 
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen (nro 101/2017, dnro 
ESAVI/10708/2). Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon koskien Imatran 
tehtaiden lipeän ja polttoöljysäiliöiden uusintaa 29.10.2018. Lausunnossaan Kaakkois-
Suomen ELY-keskus katsoo, että hanke on ympäristölupapäätöksen dnro 
ESAVI/10708/2 lupamääräyksen nro 30 mukainen. 
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Kaavatyön yhteydessä selvitetään tarve maankäyttösopimuksen laatimiselle. Imatran 
kaupunki ratkaisee asian ennen kaavaehdotuksen viemistä päätöksentekoon. 

Alueen kuvaus 

Kuva 2. Viistoilmakuva suunnittelualueesta (Imatran kaupungin karttapalvelu). 
Likimääräinen aluerajaus on esitetty punaisella katkoviivalla. 
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Kaukopäässä, Karjalantien varrella. Kaavamuutosalue 
käsittää Stora Enson Kaukopään tehdasalueeseen rajautuvan kiinteistön 153-77-22-5, 
kiinteistön 153-77-33-1 ja osan kiinteistöstä 153-404-11-62.  

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääasiassa rakentamatonta, metsäistä aluetta. Alueen keskiosassa 
kulkee Kaukopään tehdasalueen sähkölinjasto. Sähkökeskus sijaitsee tehdasalueen 
lähellä, Kytkintien toisella puolella. Karjalantien puoleisella reunalla sijaitsee 
yhdyskuntatekninen rakennus lähellä sähkölinjastoa. 

Maanomistus 

Suunnittelualueen maanomistus on esitetty alla olevalla kartalla. Pääosan 
suunnittelualueesta omistaa kaavamuutoksen hakija.  
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Kuva 3. Alueen maanomistus. Vihreällä merkityt alueet omistaa Imatran kaupunki, 
violetilla Tornator. Valkoisella merkityt alueet ovat yksityisessä maanomistuksessa. 
(StellaWEB, Imatran kaupunki). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty 
punaisella katkoviivalla. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueella kulkee sähkölinjasto. Suunnittelualueen keskivaiheilla kulkee 
kaasujohto. Alueella sijaitsee yhdyskuntatekninen huoltorakennus. 

Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Karjalantien varrella. Suunnittelualue rajautuu Pentti Hallen 
katuun. Suunnittelualueelle on hyvät liikenneyhteydet. Liikenne suunnittelualueella on 
pääasiassa Kaukopään tehtaan toimintaan liittyvää. 
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Luonnonympäristö 

Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla; suunnittelualue kuvattuna Kytkintieltä. Oikealla: 
suunnittelualueen lähistöllä sijaitseva sähköasema ja sähköjohdot. 

 
Alue on pääasiassa metsikköä. Kytkintien puoleinen osa alueesta on harvennettua 
metsikköä. Alueen puusto on pääasiassa nuorta sekametsää. Puusto on melko harvaa 
Kaukopään tehtaan puoleisella osalla, Karjalantien ja Pentti Hallen kadun puolella on 
tiheämpää metsikköä. 

Pohjavesi 

Alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella (Vesioronkangas, I-luokan 
pohjavesialue). Vesioronkankaan pohjavesialue rajautuu länsiosistaan Vuoksenniskan 
pohjavesialueeseen (III-luokka, muu pohjavesialue). Suunnittelualueen 
pohjavesiolosuhteita on selvitetty ”Pohjavesiolosuhteet Salpausselän harjussa 
Kaukopään kohdalla” –selvityksessä (16.7.1998, Geobotnia Oy). Selvityksessä on 
koottu yhteen olemassa olevaa pohjavesitietoa ja arvioitu niiden perusteella Kaukopään 
tehtaiden ja siellä mahdollisesti tehtävien laajennushankkeiden sekä jätemateriaalien 
läjittämisen pohjavesivaikutuksia. 

Kaakkois-Suomen pohjavesialueet luokitellaan uudelleen ja pohjavesialueiden rajaukset 
tarkistetaan. Luokitus perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Uusista pohjavesialueiden luokista ja 
mahdollisista rajausmuutoksista järjestetään kuntakohtainen kuuleminen, jonka 
yhteydessä on mahdollista esittää rajaamiseen ja luokitukseen liittyvää olennaista 
tietoa. Kuulemiset toteutetaan Kaakkois-Suomessa vuosien 2018 ja 2019 aikana. 

Kuulemisen jälkeen ELY-keskus päivittää pohjavesialueiden tiedot ympäristöhallinnon 
pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Suomen ympäristökeskus päivittää muutokset 
valtakunnalliseen pohjavesialueiden paikkatietoaineistoon kahdesti vuodessa. 

Alueella kulkee moottorikelkkaura lähellä Karjalantietä. Kelkkaura kulkee koillis-
kaakko-suuntaisesti Karjalantien ja yhdyskuntateknisen huoltorakennuksen välistä. 

Maaperä 

Kaava-alue on Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan karkearakeisten 
kitkamaalajien aluetta, jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien 
ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja 
turvekerroksia. 
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Radon 

Suunnittelualueella ei ole mitattu radontasoja. Suunnittelualueen lähistöllä, Karjalantien 
toisella puolella, sijaitsee erittäin korkean radontason alue, jossa mittaustuloksista yli 
49 % ylittää 400 Bg/m3.  

Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava 
tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista.  
Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella 
seuraaviin kokonaisuuksiin: 

o Toimiva aluerakenne 
o Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
o Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
o Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
o Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Maakuntakaava 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (MRL 
63 §) 

 6 (13) 

    
11.2.2019    
    
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

Kuva 6. Ote Etelä-Karjalan epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmäkartasta (Etelä-
Karjalan liitto). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu keltaisella soikiolla. 

 

Suunnittelualueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava (vahv. 12/2011) sekä 
1. vaihemaakuntakaava (vahv. 10/2015, kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne).  

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueeksi (TT). 
Suunnittelualue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen (pv) ja Seveso II-
konsultointivyöhykkeeseen (sev). Suunnittelualue on osa kasvukeskusalueen 
laatukäytävää (lk).  

Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty retkeily- ja ulkoilureitti (vihreä 
palloviivoitus) ja polkupyöräreitti (vaaleanpunainen palloviivoitus). Suunnittelualueen 
itäpuolella kulkee moottoritie. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Lättälän alue 
on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi 
ympäristöksi/kohteeksi (ma/kv). 

Vaihemaakuntakaavassa on koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka 
mukaan maakunnan alueidenkäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 
tervehdyttävän ympäristön kehittäminen. Kaavoitus- ja rakennushankkeissa tulee ottaa 
kohtuullisessa määrin huomioon taiteelliset ja visuaaliset sekä kulttuuriympäristöön 
liittyvät tavoitteet. 

 Yleiskaavoitus 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymä yleiskaava ”Kestävä 
Imatra 2020”. Yleiskaavassa suunnittelualue on pääasiassa merkitty teollisuus- ja 
varastoalueeksi (T). Suunnittelualueen poikki kulkee voimalinja (z). Suunnittelualue 
kuuluu pohjavesialueeseen (pv). Yleiskaavamääräyksen mukaan alueiden käyttö tulee 
suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu. 
Pohjavedenottamoiden rakentamismahdollisuus ja tarvittavien suoja-alueiden 
muodostaminen tulee turvata.  
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Karjalantien läheinen alueen osa on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Toimenpiteet 
alueella ovat luvanvaraisia. Alueelle on merkitty kaasujohto (k) ja ohjeellinen 
pääulkoilureitti (palloviivoitus). 

 
Kuva 7. Ote voimassaolevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
merkitty sinisellä katkoviivalla. 
 

Imatran yleiskaava 2040 

Imatralla on aloitettu yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on 
kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty 
tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus 
vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 ohjausryhmä ”Kokoaan suurempi 
Imatra” on nimetty 15.12.2016.  

Uuden yleiskaavan laadinnassa noudatetaan olemassa olevia Imatran maankäytöllisiä 
perusratkaisuja, joiden varaan kaupungin sisäisiä toimintoja on suunnattu viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Tavoitteita tullaan tarkastelemaan ja tarkentamaan 
suunnittelun edetessä. 
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Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, 
ohjausryhmän ja poliittisten päättäjien sekä työryhmätyöstä saatavien evästysten 
kautta. Tavoitteita tarkennetaan myös taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan 
lisätiedon pohjalta. 

Yleiskaava-aineistoa on luettavissa: https://www.imatra.fi/asuminen-
jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

 

 Asemakaavoitus 

Kuva 8. Ote ajantasa-asemakaavasta. (StellaWeb, Imatran kaupunki). 
Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella viivalla. 
 
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 29.6.1992 hyväksymä 
asemakaava nro 743/osa 1. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualueen 
länsipuolinen, Pentti Hallen katuun rajautuva kortteli 22 on merkitty ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-6). Kortteliin 
saa sijoittaa teollisuustoimintaan liittyvien rakennusten lisäksi yrityksen toiminnalle 
välttämättömän asunnon. Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta 
haittaa ympäristölle, eikä siitä kaavan mukaiselle asutukselle aiheutuva melutaso saa 
ylittää 55dBA. Korttelialueelle on merkitty rakennuksen pääsuunnat (koillinen-kaakko-
risti). Korttelialueen tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0.3, joka merkitsee n. 13 225 m2 
rakennusoikeutta. Kerrosluvuksi on merkitty II (kaksi). Korttelin Pentti Hallen katuun, 
Karjalantiehen ja Kaukopään tehdasalueeseen rajautuvat osat on merkitty alueeksi, 
jolla olevat puut on säilytettävä. Korttelialueelle johtaa Meesakuja-niminen katu. Pentti 
Hallen kadulle on muilta osin merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
järjestää ajoneuvoliittymää. 

https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
https://www.imatra.fi/asuminen-jaymp%C3%A4rist%C3%B6/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040
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Pääosa suunnittelualueesta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Karjalantien viereen 
on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialue (ET). ET-alueelle on merkitty tehokkuusluku e=0.2. VL-alueelta on osoitettu 
ohjeellinen alueella oleva ajoyhteys (ajo) ET-alueelle. VL-alueelle on merkitty 
ohjeellinen ulkoilureitti talvikäyttöön (ur-1). 

Alueen keskivaiheille on merkitty vaara-alueen raja (v) 

 
 Rakennusjärjestys 

Imatran kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2016. 

 Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää MRL:n § 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran 
kaupunki. 

 Muut selvitykset, suunnitelmat ja päätökset 

Kaukopään tehdasalueelle on myönnetty 10 poikkeamislupaa vuosina 1970-1985. 
Suunnittelualueelle ei ole haettu poikkeamislupia. 

2 Selvitystarpeet 

Asemakaavoituksen yhteydessä hyödynnetään soveltuvin osin Imatran yleiskaavan 
selvitysaineistoa. Mahdollisista muista selvitystarpeista sovitaan yhdessä viranomaisten 
kanssa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa.  

Alueen luonnonarvot ja pohjavesiolosuhteet tullaan selvittämään kevään 2019 aikana. 

3 Arvioitavat vaikutukset (MRL 9 §, MRA 1§) 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa 
laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). 
MRA 1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut 
selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, 
jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset.  

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 vaikutuksista 
ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin 
vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan 
erilaisia. Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. 

4 Sidosryhmäyhteistyö 

Sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus osallisten kanssa on oleellinen osa 
kaavasuunnitteluprosessia. Kaavaa on laadittu ja laaditaan yhteistyössä 
kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen kanssa vakiintuneen käytännön 
mukaisesti.  
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5 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on 
oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä (MRL 62 §).  

Osallisia ovat: 

1. Viranomaiset 

− Etelä-Karjalan liitto 
− Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
− Etelä-Karjalan museo 
− Museovirasto  
− TUKES 

 
2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

− Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut (kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infra, 
rakennusvalvonta, Imatran vesi) 

− Imatran seudun ympäristötoimi 
− Kulttuuri-, vapaa-aika, hyvinvointipalvelut 
− Imatran seudun kehitysyhtiö Oy  
− Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 

 
3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit  

4. Alueen asukkaat, yrittäjät ja yhdistykset 

− Imatran seudun vammaisneuvosto 
− Imatran vanhusneuvosto 
− Imatran nuorisovaltuusto 
− Imatran kotiseutuyhdistys ry 
− Imatran kaupunkikeskustat ry 
− Muut alueen toimijat  

 
5. Muut 

− Fortum Heat & Power Oy 
− Gasum Oy 
− Puhelinyhtiöt 
− Sähköyhtiöt 
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6 Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRL 6 §, 62 § ja 63 §, MRA 30 §)  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) kaavoitusmenettely tulee järjestää ja 
suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa 
valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on 
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Kaavaluonnoksen esittely – kaavan vireilletulo  

Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu lehtikuulutuksella kaupungin virallisessa 
ilmoituslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 
internetsivuilla 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti 
nähtäville 18.2.2019, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen 
lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään koko 
kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi). Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä. 

Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville 14.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi. 
Nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen esittelytilaisuudesta tiedotettiin kuulutuksella 
Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla 
14.3.2019. Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestettiin 21.3.2019. Lisäksi kaava-
alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetettiin kirjeitse tieto 
esittelytilaisuudesta. 

Kaavan esittelytilaisuudessa esiteltiin kaavamuutoksen lähtökohtia. Esillä tilaisuudessa 
oli mm. kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostuksen 
luonnos. Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot suunnittelussa 
osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla osallisilla oli 
mahdollisuus antaa kaavasta mielipide. 

Kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin saatujen mielipiteiden ja 
lausuntojen perusteella ja laadittiin asemakaavaehdotus. Määräaikaan mennessä 
saapuneet lausunnot ja palautteet on eritelty liitteessä 1 (vuorovaikutusraportti). 

Kaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Kuulemisen 
jälkeen asemakaavaa voidaan tarkistaa saatujen muistutusten ja lausuntojen 
perusteella. Tämän jälkeen kaava viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja 
hyväksyttäväksi. 

Lausuntopyynnöt 

Palautetta kaavaluonnoksesta pyydettiin kaupunkikehityksen ja teknisten palveluiden 
sidosryhmiltä vakiintuneen käytännön mukaisesti. Kaavaluonnoksesta pyydettiin 
lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Museovirastolta, 
Fortum Heat & Power Oy:ltä ja Gasum Oy:ltä. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot Imatran seudun 
ympäristölautakunnalta, rakennusvalvontajaostolta ja tarvittaessa viranomaisilta. 

  

http://www.imatra.fi/


FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (MRL 
63 §) 

 12 (13) 

    
11.2.2019    
    
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

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

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Asiakaspalvelu Imatraan kaupungintalolle (1.krs) 
vähintään 30 päiväksi; kuulutus Uutisvuoksessa, Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja 
internetsivuilla. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä 
yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian 
kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi. 

Päätöksenteko 

Koska kaava on vaikutuksiltaan merkittävä, asemakaavan muutoksen hyväksyy 
Imatran kaupunginvaltuusto. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 
osoitteella: 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
PL 1744 
70101 Kuopio 

 

Asemakaavan muutoksen lainvoimaisuus 

Tarvittavat lisäselvitykset pohjavesien ja luonnonarvojen osalta tehdään kevään ja 
kesän 2019 aikana. Asemakaava-alueelle on myönnetty maisematyölupa ja 
maisematyöluvan mukaiset maanmuokkaustyöt on aloitettu. Rakennustyöt voidaan 
aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Rakentamisen aikaiset ja tonttikohtaiset 
hulevesien käsittelysuunnitelmat tulee hyväksyttää ennen rakennustöiden aloittamista. 

7 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

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

Mahdolliset huomautukset tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toivotaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huomautukset pyydetään lähettämään Imatran 
kaupungin kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi.  
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8 Lisätietoja kaavan valmistelusta 

Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä:  

Imatran kaupunki: 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen 
Virastokatu 2, 55100 Imatra  
puh. 020 617 4457  
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi  
 

Kaavan laativa konsultti: 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 
Aluepäällikkö Timo Leskinen, DI 
puh. 040 508 9680 
sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi 
 
Suunnittelija Julia Virkkala 
puh. 0400 862 592 
sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi 
 
Valtakatu 34 B,2 kerros, 53100 Lappeenranta 
 
 
 
11.2.2019, päivitetty 10.4.2019. 

mailto:etunimi.sukunimi@fcg.fi
mailto:etunimi.sukunimi@fcg.fi
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