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Asemakaavan muutos 1102  

 
 
Kaupunginosa 30, RITIKANKOSKI 
Kortteli 14  

 
Suunnittelualue 

 
Asemakaavan muutosalue on Ritikankosken kaupunginosassa sijaitseva Imatran 
seurakuntakeskuksen kortteli. Alue rajautuu pohjoisessa Tainionkosken kirkon 
puistoon, idässä Tainionkoskentiehen ja sen takaiseen Siitolan Lossirannan 
puistoon sekä Ritikanrannan pientaloalueeseen. Etelässä suunnittelualue rajautuu 
liike- ja toimistorakennusten kortteliin ja lännessä erillispientalojen sekä 
asuinkerrostalojen korttelialueisiin. Aluerajaus on esitetty alla olevalla kartalla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1: Kaava-alueen sijainti Imatran opaskartalla 
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Tavoitteet  
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia asuintoimintojen sijoittumista käytöstä 
poistuneen Imatran seurakuntakeskuksen tilalle.   

Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan uudisrakentamisen sovittamista Tainion-
kosken kirkon ja pappilan historialliseen ympäristöön ja Vuoksimaisemaan. 

 

Suunnittelun lähtökohdat 
 

Aloite 

Asemakaavan muutos on käynnistetty Imatran seurakunnan aloitteesta 
kirkkoneuvoston päätöksellä 7.2.2019. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 
17.2.2019. 

 
Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue sijaitsee Ritikankosken rakennetun kaupunkirakenteen keskellä ja 
näkyy laajalle Vuoksimaisemassa yhdessä Tainionkosken kirkon kanssa. 
Suunnittelualueen pinta-ala on 9800m2. 

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1967 valmistunut Imatran seurakunnan 
virastotalo, joka on suojeltu asemakaavalla 992 5.10.2010. Lisäksi korttelin 
pohjoisreunalle sijoittuu seurakunnan omistama poistuva vanha rintamamiestalo. 
Asemakaavatyön aikana selvitetään virastotalon suojelutarve. 

 

 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kuva 2: Imatran seurakunnan virastotalon eteläinen julkisivu 
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         Kuva 3: Ilmakuva suunnittelualueesta. Likimääräinen aluerajaus esitetty punaisella viivalla 
 

Luonnonympäristö 

Seurakuntakeskuksen osa korttelia on pääosin rakennettua asvalttipintaa. Piha- ja 
paikoitusalueita rajaamaan on istutettu puu- ja pensasalueita. Pihapuina 
jalokuusta, koivua ja poppelia. Pensasistutuksissa kuusamaa ja angervoja.  
Suunnittelualueen pohjoiseen pellonreunaan rajautuvat pienet rintama-
miestalopihat, jotka ovat puutarhamaisempaa ympäristöä hedelmäpuin ja 
marjapensain. Korttelin pohjoisin osa on kaavassa määritettyä ”avoimena 
säilytettävää” Kirkkopuistoa. Pelto-alue on seurakunnan omistuksessa ja 
viljeltynä. Alueen luonnossa näkyy kaikkialla ihmisen vaikutus. Imatran vuonna 
2000 valmistuneessa luonnonsuojeluselvityksessä ei suunnittelualueella ole 
todettu olevan suojelukohteita. 

Ympäristöhäiriöt 

Vanhojen imatralaisten tietoon perustuen kaava-alueen maaperässä saattaa olla 
sodan aikaisia lentopommeja. Rakennettaessa vuonna 1995 kunnallistekniikkaa 
kirkon paikoitusalueen reunaan, löytyi alueelta 100 kg lentopommi 3,5 m 
syvyydeltä. 

Alueen melutasoa on selvitetty vuonna 2000 laaditussa Imatran 
liikennemeluselvityksessä, jonka mukaan katujen liikenne aiheuttaa 
Joutsenonkadun ja Tainionkoskentien puoleisille reunavyöhykkeille noin 50 - 60 
dB(A) melutason. 

Ratahallintokeskus teetti Imatran rataverkon kehittämiseen liittyen 
meluselvityksen vuonna 2006 koskien nykytilannetta sekä arviota vuodelle 2025 
oletuksena raideliikenteen kasvuarviot. Melutaso tulisi selvityksen mukaan 
lisääntymään kaava- alueella 60 dB(A):iin. Selvityksen jatkossa 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyen tutkittiin rautatien vaikutuksia lähellä 
olevien alueiden melutasoon olettaen, että melun haittoja vähentämään 
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rakennetaan meluesteitä kuten aitoja ja valleja (Sito Oy). Suunnitelman mukaan 
rautatieasemalle rakennettaisiin meluaita, jolloin kaava-alueen melutaso säilyisi 
likimain nykyisellään. 

Maaperä 

Kaava-alueen maaperä kuuluu Imatran geologisen aluejaon mukaan luokkaan V, 
savikkoa. Saven ja siltin päällä on paikoin ohuita alle metrin paksuisia eloperäisiä 
kerrostumia. Savikoitten pintakerrokset vaihtelevat usein suppeallakin alueella 
pehmeästä erittäin kovaan. 

Luokkaan V kuuluvat alueet ovat sopivia pientaloille ja muille kevyille rakenteille. 
Kuitenkin on huomattava, että paikoin kantava kerros ei ole pinnassa vaan noin 1 
- 1,5 metrin syvyydessä.  

Radon 

Kaavamuutosalue ei kuulu korkean radontason alueelle, Radon mittaukset Imatralla 
selvityksen mukaan. Radontason mittaustulokset alueella ovat alle tavoitearvon 
200 Bg/m3. 

Patoturvallisuus 

Kaava-alue sijaitsee Vuoksen äärellä ja Kirkkopuiston peltomaiseman laskuoja 
kulkee pellon reunan suuntaisesti korttelin läpi Vuokseen. Korttelin kaakkoiseen 
kulmaan ulottuu Vuoksen patoturvallisuuteen liittyvä padotusrasiteraja.  

Vuoksen yläjuoksulla sijaitsee Tainionkosken voimalaitoksen pato ja alajuoksulla 
Imatrankosken voimalaitoksen pato.  Imatrankosken voimalaitoksen pato on 
luokiteltu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n mukaiseen luokkaan 1 eli 
onnettomuuden sattuessa padosta aiheutuu vaaraa ihmishengelle ja terveydelle 
taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. Alueen suunnittelussa 
ja rakentamisessa tulee huomioida Imatrankosken voimalaitospadon 
vahingonvaara ja suunnitella tulevat rakenteet mahdollisuuksien mukaan siten, 
että niille ei aiheutuisi vahinkoa mahdollisessa pato-onnettomuustilanteessa. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Imatran seurakunnan omistuksessa.  
 

Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen 
suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan 
yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu 
kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaava myös välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kaavoitukseen. Etelä-Karjalan maakuntakaava on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.6.2010 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 
21.12.2011. 

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi (C). Vuoksenrantojen kehittämisen kohdealuerajaus ja maa- kunnallisesti 
merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö -merkintä (ma/km) ulottuvat kaavan 
muutosalueen itäreunaan.  Joutsenonkatu ja Tainionkoskentie on merkitty 
yhdystie- tai kokoojakaduksi (yt), lisäksi Tainionkoskentien suuntaisesti on 
merkitty kevyen liikenteen laatureitti. 
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Kuva 4: Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
rajattu sinisellä. 

 
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi (C). Vuoksenrantojen kehittämisen kohdealuerajaus ja maa- kunnallisesti 
merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö -merkintä (ma/km) ulottuvat kaavan 
muutosalueen itäreunaan.  Joutsenonkatu ja Tainionkoskentie on merkitty 
yhdystie- tai kokoojakaduksi (yt), lisäksi Tainionkoskentien suuntaisesti on 
merkitty kevyen liikenteen laatureitti. 
Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan on hyväksynyt Etelä-Karjalan liiton 
maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti vaihemaakuntakaavan 
19.10.2015. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan kaupan palveluja ja niiden 
kehittämismahdollisuuksia sekä mitoitusta maakunnassa. Myös matkailupalvelujen 
ja elinkeinojen sekä liikennejärjestelmän kehittäminen ovat kaavan teemoina. 
Vaihekaavan ratkaisut korvaavat Etelä-Karjalan vahvistetun 
kokonaismaakuntakaavan aluevarauksia. 

Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi 
(C). 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. 

2. vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä 5.4.-7.5.2020. Lähtökohtana 2. 
vaihemaakuntakaavassa on monta kuntaa koskevan jätevedenpuhdistamon 
toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueella. 
Kaavaluonnoksessa ei ole aluevarauksia suunnittelualueelle. 

 
  Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 
hyväksymä Imatran yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. 
Kaava-alue on yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). 
Tainionkosken kirkko ja pappila on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi. 
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Seurakuntakeskusta ei ole merkitty suojeltavaksi. Lisäksi kansallisen 
kaupunkipuiston intressialueen rajaus ulottuu seurakunnan rakennusten alueelle. 
Tainionkoskentie ja Joutsenonkatu on yleiskaavassa merkitty katualueeksi. 
Asemakaava muuttaa yleiskaavan mukaista merkintää PY-alueella 
seurakuntakeskuksen osalta.  

 

   
 

Kuva 5: Ote Kestävä Imatra 2020 –yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
on rajattu sinisellä. 

 
Imatran yleiskaava 2040 

Imatran uuden Yleiskaavan 2040 laatiminen on käynnistynyt. Yleiskaava 2040 on 
kaavarunkovaiheessa. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 
vuoden 2018 alussa ja yleiskaavan rakennemalli valmistui vuoden 2019 lopulla. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kaupunginosa 30 RITIKANKOSKI asemakaava   
992, 15.10.2010. 

Suunnittelualue on asemakaavassa YK-merkinnällä: ”Kirkkojen ja muiden 
 seurakunnallisten rakennusten korttelialue”.  Kortteli rajautuu pohjoisessa ja 
lännessä Kirkkopuistoon, jolle on merkitty yleiselle jalankululle varatut alueen osat. 
Tainionkoskentien varteen ja korttelin etelärajalle on esitetty istutettavat puurivit. 
Maanalaisten johtojen varaukset on merkitty korttelin eteläosaan. 
Yleismääräyksissä leikki- ja oleskelualueet ja asuntokohtaiset pihat tulee suojata 
melulta siten, että päiväaikainen melutaso on korkeintaan LA eq 55dB.    
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  Kuva 6: Ote asemakaavasta. Suunnittelualue YK-korttelialue korttelissa 14.  

 
 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja. 

Aluetta koskevat selvitykset 

Alueelta on aiemmin laadittu mm. seuraavat selvitykset: 

− Imatran seurakunta srk-virastotalon rakennushistoriallinen selvitys. 
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Imatra 22.5.2018. 

− Rakennustekninen selvitys. Sitowise, Raportti 40.4.2018. 
− Tontinkäyttösuunnitelma. Sitowise, Luonnos 26.9.2018. 

Asemakaavan muutoksen laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen 
ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä 
tavalla (MRL 9 §, MRA 1 §). Kaavaa laadittaessa tulee selvittää suunnitelman 
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu alueella laadittuihin 
selvityksiin, olemassa olevaan lähtöaineistoon sekä tehtyihin 
maastoinventointeihin. Vaikutusten arvioinnit liitetään kaavaprosessiin sisältyvinä 
kaavaselostukseen, erillisiä vaikutusten arviointeja ei laadita 

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan mm. seuraavat vaikutukset: 

− ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
− luonnonympäristöön 
− alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen 
− kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
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Kaavan valmisteluun osallistuminen 

Suunnittelun alkamisesta, kaavoitukseen liittyvistä tapahtumista ja kaavan 
nähtävillä oloista tiedotetaan Uutisvuoksessa ja kaupungin internetsivuilla. Lisäksi 
kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille lähetetään kirjeitse 
tieto esittelytilaisuudesta. 

Aloitusvaihe 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Imatran kaupungintalolle 
sekä kaupungin internetsivuille koko valmistelun ajaksi. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. 

Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja järjestetään tiedotus kaupungin 
internetsivuilla ja Uutisvuoksessa. Lisäksi kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen 
omistajille ja haltijoille lähetetään kirjeitse tieto kaavaluonnoksen nähtäville 
asettamisesta. Esillä on mm. kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä kaavaselostuksen luonnos. Kaavaselostuksessa avataan mm. 
kaavamuutoksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä laadittua luonnosta. 
Nähtävillä-olon aikana kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot suunnittelussa 
osallisena olevilta viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta. Myös muilla 
osallisilla on mahdollisuus antaa kaavasta mielipide ennen nähtävillä oloajan 
päättymistä. Mielipide oli toimitettava Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna 
kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai 
kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen mielipiteisiin.  

Kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistetaan saatujen mielipiteiden ja 
lausuntojen perusteella ja laaditaan asemakaavaehdotus. Määräaikaan mennessä 
saapuneisiin lausuntoihin ja palautteisiin vastataan kaavaselostuksen liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 
Ehdotusvaihe 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten 
perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 
vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta ennen nähtävillä-oloajan päättymistä. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja 
jätettävä yhteystietoineen Imatran kaupunginhallitukselle osoitettuna 
kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai 
kirjaamo@imatra.fi. Kaupunki antaa perustellun vastineen muistutuksiin. 
Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot, mikäli kaavaan on tehty 
merkittäviä muutoksia. 
Hyväksyminen 
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja siitä kaupungin tekemien päätösten 
perusteella tehdään vähäiset tarkistukset kaavaehdotukseen. Jos kaavaehdotusta 
on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on 
asetettava uudelleen ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei 
kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä 
osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. 

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymistä 
koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen osoitteella Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio. 

Mikäli kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole tehty valituksia, saa 
asemakaavan muutos lainvoiman 30 päivän valitusajan kuluttua. 
 

mailto:kirjaamo@imatra.fi
mailto:kirjaamo@imatra.fi
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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 

− Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
− Etelä-Karjalan museo 

2. Imatran kaupungin hallintokunnat ja kaupunkiyhtiöt 

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

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

3. Maanomistajat, vuokralaiset ja naapurit 

4. Muut 

− Fortum Heat & Power Oy 
− Puhelinyhtiöt 
− Sähköyhtiöt 

 Aikataulu 

- VIREILLETULO       12.2.2019 
- OAS                       huhti-toukokuu 2020 
- EHDOTUSVAIHE      touko-heinäkuu 2020 
- HYVÄKSYMISVAIHE elokuu 2020    

Yhteystiedot 

Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: 

Imatran kaupunki: 

Kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula 
Virastokatu 2, 55100 Imatra 
puh. 020 617 4460 
sähköposti: etunimi.sukunimi@imatra.fi 

Kaavan laativa konsultti: 

Kimmo Hartikainen, arkkitehti, YKS-532 
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy  
Heikinkatu 1, 55100 Imatra 
puh. 040 5509447 
sähköposti: etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@imatra.fi
mailto:etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi
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